“NOVO ENSINO
MÉDIO” APROFUNDA
A DESIGUALDADE
O “Novo Ensino Médio” que
o Secretário da Educação, Rossieli
Soares, quer implementar no Estado
de São Paulo por meio do Currículo
Paulista significará a implementação
da reforma do ensino médio imposta
pelo governo ilegítimo de Michel
Temer em 2016 por meio da MP 746.
Esse “novo” ensino médio
significará mais do mesmo, ou seja,
a manutenção – e aprofundamento
– da dualidade histórica existente no
Webconferência na Alesp, em 2015: defesa de um
nosso país.
ensino médio que atenda os interesses da classe
De um lado, as camadas
trabalhadora.
privilegiadas da população têm
condições de oferecer a seus filhos ensino de qualidade, voltado para a
formação dos estudantes que lhes propiciem condições de prosseguir os
estudos em nível superior e ocupar postos dirigentes na sociedade.
De outro, governos a serviço dessa elite empresarial e poder econômico
oferecem aos filhos e filhas da classe trabalhadora um ensino destinado a
perpetuá-los na mesma condição de seus pais, com um currículo empobrecido de
viés tecnicista, voltado para as necessidades do chamado “mercado de trabalho”.
Se hoje o ensino médio não é atraente para a nossa juventude e não a forma
para continuidade dos estudos, nem para um futuro profissional promissor,
tampouco esse “novo” ensino médio será capaz de resolver esse problema.

PONTOS CRÍTICOS
DO CURRÍCULO
PAULISTA
Ausência de amplo debate com os professores e gestores
que serão os responsáveis pela implementação do
currículo nas unidades escolares, que na prática, os
transforma em “tarefeiros”.
Ausência, como recomenda a Lei de Diretrizes e Bases
(LDB), de detalhamento de como será a implantação do
currículo nas classes do ensino noturno e na Educação de
Jovens e Adultos.
 ecessidade de melhorar a infraestrutura das escolas
N
para desenvolver o currículo com qualidade.
 não cumprimento da jornada docente prevista na lei do
O
piso salarial (lei 11.738/2008), que na prática inviabiliza a
abordagem interdisciplinar, via projetos, como propõe a
própria SEDUC.
O tratamento por área de conhecimento, a partir de 10
competências estabelecidas pela Base Nacional Comum
Curricular (BNCC) em âmbito nacional e, portanto, não leva
em consideração a realidade de cada escola, deixando de
existir uma articulação entre o nacional e o local.
O mesmo tratamento a partir de uma lógica instrumental
dilui os conhecimentos essenciais de cada componente
curricular, à medida que desconsidera que eles foram
construídos disciplinarmente.

Em 2015, a APEOESP promoveu webconferência contra a reforma do ensino médio.

A marca do PSDB é a exclusão
A marca dos governos do PSDB é a exclusão. Não é diferente nesse caso.
Essa exclusão se dá pela configuração do currículo (como você verá nessa
publicação), mas também pela impositiva implementação do Programa de
Ensino Integral, que joga para fora das escolas os alunos trabalhadores ao
extinguir o turno noturno. Esses estudantes serão novamente excluídos mais
tarde, quando procurarem a Educação de Jovens e Adultos, porque essa
também está sendo reduzida no noturno.
Até mesmo quando se trata em formação profissional, o que o Governo
do Estado oferece não são boas perspectivas de futuro para os jovens. O
Novotec é projeto de ensino técnico aligeirado que prejudica as escolas
estaduais e também as escolas técnicas, com rebaixamento da formação dos
estudantes. Até mesmo a configuração inicial, de que a formação se daria nas
ETECs (escolas técnicas estaduais), está sendo descumprida. Há denúncias de
que a SEDUC está estabelecendo convênios com pequenas escolas privadas
sem qualidade para a oferta dessa formação aos estudantes.
Por tudo isso e muito mais, resistiremos. Assim como lutamos contra a
aprovação da reforma do ensino médio, lutaremos contra sua implementação
no estado de São Paulo.
Nossa juventude merece um debate amplo, democrático, participativo
e qualificado para a construção de uma proposta de ensino médio
que verdadeiramente atenda os interesses dos filhos e filhas da classe
trabalhadora.
Professora Bebel
Presidenta da APEOESP

 desconsideração de que vivemos uma pandemia e
A
que no ano de 2021 será necessário rever o que não foi
ensinado nas escolas devido ao confinamento em 2020,
que inviabilizou o ensino presencial. Boa parcela de
estudantes não teve como acessar conhecimento por
via remota. Ou seja, não se deveria iniciar um projeto
curricular que tem peculiaridades decorrentes da
reforma do ensino médio em plena pandemia.
Não fica claro no Currículo Paulista como a SEDUC
pretende enfrentar a atual cultura escolar focada nos
conteúdos disciplinares, ou seja, não há estratégias
indicadas para o enfrentamento dessa nova organização
curricular.
Não está claro como se dará a articulação da formação
geral com os itinerários formativos.
Como combater o abandono escolar, como quer a SEDUC,
com a implementação do Currículo Paulista, se ao mesmo
tempo está expandindo as escolas modelo PEI (Programa
de Ensino Integral), que na prática aumenta a exclusão.
Parece-nos que são coisas contraditórias.

