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1. INTRODUÇÃO  

Recentemente foi implantado no Brasil uma proposta que objetivou modificar 

o sistema de Ensino em nível médio. De acordo com a secretária-executiva do MEC 

Maria Helena Guimarães, a Reforma do Ensino Médio foi feita por meio de decreto-

lei (MPV 746/2016) objetivando "coroar o processo de debate intenso que há muito 

se arrasta no Brasil" (TOKARNIA, 2016).  

Em função destas ações do governo, o Brasil conheceu uma nova modalidade 

de organização do movimento estudantil. Sem depender dos meios de informação 

clássicos (jornais e televisão), e através da mobilização virtual (blog e redes sociais) 

e ações coordenadas, estudantes conseguiram realizar um grande movimento de 

ocupação escolar que se instaurou pelo país, sendo mais intenso no estado do 

Paraná (OCUPA PARANÁ, 2016), reivindicando o direito de serem ouvidos e 

protestando contra algumas das medidas adotadas pelo governo. 

O governo alega que a Medida Provisória surgiu em função da baixa 

performance nos Índices Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) e no 

cumprimento de metas estabelecidas para educação, e que o Ensino Médio está em 

pior situação que o Ensino Fundamental. 

Nota-se que os estudantes também querem e lutam por uma educação de 

qualidade, porém com uma visão distinta da versão daquela que está sendo 

implantada pelo governo. Os alunos buscaram reivindicar uma visibilidade que, 

segundo Patto (2005), nunca houve nas tomadas de decisões governamentais em 

relação ao ensino, à educação e à qualidade na educação. 

Falar a respeito de qualidade na educação é lidar com um tema bastante 

divergente. Piotto e colaboradores (1998), ao analisarem o conceito de qualidade, 

afirmam ser importante refletir e investigar sobre quem define o significado de 

“qualidade”, sendo este um conceito relativo e subjacente aos valores e crenças 

presentes no momento em que ele é aplicado, podendo haver muitos envolvidos 

(alunos, educadores, pesquisadores, governo, sociedade) nessa definição. No 

Brasil, houveram diferentes concepções e variações (de acordo com a época) em 

relação à uma educação de qualidade, sempre aplicadas de modo vertical, sem 
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participação popular, escondendo motivações movida por processos ideológicos 

(PATTO, 2005).  

Apesar de o MEC informar que procurou ter por base a opinião pública, 

alegando ter obtido contribuições coletivas e individuais de aproximadamente um 

milhão de pessoas (MEC, 2016), Fernando Cássio (2017), pesquisador em políticas 

educacionais, indica que tais números estão inflacionados em 8.400%, questionando 

a palavra “contribuição” e o modo indistinto como foi usado. O pesquisador afirma 

que este número indicaria que 45% dos professores atuantes no Brasil teriam sido 

consultados, tornando este um valor inverossímil (CÁSSIO, 2017).   

De acordo com Patto (1997), a concepção atual de qualidade na educação 

tem como um de seus objetivos adaptar o indivíduo ao cumprimento de sua função 

social, valorizando a alta produtividade, o que o deixa à mercê de valores 

econômicos-mercalizantes, e que é algo diferente daquilo que poderia ser rentável 

para sociedade como um todo. Neste cenário, o adolescente quer participar dos 

debates, opinando a respeito do que pensa em relação àquilo que afeta sua vida e 

da sociedade como um todo. 

Os adolescentes buscam por mais visibilidade, e exigem um espaço de 

debate sobre qual tipo de qualidade em educação desejam para si e para os outros. 

Esta atitude pode ser entendida, inclusive, como um dos aspectos 

desenvolvimentais integrantes de sua formação enquanto pessoa, tratando-se de um 

dos sinais característicos da necessidade de entrar no mundo adulto, envolvendo 

sentimentos de medo e mobilização (ABERASTURY & KNOBEL, 1992), como pôde 

ser observado neste fenômeno social observado no Brasil. 

 

2. OBJETIVOS  

Tendo em vista o acima apresentado, tem-se como objetivos deste estudo: 

a) Objetivo geral: Investigar concepções de alunos e professores do Ensino 

Médio de escolas públicas, de um município do interior do Estado de São Paulo, 

sobre o conceito de qualidade na educação e sua relação com as mudanças 

propostas na Reforma do Ensino Médio de 2016. 
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b) Objetivos Específicos: 

 Identificar qual a concepção de qualidade em educação no ensino médio 

para alunos e professores; 

 Identificar como alunos e professores classificam e avaliam a qualidade 

do ensino médio de sua escola e de modo geral; 

 Investigar a opinião dos alunos e professores a respeito da proposta da 

Reforma do Ensino Médio e como vem sendo conduzida pelo governo; 

 Identificar como os alunos e professores avaliaram as manifestações 

estudantis. 

