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Resumo: O presente trabalho analisa a seguinte política pública na área da educação: o 

“Pacto Nacional Pelo Fortalecimento do Ensino Médio”. Essa política pública, 

elaborada em parceria com as instituições de ensino superior do país, visa enfrentar os 

desafios do ensino médio, principalmente no que diz respeito a formação continuada 

dos professores e paralelamente combater o problema crônico no ensino médio que é a 

evasão escolar. 
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Introdução: 

 O presente artigo é resultado de uma pesquisa iniciada no primeiro semestre do 

ano de 2014 e que terá continuidade em 2015. Abordando como tema principal a 

seguinte política publica na área da educação: o “Pacto Nacional Pelo Fortalecimento do 

Ensino Médio”. 

 Visando o fortalecimento do Ensino Médio, esta política pública tem como 

objetivo principal a formação continuada dos professores e coordenadores pedagógicos 

atuantes no ensino médio, promovendo desta forma o aperfeiçoamento da formação e a 

valorização deste profissional. 
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 Tendo em vista que o Ensino Médio brasileiro enfrenta grandes desafios e 

muitas pressões, principalmente pelo mercado capitalista, pois, a partir dos 16 anos este 

jovem já pode ser inserido no mercado de trabalho, e também o grande desafio de 

ingressar no ensino superior, o Pacto tem o objetivo de fornecer este aperfeiçoamento na 

formação do professor para que este possa preparar melhor o jovem para o Exame 

Nacional do Ensino Médio. 

 Visando enfrentar os desafios do Ensino Médio o MEC em parceria com as 

Instituições de Ensino Superior elaboraram a proposta, tendo como público alvo os 

professores. A equipe de formação de professores é estruturada da seguinte forma: 

coordenador geral, coordenador adjunto, supervisor, formador da IES, formador 

regional e orientador de estudo.  

Esta política pública conta então com a articulação entre o MEC, as Seduc e as 

IES, sendo a Universidade Federal do Paraná a IES responsável pela coordenação do 

projeto durante os anos de 2013-2014. 

O coordenador geral é responsável pelas atividades de gestão, organização e 

execução do projeto, realizando também a articulação entre o MEC e a Seduc, deve ser 

professor efetivo da IES e possuir a titulação de mestrado ou doutorado, recebendo uma 

bolsa no valor de R$ 2.000,00 mensais. 

O coordenador adjunto fornece o apoio necessário ao coordenador geral em 

todas as suas funções, também deve ser professor efetivo da IES e possuir a titulação de 

mestre ou doutor, recebendo uma bolsa no valor de R$ 1.400,00 mensais. 

O supervisor é o principal responsável pela articulação entre as IES e as Seduc, 

deve ser formado em licenciatura, ser professor ou coordenador pedagógico efetivo, e 

ter no mínimo a titulação de especialização, recebendo uma bolsa de R$ 1.200,00 

mensais. 

O formador da IES é o responsável por dar a formação aos formadores regionais, 

deve ser professor da IES, ter sua formação na área de pedagogia ou licenciatura, e no 

mínimo estar cursando pós-graduação, recebendo uma bolsa no valor de R$ 1.100,00 

mensais. 
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O formador regional é o responsável pela formação dos orientadores de estudo, 

deve possuir experiência de pelo menos dois anos como professor, orientador 

pedagógico ou atuação em formação continuada, ser profissional efetivo, e no mínimo 

estar cursando pós-graduação, recebendo uma bolsa no valor de R$ 1.100,00 mensais. 

O orientador de estudos trabalhará a formação dos professores na escola, deve 

ser formado em licenciatura e atuar no mínimo há dois anos como professor ou 

coordenador pedagógico do Ensino Médio, recebendo uma bolsa de R$ 765,00 mensais. 

Por fim os professores, os quais serão beneficiados com a formação continuada, 

estes devem estar atuando como professores ou coordenadores pedagógicos no Ensino 

Médio, e receberam uma bolsa no valor de R$200,00 mensais. 

