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Resumo 

A reportagem de capa da revista Veja de 28 de setembro de 2016 teve como assunto 

central a Medida Provisória 746, lançada pelo governo brasileiro naquela semana com o 

intuito de transformar o ensino médio. Com o objetivo de conhecermos a ótica da revista 

Veja sobre esta temática, analisaremos esta reportagem sob o enfoque do paradigma da 

complexidade, de Edgar Morin, considerando, em especial, O método 3, em que este autor 

trata sobre o conhecimento do conhecimento. Como perceberemos, a reportagem não 

utiliza o princípio dialógico, ao não promover o diálogo entre os contraditórios; trata o 

ensino médio como um curso preparatório para o mercado de trabalho ou para o 

vestibular, desconsiderando a importância de que este contemple o conhecimento do 

conhecimento, reflexões e questionamentos.   
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Apresentação 

À educação é creditado o poder de evoluir o mundo e as pessoas. Em discursos 

correntes há sempre uma expectativa positiva sobre o que ela resultará ou proporcionará. 

Porém, na sociedade capitalista, em especial na brasileira, sabemos que a educação é 

segregadora e que poucos têm acesso a uma educação de qualidade. Em consonância a 

esta afirmação, o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), no relatório 

Mobilidade Sócio-Ocupacional 2014 (IBGE, 2016a, p. 23) afirmou que “em sociedades 

muito desiguais, a educação pode se converter em um mecanismo que reforça as 

estruturas de desigualdade de renda”. Diante disso, é pertinente discutirmos sobre o papel 

da educação e se é necessário atualizá-lo, modernizá-lo, para que a sociedade tenha um 

desenvolvimento ainda mais rápido. Seu objetivo pode ser mais abrangente ou já é 

suficientemente audacioso? Será que ao longo do compartilhamento do conhecimento 

não se faz necessário refletir sobre ele mesmo, se ele é verdadeiro, suas origens, como se 
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propaga, suas falhas, a ansiedade gerada porque sempre há mais para conhecermos, 

porque sempre sabemos muito pouco considerando a universalidade do conhecimento? 

No livro O método 3, Edgar Morin questiona-se sobre o que realmente significa a 

razão, se ela é universal e racional; e afirma que há zonas cegas na ciência e no 

conhecimento que jamais subtrairemos. Diz, também, que na medida em que lutamos pelo 

conhecimento, também ignoramos, desprezamos e destruímos questões importantes 

relacionadas a ele (Morin, 2015). 

A edição 2497 da revista Veja estampa em sua capa o título Reviravolta na escola 

e informa que o governo brasileiro extinguirá o “falido” sistema de ensino médio e lançará 

um sistema mais flexível e atraente para os estudantes. A reportagem correlata tem como 

título A nova cor do ensino médio, foi escrita pelas as jornalistas Cecilia Ritto e Monica 

Weinberg e publicada entre as páginas p. 76 - 82.   

Ao longo do presente artigo, sob a luz do paradigma da complexidade, 

analisaremos como esta reportagem da revista Veja, que representa um posicionamento 

editorial, aborda o ensino médio brasileiro, fazendo um paralelo com a proposta de Edgar 

Morin, explicitada no livro O método 3. 

 

O conhecimento do conhecimento 

Para Morin (2015, p. 16) nós temos uma noção equivocada sobre o conhecimento 

ao percebemo-lo como único e óbvio; ao passo que quando o questionamos, duvidamos, 

ele fragmenta-se, “diversifica-se, multiplica-se em inúmeras noções, cada uma gerando 

uma nova interrogação”. O conhecimento é infinito e não podemos simplificá-lo, ele 

carrega o risco do erro e das ilusões e, quando se percebe disso, é necessário conhecer-se 

a si próprio. Ele comporta diversidade e multiplicidade. “O conhecimento é (...) um 

fenômeno multidimensional, (...) simultaneamente físico, biológico, cerebral, mental, 

psicológico, cultural, social” (MORIN, 2015, p. 18). Para Lipovetsky (2016, p. 291), o 

questionamento auxilia na apreensão do “sentido daquilo que vivemos”. 

Apesar de não devermos separá-lo, a nossa cultura, por meio da organização do 

conhecimento, dividiu esse fenômeno, impedindo o conhecimento do conhecimento, 

fazendo com que as pessoas (mesmo os especialistas) ignorem o saber existente, gerando 

um novo obscurantismo, algo que permanece desconhecido para os que produzem o saber 

(MORIN, 2015). A exemplo disso podemos citar a separação do ensino em disciplinas, 
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como se a Biologia não contemplasse a Matemática, e esta não dependesse do Português, 

que por sua vez não dependesse da Cultura, e todas não perpassassem pela Filosofia, etc... 