 

3. METODOLOGIA  

A pesquisa tem caráter exploratório, que, segundo Gil (2002, p.41) 

“proporciona uma maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais 

explícito ou a construir hipóteses”. O estudo caracteriza-se pelo uso de um método 

misto (quanti-qualitativo) (CRESWELL, 2007), cujos dados foram analisados 

qualitativa e quantitativamente, sendo que os dados quantitativos serviram para 

auxiliar a interpretação dos dados qualitativos. 

A abordagem qualitativa foi escolhida, pois objetiva compreender os 

fenômenos segundo a perspectiva dos sujeitos, ou seja, dos participantes da 

situação em estudo (GODOY, 1995). 

 

4. DESENVOLVIMENTO 

Tendo-se em vista que o estudo foi desenvolvido com seres humanos, a 

pesquisa seguiu as normas estabelecidas pelas Resoluções N° 196/96 e Nº 466/12, 

intitulada “Boas Práticas Clínicas”, e foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

(CEP), estando categorizada como de risco mínimo para os participantes. 

Para o desenvolvimento desta pesquisa foram utilizados dois instrumentos na 

coleta de dados: um roteiro de entrevista semi-estruturado e um questionário, para 

professores e para alunos. 
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Foram convidados a participar do estudo 30 pessoas que trabalham ou 

estudam em escolas públicas, no nível do Ensino Médio de um município de porte 

médio do interior do Estado de São Paulo, dos quais 20 eram alunos (8 alunos do 3º 

ano, 11 do 2º ano, e 1 do 1º ano), e 10 eram professores, com idades entre 59 e 25 

anos, sendo que a maioria tinha entre 25 e 33 anos, com diversas formações. 

Todos os participantes foram esclarecidos quanto aos objetivos do estudo, foi-

lhes apresentado o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e/ou o Termo de 

Assentimento (no caso dos menores de 18 anos0, os quais foram lidos e assinados 

conjuntamente. As entrevistas (questões abertas) foram gravadas, transcritas e 

analisadas por meio da Análise de Conteúdo (Minayo, 2004). As questões fechadas, 

obtidas através da Escala de Likert, foram analisadas quantitativamente (média, 

frequência simples e moda). Os dados foram analisados integradamente em uma 

estratégia exploratório-sequencial (CRESWELL, 2007), garantindo a prioridade para 

o aspecto qualitativo do estudo. 

  

5. RESULTADOS  

A análise das entrevistas permitiu a construção de 6 categorias a partir das 

respostas dos alunos (quadro 1), e 5 categorias foram construídas a partir das falas 

dos professores (quadro 2), os quais serão apresentados a seguir. 

Quadro 1: Categorias elaboradas a partir das entrevistas com os alunos: 

Categoria Síntese dos resultados Trechos de entrevistas 

1. Grau de 
satisfação 
com a escola 

Os alunos gostam e se 
relacionam de modo positivo com 
suas escolas, apesar de terem 
uma visão crítica das mesmas. 
Acreditam que não têm uma boa 
estrutura que permita alcançar os 
objetivos de uma escola de boa 
qualidade. 

“...o pessoal fala que não é 
legal, mas é como eu disse, se 
você passar lá agora vai se 
assustar, é uma gritaria, mas 
ela em si é boa” (Aluno – 06). 

2. Grau de 
satisfação 
com o nível de 
informação 
sobre a 
Reforma 

Os alunos indicaram que não 
receberam as informações do 
modo como gostariam, e que 
também não gostaram das 
informações que chegaram. Não 
concordaram com a forma como 
o processo foi conduzido. 

“...uns falam que vai ser bom, 
outros não, só que aí eu não 
posso falar que vai ser bom, 
como que aí você fala que uma 
coisa é boa, que vai ser bom 
para sua vida, se você nem... 
só viu no jornal” (Aluno – 06). 



 

CATEGORIA CONCLUÍDO  

      

5 

3. Qualidade 
na educação 
do ponto de 
vista dos 
alunos 

Para boa parte dos alunos, a 
escola deve capacitar a continuar 
a vida estudantil. A maioria 
almeja uma formação em nível 
superior e acredita que as 
escolas devem capacita-los para 
o processo seletivo do vestibular. 

“Acho que no vestibular (focar), 
porque com o vestibular a gente 
pode alcançar uma faculdade 
para entrar no mercado de 
trabalho” (Aluno – 13). 
 

4. A visão dos 
alunos sobre a 
escola pública 

Criticam a escola pública 
apontando os problemas: postura 
dos professores, método de 
ensino, redução de atividades 
práticas, mau comportamento e 
desinteresse de alunos. 
Entretanto, acreditam que 
também são parte responsável 
pelo sucesso ou pelo fracasso 
escolar. 