Esta formação será realizada em duas etapas: 

 

Primeira Etapa: será apresentado um conjunto de temas fundamentados nas 

DCNEM, para subsidiar a formação continuada do professor. O objetivo é 

possibilitar a compreensão das diretrizes curriculares nacionais, criando-se 

um espaço para a reflexão coletiva sobre a prática docente e a importância da 

participação de todos os atores do processo educativo e na reescrita do 
Projeto Político Pedagógico da escola – PPP. [...] Segunda Etapa: será 

realizada a discussão a partir dos cadernos (em elaboração) sobre as áreas de 

conhecimento e as relações entre elas e seus componentes curriculares [...] 

(Documento orientador das ações de formação continuada de professores e 

coordenadores pedagógicos do Ensino Médio em 2014, p.8, 2014) 

 

No município de São Borja foram feitas todas as formações dos participantes do 

Pacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio embasados nos seis cadernos 

fornecidos pelo MEC e através de oficinas práticas interdisciplinares, seminários e 

encontros para a socialização das informações e conteúdos estudados. Os 

conhecimentos adquiridos estão sendo colocados em prática com os alunos nas escolas. 

 

Metodologia: 

 

 Para implementação deste Projeto de Pesquisa, procedemos inicialmente com a 

heurística, ou seja, a seleção dos documentos existentes, referentes ao Pacto Nacional 
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Pelo Fortalecimento do Ensino Médio, principalmente o “documento orientador das 

ações de formação continuada de professores e coordenadores pedagógicos do Ensino 

Médio em 2014”. No segundo momento realizamos a aplicação de um questionário aos 

professores participantes do Pacto na cidade de São Borja, após procedemos com a 

tabulação dos questionários, interpretação e análise da documentação. 

 

Formação Continuada de Professores: 

Entende se por “Formação Continuada de Professores e Coordenadores 

Pedagógicos” o processo de aprendizado após a graduação realizada pelo profissional. 

De certa forma, tal formação consiste em um aperfeiçoamento por parte do docente ou 

coordenador em conhecimentos pertinentes a sua profissão. Este aprendizado tem por 

objetivo realizar a continuidade na formação do professor que está atuando em sala de 

aula ou na escola há pouco ou muito tempo. Contudo, tal formação não menospreza em 

nada a primeira formação, mas visa aperfeiçoar o docente, visto que, a todo o momento 

somos bombardeados de novas informações que afetam os alunos, as atividades 

pertinentes a escola e o professor que precisa estar preparado para lidar com novos 

questionamentos e assuntos da realidade escolar. Tal formação porém, não pode ser 

vista como algo apenas complementar ou que não dialogue com a realidade do aluno em 

sua prática, é preciso mais que uma adição de saber isto sim, que estes saberes 

adquiridos pelos professores sejam pertinentes ao contexto e incorporados as atividades 

de ensino mesmo que estes não alcancem o esperado com 100% dos alunos. Ou seja, 

tais conhecimentos precisam entender o contexto da comunidade escolar e do professor 

e do aluno para que tenham alguma valia.  

Não podemos separar o contexto de trabalho porque nos enganaríamos em 

nosso discurso. Ou seja, tudo o que esse explica não serve para todos e nem 

se aplica a todos os lugares. O contexto condicionara as práticas formadoras 

bem como sua repercussão nos professores e sem dúvida na inovação e na 

mudança. (IBERNÓN, p. 09, 2010) 
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É importante salientar que em uma sociedade de diferentes hábitos e diferentes 

pensamentos, tal formação, não consegue abranger em sua totalidade o seu propósito. 