Para Morin (1996a), o pensamento complexo é desenvolvido com o apoio da 

transdisciplinaridade (esquemas cognitivos que podem ultrapassar as disciplinas), pois 

esta não comporta fronteiras, divisões entre disciplinas, conceitos e teorias. Por meio da 

transdisciplinaridade o estudo acontece ilimitadamente entre, através e além das 

disciplinas; diferentemente do que aprendemos na escola, em que nos ensinam a pensar 

separado, quando deveríamos realizar interconexões. 

A educação ignora o conhecimento humano e não tem a preocupação em ensinar o 

conhecimento do conhecimento, logo ela que visa transmitir conhecimentos. Ela deveria 

ter o papel de investigar “características cerebrais, mentais, culturais dos conhecimentos 

humanos, de seus processos e suas modalidades, das disposições tanto psíquicas quanto 

culturais que o conduzem ao erro ou à ilusão” (MORIN, 2011a, p. 15), os quais não devem 

ser subestimados. O reconhecimento destes é difícil “porque o erro e a ilusão não se 

reconhecem, em absoluto, como tais” (MORIN, 2011a, p. 19). 

É desafiador, mas necessário, estabelecer o diálogo entre a reflexão subjetiva e o 

conhecimento objetivo. Enquanto a filosofia busca o distanciamento para conhecer a 

ciência, a ciência também tenta recuar para conhecer a filosofia. Esta dialógica conduz a 

um distanciamento que trata o conhecimento de caráter multidimensional “e, a partir daí, 

ciência e filosofia poderiam mostrar-se a nós como duas faces diferentes e 

complementares do mesmo: o pensamento” (MORIN, 2015, p.30). 

Na história da humanidade, “a atividade cognitiva interagiu de modo ao mesmo 

tempo complementar e antagônico com a ética, o mito, a religião, a política (MORIN, 

2015, p. 18). “O novo obscurantismo (...) cresce no coração do saber, permanecendo 

invisível para a maioria dos produtores desse saber, que sempre creem produzir 

unicamente para as Luzes” (MORIN, 2015, p.20). 

Ao passo que a ciência avança, ela produz conhecimentos que a humanidade não 

alcançará. Quem tem o conhecimento, também tem poder e este, “com frequência, 

controlou o saber, para controlar o poder do saber” (MORIN, 2015, p. 18).  Por mais que 

o conhecimento seja totalmente dependente das interações entre os sujeitos, “o 

conhecimento escapa-lhes e constitui uma potência que se torna estranha e ameaçadora. 

Hoje, o edifício do saber contemporâneo ergue-se como uma Torre de Babel que nos 

domina mais do que a dominamos (MORIN, 2015, p. 20). 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 4 

Na reportagem analisada no presente artigo, são perceptíveis em primeiro plano dois 

poderes: o governo brasileiro, que está mudando as regras do ensino médio, o que 

impactará em tantos outros fatores importantes, como o aprendizado destes alunos, 

cidadãos que futuramente terão influência sobre pelo menos os grupos de sua relação e 

as organizações das quais participam (igreja, clubes, associações, instituições de ensino, 

etc); e, consequentemente, sobre a sociedade em que estão inseridos; e a própria revista, 

que é a de maior circulação no país, ao noticiar (e opinar) sobre fatos que ela mesma 

considera uma representação fiel da realidade. Não poderíamos também considerar a 

escola um terceiro poder quando levamos em conta a segregação entre quem tem acesso 

a um ensino de qualidade e quem não tem?   

Edgar Morin (2003), em seu livro Meus Demônios, informa que foi defensor dos 

ideais marxistas, mas que ao se aproximar dos grupos militantes do marxismo, desiludiu-

se com o que viu e desfiliou-se do partido. Tinha acabado de ter o conhecimento de que 

o partido praticava as mesmas violências daqueles que tentava combater. Morin (2015) 

cita a expressão “patologia do saber”, de Gusdorf, para definir que o esfacelamento dos 

conhecimentos pode influenciar no conhecimento sobre nós mesmos e sobre o mundo. 

Na sua relação inicial com o marxismo havia uma zona cega que o impedia de conhecer 

completamente a si próprio e ao mundo. 