“...os professores (...) passam 
na lousa e falam “copiem” ou 
“respondam”. Eles não andam 
muito assim querendo explicar 
por causa dos alunos, os 
próprios alunos não ligam e os 

professores também não” 
(Aluno 2) 

5. Visões e 
opiniões a 
respeito da 
Reforma 

As visões emergentes foram 
diversas (não acreditam na 
melhora da qualidade; 
desconfiança em relação aos 
objetivos do governo; à favor das 
mudanças). 

“...só você pegar o histórico de 
mudanças que, entre aspas, 
‘significativas’ que eles colocam 
pela população, nunca deu 
certo” (Aluno – 3) 

6. 
Concepções 
sobre as 
manifestações 
de professores 
e alunos 

Manifestaram-se, em sua 
maioria, a favor as 
movimentações contrárias à 
Reforma, porém não concordam 
com o uso da violência e as 
ocupações. 

“Eu acho muito boa as 
manifestações. Eu gosto disso, 
de gente que luta pelos seus 
direitos. Eu achei muito boa 
essa parte” (Aluno - 1) 

  

Quadro 2: Categorias elaboradas a partir das entrevistas com os professores: 

Categoria Descrição Características 

7. Grau de 
satisfação 
com o nível de 
informação 
sobre a 
Reforma 

Pela percepção dos 
professores, as informações 
divulgadas pelo Governo 
foram insuficientes. Existe um 
sentimento de descrença no 
sucesso da Reforma. Os 
participantes se queixam de 
não terem sido consultados. 

“Muito pouco, com professores 
amigos meus, que eu conversei, 
ficaram sabendo pela propaganda. 
Porque, ninguém da comunidade 
escolar nossa aqui, porque isso é 
do Governo Federal, não chegou 
nada para a gente” (Prof. – 2) 

8. Qualidade 
na educação 
do ponto de 
vista dos 
professores 

Acreditam que uma escola de 
qualidade deve formar o 
cidadão, disponibilizando 
conhecimento e valores éticos, 
independentemente da 
formação para o nível superior 

“...eu acho que assim a qualidade 
da educação passa por essa 
maneira crítica de ver o mundo, 
crítica no sentido de ter um mundo 
melhor para todo mundo...” (Prof. 
– 1) 
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ou para o mercado trabalho. 
Acreditam que as escolas 
precisam melhorar, mas 
gostam das mesmas. 

9. Visões e 
opiniões dos 
professores a 
respeito da 
Reforma 

Mostraram-se preocupados 
com o futuro da Reforma e os 
objetivos do governo 
(objetivando atender ao 
mercado nacional e 
internacional, e não como um 
investimento social). 

“Ela está sendo imposta, não está 
tendo recurso, não está tendo 
investimento, isso é muito sério, 
muito difícil dar certo.” (Prof. – 3) 

10. Efeitos da 
Reforma na 
vida dos 
professores 

Mostraram-se preocupados. 
Acreditam que alguns pontos 
precisam ser melhor 
esclarecidos: salário, redução 
de carga horária de algumas 
disciplinas, remanejamento de 
professores, e até a perda de 
empregos. 

“Questão financeira, muitos 
professores vão ficar 
desempregados, com a questão 
da carga horária que alguns vão 
ter que dobrar na escola” (Prof. – 
5) 

11. 
Concepções 
sobre as 
manifestações 
de professores 
e alunos 

Todos se colocaram a favor 
das manifestações. Acreditam 
ser direito de alunos e 
professores propor, interferir 
ou barrar as propostas 
sugeridas pelo governo, uma 
vez que eles (alunos e 
professores) são os maiores 
interessados em se ter um 
Ensino Médio de qualidade 

“Eu acho muito importante que 
alunos e professores mostrem o 
que pensam e façam 
movimentações pacíficas para 
conquistar o que desejam, é o 
exercício da cidadania” (Prof. – 7) 

 

Ao se integrar todos os dados obtidos por meio das 11 categorias de análise, 

foi possível notar que professore e alunos falam de qualidade de ensino e de escola 

sob quatro ângulos diferentes: a escola real (categorias 1, 4 e 8), a escola ideal 

(categorias 3 e 8), a escola que não querem (categorias 2, 5, 7, 9, 10 e 11) e a 

escola do futuro (categorias 2, 4, 5, 9 e 10). 

A Escola real corresponde a escola em que trabalham e estudam. É uma 

instituição distante da escola ideal, e precisa ser repensada. Alunos e professores 

gostam de suas escolas, mas acreditam que existem pontos importantes a serem 

melhorados, tais como: estrutura física, oficinas artísticas e culturais, uso de 

tecnologias, e políticas públicas voltadas para a melhoria desta escola em que 
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vivem. Os entrevistados acreditam que por estarem inseridos na realidade e no 

cotidiano das escolas, vivenciando suas dificuldades, compreendem melhor a escola 

real do que os governantes, e acreditam que não existe uma preocupação dos 

governantes para ouvir e atender seus interesses e necessidades reais.  