Portanto, o propósito da “formação continuada” que visa a capacitação e qualificação do 

profissional da educação pode ou não alcançar seu principal objetivo em sua totalidade, 

pelo fato de tal formação não ser um receituário nem uma garantia de sucesso no 

desafio diário da docência, ou seja, o mesmo não é uma garantia de resolução de 

problemas enfrentados pelos professores no exercício da sua profissão e sim uma 

capacitação para os docentes enfrentar tais desafios mais preparados e melhor 

capacitados. Tecnologias e novas descobertas, ou melhor, bombardeios de novas 

informações invadem as casas e consequentemente as escolas, e o professor não pode 

estar alheio a essa realidade e nem abster-se da responsabilidade que tem como 

mediador do conhecimento no espaço escolar. É preciso estar sempre em processo de 

aprendizado que comporte a amplitude e a complexidade da realidade mundial. “Se a 

realidade é complexa, ela requer um pensamento abrangente, multidimensional, capaz 

de compreender a complexidade do real e construir um conhecimento que leve em 

consideração essa mesma amplitude” (MORAES, p. 30, 2012).  

Perfil dos professores participantes do Pacto pelo Fortalecimento do Ensino 

Médio: 

Com a finalidade de conhecer o perfil dos professores participantes do Pacto na 

cidade de São Borja, realizamos um questionário sobre o qual apresentamos a seguir 

alguns resultados. Foram em média 46 professores respondentes. 

 

Os professores que responderam os questionários são, na sua grande maioria do 

sexo feminino, possuem idade entre 26 e 67 anos.  Em média de 1 a 38 anos de 

magistério. 
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Sexo

Masculino Feminino

3
5

2
6

7

122411111

10

5
4 1

Formação Profissional

Ciências Biologicas Matemática

Geografia Letras

Pedagogia Química

Português Educação Física

História Engenharia Civil

Engenheiro Eletrecista Mestrado em letras

Pós graduação em língua portuguesa Especialização em interdisciplinaridade
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Percepções e observações de professores sobre a implantação do Pacto Nacional 

Pelo Fortalecimento do Ensino Médio: 

 

57

2 1 2 1

Cargo /Função

Professor Pedagogo Orientadora Supervisor Outros

4 1 1 1

34

1
1

1
2

10
1

Jornada de trabalho

60 horas 51 horas 50 horas 46 horas 40 horas 38 horas

30 horas 28 horas 27 horas 20 horas 47 horas
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Esta Política Pública que é o Pacto se apresenta de forma clara aos professores, 

foram levantadas algumas questões bem como a necessidade de haver um 

direcionamento da formação por área de atuação, alguns consideram questionável a 

implementação em sua forma, que o Pacto reforça a importância da atualização do 

professor possibilitando a reflexão e o aprendizado ao uso de novas tecnologias, a 

contribuição desta política pública ao Ensino Médio Politécnico, o auxílio do material 

fornecido pelo Pacto na vida profissional, a necessidade de aliar a teoria e a prática e 

que através da formação continuada é possível melhorar a aprendizagem do educando. 

 

 

 

Os cursos oferecidos pelo Pacto Nacional Pelo Fortalecimento do Ensino Médio 

possibilitam clareza à prática educativa/pedagógica, inovação/atualização através da 

formação continuada, uma visão global da educação, reflexão no que diz respeito ao 

trabalho com jovens, renovação de metodologias para aplicação em sala de aula e a 

reflexão sobre a concretização da reformulação curricular do Ensino Médio. Alguns se 

posicionaram afirmando a falta de cursos que fossem direcionados a produção de 

projetos e avaliações, a falta de atividades que possam ser aplicadas no dia-a-dia 

auxiliando no processo de ensino-aprendizagem e que o subsidio fornecido é 

considerado baixo. 

53

6

O Pacto Nacional pelo fortalecimento do ensino médio,como
proposta de valorização da formação continuada de professores e
coordenadores pedagógicos está claro para você?