Podemos identificar na reportagem analisada o conhecimento esfacelado nas 

disciplinas ministradas de forma desconectada e com fins utilitários (visando a aprovação 

em concorridos vestibulares ou concursos públicos), mas, também, naqueles que, ao não 

terem nem ao menos acesso a este conhecimento bancário (como bem definiu Paulo 

Freire), permanecem a margem de uma sociedade, seja ela de consumo ou do 

conhecimento. Referimo-nos a consumo, aqui, não apenas de produtos e serviços 

supérfluos, já que o ensino, ainda que considerado indispensável, é um destes serviços e 

exige um alto valor de investimento, seja ele de tempo ou dinheiro. A margem da 

sociedade do conhecimento porque, mesmo que a informação esteja amplamente 

disponível, as pessoas que não estão (ou não foram) inseridas no contexto de uma 

educação de qualidade possuem restrições para refletirem sobre as oportunidades que, de 

certa forma, lhes são restritas, e, também, para terem consciência da sua própria patologia 

do saber. 
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A revista Veja 

A revista Veja, publicada pela Editora Abril, possui a maior tiragem brasileira, cerca 

de 1,2 milhão de exemplares, conforme o Instituto Verificador de Circulação de março 

de 2017 (PUBLI ABRIL, 2017a), recebe 23 milhões de visitantes únicos todos os meses 

em seu site, e é a segunda maior no mundo, perdendo apenas para a revista Times (VEJA, 

2017). Estima-se que, somando as plataformas de Veja, esta possua uma audiência de 

mais de 20 milhões de pessoas (soma do total de leitores no impresso, digital e visitantes 

únicos no site veja.com) (PUBLI ABRIL, 2017b).  

Inspirada nas revistas norte-americanas Time e Newsweek (MARTINS, DE LUCA, 

2011), a revista Veja foi lançada no dia 9 de setembro de 1968, quatro anos após a 

instauração do regime militar no Brasil e três meses antes da instituição, pelo Estado 

Militar, do Ato Institucional Número 5 (AI-5), lei de exceção autoritária que censurou a 

imprensa e mudou a ideia de liberdade de expressão (VILLALTA, 2002). Mesmo com as 

restrições impostas pela censura durante oito anos (com mais intensidade entre os anos 

de 1974 e 1976), esta revista ganhou espaço no mercado editorial (NASCIMENTO, 

2002).  

De gênero opinativo, direcionada para o público de classe média, defendia a 

abertura de governo por ele mesmo; desencorajando o movimento estudantil. Apoiava a 

campanha das Diretas Já (diferentemente da Rede Globo de Televisão), mas acreditava 

que o golpe de 1964 auxiliaria o país a “amadurecer” antes de ser democrático. Nos locais 

em que notícias não eram publicadas devido à censura, o Grupo Abril inseria figuras 

medievais de diabos, anjos e a própria logomarca da empresa. O regime militar, devido 

ao crescimento econômico, colaborou indiretamente com o crescimento da imprensa 

brasileira, porém, por meio da repressão, tentou controlá-la para legitimar-se 

(ROMANCINI, LAGO, 2007).  

Segundo Silva (2005, p. 119), Veja fala para uma “elite”, para “formadores de 

opinião” e se permite à função de intervir no funcionamento da sociedade brasileira, por 

meio de ação partidária. Ao fazê-lo, ela forma uma classe dirigente “que deverá, segundo 

sua perspectiva, definir os ‘rumos da história’, embora pouco saibamos ainda sobre quem 

são os efetivos sujeitos que são representados nesse sujeito / Veja e que têm no editor o 

seu porta-voz”.  

A revista Veja, dizendo-se conhecedora da realidade nacional e internacional, alega 

que as notícias publicadas devem ser de interesse dos seus leitores, para isso, utiliza-se 
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de pesquisas e das opiniões destes sobre as suas matérias. Publica manuais de 

comportamento e, em algumas vezes, dita regras voltadas para o seu público 

predominantemente classe média (AUGUSTI, 2005, p. 77). Além disso, institui 

“verdades” ao publicar que não há alternativas, além daquelas publicadas pela revista 

(SILVA, 2005). 

 

Reviravolta na escola – a reportagem 

A capa da revista Veja de número 2497, publicada em 28 de setembro de 2016, 

mostra, em um fundo branco, a imagem de um lápis azul contorcido, o título (na cor 

preta) Reviravolta na escola e uma chamada (também em preto) informando que o 

governo brasileiro tornará o ensino médio mais flexível e atraente para os estudantes, 

“sepultando” o modelo falido. A capa explicita a opinião da revista de que o ensino 

médio brasileiro está arruinado, falho e, em acordo com o governo, considera que as 

medidas a serem tomadas são necessárias. 

 

Figura 1 – Capa da revista Veja de número 2497 

 

Fonte: Revista Veja publicada em 28 de setembro de 2016 

 

A reportagem relacionada à capa é a intitulada A nova cor do ensino médio, escrita 

por Cecilia Ritto e Monica Weinberg, e disposta entre as páginas 76 e 82. A imagem 

que faz a abertura (ou a introdução) da mesma é uma fotografia em preto e branco, sob 

a legenda Em preto e branco - A velha escola: 50% dos que entram no ensino médio 

saem antes do final, apresenta uma sala de aula tradicional, lotada, com cerca de 33 
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crianças sentadas, escrevendo, em sua maioria aparentemente concentradas. Ao longo 

da base de toda a imagem estão dispostos inúmeros lápis de cor, representando o 

colorido que será promovido pela medida provisória no cenário exposto.  