A Escola ideal corresponde às concepções de qualidade em educação de 

professores e alunos, ainda que sejam relativamente diferentes. Para os alunos, 

uma educação de qualidade se dá pelos índices de aprovação em vestibulares de 

universidades públicas. Para os professores, a educação de qualidade deve almejar 

uma escola que prepare para a vida, ensinando e proporcionando ao aluno o prazer 

em aprender, formando cidadãos éticos e críticos, desenvolvendo as capacidades e 

potencialidades intelectuais, artísticas e a consciência de cidadania, sendo que a 

colocação no mercado de trabalho é o resultado de uma escola de qualidade. 

A Escola que não querem é a escola proposta pelo Governo Federal. Alunos 

e professores apresentaram visões concordantes quanto às intenções do Governo 

ao propor a Reforma do Ensino Médio, discordando do mesmo. Eles acreditam que 

a intenção do governo por meio da Reforma é a de atender às necessidades do 

mercado, levando ao risco de alienar a população. 

A Escola do futuro referida pelos alunos e pelos professores aborda as 

expectativas dos mesmos em relação ao futuro do Ensino Médio. Eles acreditam 

que o desfecho do Novo Ensino Médio seja a perpetuação ou a piora da escola real. 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Todos os objetivos deste estudo foram atingidos. Através deste estudo, foi 

possível notar que: a) para boa parte dos alunos, a escola ideal deve proporcionar 

condições reais para aprovação em concursos de universidades públicas. Já para os 

professores, a escola ideal deve proporcionar ao aluno o prazer em aprender, formar 

cidadãos éticos e críticos, desenvolver capacidades e potencialidades; b) Alunos e 

professores questionam o atual conceito de qualidade adotado pelo governo para o 

Ensino Médio, pois atualmente este conceito não contempla seus reais desejos, tal 

como possibilitar o ingresso em uma faculdade ou uma boa colocação no mercado 

de trabalho, e acreditam que a escola real oferece um ensino de baixa qualidade; c) 
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Alunos e professores não concordam com a forma como a Reforma foi proposta, 

considerando-se que a mesma ocorreu por meio de um decreto-lei, e se sentiram 

impedidos de opinar e, assim, contribuir para a busca de uma escola de qualidade; 

d) Os entrevistados concordam com as movimentações e manifestações que 

surgiram questionando as propostas da Reforma, apesar de nem todos concordarem 

com a forma como muitas vezes os movimentos foram conduzidos, considerando as 

ações violentas dos jovens, e que foram relatadas pela mídia. 

Os participantes identificam que a escola e o ensino precisam de melhoras 

urgentes, mas também entendem que a boa mudança vai ser construída com 

diferentes vozes, e querem a sua voz ativa nesse processo de mudança. Querem 

que o espaço público da escola seja levado em conta por aqueles que participam e 

constroem um sentido para esse espaço. Querem reivindicar o direito de 

compreender melhor as propostas e participar democraticamente das decisões 

tomadas, sendo que ambos os grupos participantes são contra a maneira como as 

mudanças foram preparadas e conduzidas 

Este estudo buscou encontrar e ouvir as vozes destas pessoas, que já 

estavam lá, apenas buscando um espaço para expressarem suas ideias. Ele foi de 

vital importância para a reflexão sobre o que é um ensino de qualidade, além de ser 

palco para a própria reflexão sobre cidadania, para alunos e professores. Eles 

compreendem as relações que estão em jogo na educação, tanto na escola real, 

quanto na escola que não querem, e buscam uma escola ideal, através das 

manifestações, contra a nova escola que acreditam que irão encontrar no futuro.  

A utilização da internet e das redes sociais foi uma das estratégias 

encontradas para manifestar seu posicionamento e conseguirem ser ouvidos, o que 

capacitou os alunos a tornarem os movimentos mais participativos, falando da escola 

que não querem. Apesar de a internet também ter sido fortemente empregada para a 

distorção de informações e a divulgação de “Fake News”, esta também pôde ser 

utilizada como uma ferramenta pedagógica de acesso mais democrático e 

participativo às informações.  
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Vale lembrar que um projeto só se efetiva quando todos trabalham para 

transforma-lo em realidade. Um objetivo de um projeto só é alcançado quando todos 

os envolvidos trabalham olhando para a mesma direção, e, no caso, governo, 

professores e alunos parecem ter objetivos relativamente diferentes quando se fala 

de uma escola de qualidade. Portanto, as vozes dos participantes deste estudo 

devem ser conhecidas e consideradas nos projetos de Reforma do Ensino, com a 

real participação dos envolvidos, que são aqueles que vão concretamente 

transformar a escola real, aproximando-a da escola ideal. 
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