Sim Não
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As temáticas e capacitações oferecidas pelo pacto foram fundamentais, pois 

tratam-se de temas atuais e através das exposições orais das professoras orientadoras se 

tornou possível rever as temáticas para a reformulação curricular, bem como sanar as 

dificuldades na área da educação, o fortalecimento do professor frente a reformulação 

do Ensino Médio, principalmente a temática que abordou o jovem no Ensino Médio e o 

auxilio das temáticas também no trabalho do Ensino Médio Politécnico. Foi ressaltado 

também a falta de tempo para a realização dos cursos, devido a carga horária exercida 

pelo professor e que para que ocorra esta reformulação do Ensino Médio é necessário o 

engajamento de todos os agentes da escola e não somente os participantes do Pacto. 

54

5

Os cursos já ofertados pelo Pacto Nacional pelo Fortalecimento do
Ensino Médio, em sua opinião, trouxeram algum ganho para a
reflexão e a prática da docência no seu dia a dia?

Sim Não
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A mudança ocorrida após a implantação desta política pública foi a aproximação 

entre os professores através do trabalho coletivo, a atualização de temáticas a serem 

abordadas em sala de aula através do estudo dos cadernos, a mudança de hábitos através 

da reflexão sobre a prática, o proporcionamento de uma nova dinâmica no processo de 

ensino-aprendizagem que é observado pelo aluno, a instigação a projetos de pesquisa, e 

alguns professores acreditam que o Pacto ainda não apresenta novidades, ou seja 

mudanças, afirmando que estas não ocorrem pois os alunos estão desmotivados. 

 

 

Os professores afirmam que o problema do ensino médio se consiste na 

mudança ocorrida para Ensino Médio Politécnico, também a falta de estimulo por parte 

dos alunos, o pouco interesse e conhecimento dos alunos em relação a cursos oferecidos 

42

14

Em sua opinião, as temáticas e as metodologias das capacitações
oferecidas pelo Pacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino
Médio foram pertinentes para a reformulação currincular proposta
para o ensino médio?

Sim Não

35

18

Você nota alguma mudança relevante em relação a sua prática e
na percepção de seus alunos, após ter começado o programa?

Sim Não
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e as metodologias da escola, e a evasão escolar. A falta de relação dos conteúdos com a 

realidade vivida pelo aluno. A desmotivação do aluno por parte dos pareceres 

instituídos com o ensino médio politécnico, pois o professor não pode dar nota ao aluno 

e sim pareceres. A falta de participação dos pais dos alunos na escola. A falta de um 

maior comprometimento do professor, pois um dos principais problemas é que a 

maioria dos professores não trabalham somente com o Ensino Médio, mas também com 

outros anos escolares, o que dificulta em parte a concretização de planos para uma 

dinâmica eficiente.  

 A principal mudança necessária para melhoria do Ensino Médio consiste na 

mudança das práticas pedagógicas, a introdução de novas tecnologias no ensino, a 

implementação da pesquisa, uma melhor preparação do aluno no Ensino Fundamental 

para o ingresso no Ensino Médio, a diminuição do numero de alunos por sala de aula, a 

inserção de um turno integral, um planejamento coletivo das aulas, e o Pacto deveria 

abordar toda a comunidade escolar e não somente alguns professores, pois desta forma 

os pais se aproximariam mais da escola e os alunos ficariam mais motivados. 

 

 

 

 

4

38

15

Qual o seu nível de expectativa em relação a implantação do Pacto
Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio?

Baixo Médio Alto
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Considerações finais: 

Tecendo algumas considerações finais, a política pública educacional que traz 

por título o Pacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio é percebida com 

clareza para a grande maioria dos professores que participaram da pesquisa realizada. 

Contudo, por ser uma política que ainda está em sua fase inicial de impalntação, ou seja, 

os primeiros passos foram dados no ano de 2013, ainda há algumas debilidades no que 

diz respeito ao diálogo entre prática e a teoria. Porém, tal política é vista pelos docentes 

e demais participantes com positividade, pois acreditam que a mesma terá um papel 

importante na reestruturação do ensino médio. Constamos que na próxima fase do 

programa os momentos de formação serão organizados por áreas tais como os cadernos 

e as oficinas especificas e interdisciplinares, dessa forma sanando um dos 

questionamentos levantados pelos docentes na pesquisa. 
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