A representação é uma construção tradutora que faz analogia cerebral e espiritual 

da realidade percebida. Ao considerarmos esta analogia realista, ou seja, os lápis de cor 

representando as mudanças no ensino médio, que o tornarão colorido, flexível e mais 

interessante aos olhos da população e do mercado, “a representação restabelece as 

proporções ‘reais’ entre as formas das coisas percebidas e assim estabelece uma imagem 

análoga à realidade das coisas” (MORIN, 2015, p. 121). A representação desenvolve-se 

sob a ideia de uma imagem global, porém, sem a percepção de que ela é uma imagem, 

mas, sim, como uma presença objetiva da realidade percebida. “Esta ‘imagem’, projetada 

no mundo exterior, toma todo o lugar do mundo exterior ao identificar-se totalmente com 

ele, ou seja, identificando-o inteiramente com ela” (MORIN, 2015, p. 120). O real 

somente pode ser percebido por meio da representação. “Esta imagem mental se projeta 

e identifica com a realidade exterior no ato da percepção, mas se duplica e torna-se 

fantasia no ato de rememoração” (MORIN, 2015, p. 122). 

A chamada interna informa que se a “reviravolta” no modelo de ensino brasileiro 

for bem “aproveitada”, o ensino tornar-se-á mais flexível, atraente e preparará os alunos 

para o “jogo” global. Deixando claro, desde o início, que o foco do ensino é formar 

pessoas para o (jogo do) mercado de trabalho, ou seja, há uma relação utilitarista com o 

saber. 

Segundo Morin (2015), o ser condiciona o conhecer e o conhecer condiciona o 

ser, gerando-se, assim, um circuito retroativo. Ou seja, “a vida só pode auto-organizar-

se com o conhecimento. A vida só é viável e passível de ser vivida com conhecimento” 

(MORIN, 2015, p.58). Devendo ser um dos papeis do ensino médio o desenvolvimento 

integral do ser humano enquanto indivíduo participante de uma sociedade, que opina, 

escolhe, elege e convive, este não pode ser reduzido a apenas um ser que trabalha e que 

dá resultados para uma organização. Este seria um olhar simplificador “que torna cego 

o nosso conhecimento e, de modo singular, o conhecimento das fontes de nosso 

conhecimento”, é preciso que ingressemos no pensamento complexo (MORIN, 2015, 

p.61). 

Na página 78, há a foto dos irmãos Letícia e Gabriel Neves, de pais advogados, 

que, segundo a reportagem, vivem as “angústias” do atual sistema de educação brasileiro 
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e têm “esperanças” no sistema proposto pelo governo por meio de Medida Provisória nº 

746 publicada seis dias antes da reportagem em questão, em 22 de setembro de 2016, que 

proporcionará “extraordinários” avanços a partir de 2018 se vier a ser concretizada 

(CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2016). 

Para a reportagem, a família Neves, assim como “todas” as outras que possuem 

filhos, convive com os “percalços” do ensino médio. Letícia, candidata ao concorrido 

vestibular de Medicina, está vivendo a “angústia” do ENEM - Exame Nacional do Ensino 

Médio (ENEM, 2017), mesmo sendo ela aluna de uma das melhores escolas privadas do 

Rio de Janeiro. Seus pais têm esperança de que o filho mais novo, Gabriel, então com 14 

anos, tenha acesso às “vantagens” do modelo de ensino proposto pela nova medida 

provisória. 

Ao citar a família Neves como representante das demais famílias que também 

têm filhos cursando o ensino médio, a revista utiliza-se do princípio hologramático, em 

que a parte está no todo e o todo está contido na parte (MORIN, 2003). Porém, há que se 

considerar que uma família de classe média ou alta (pais advogados e filhos estudando 

nas melhores escolas do Rio de Janeiro) pode representar o público leitor da revista, mas 

não a  totalidade da sociedade brasileira que, em 2015, possuía 57,3% das pessoas 

residentes em domicílios particulares com uma renda de zero a um salário mínimo (IBGE, 

2016b, p. 93) e que, portanto, possuem preocupações muito mais angustiantes do que ver 

os filhos ingressarem em uma universidade pública. Muitas até mesmo desconhecem os 

caminhos e as (poucas) possibilidades de ter seus filhos inseridos neste contexto. 

A revista deveria ter considerado nesta reportagem o princípio sistêmico, o qual 

afirma que para conhecermos o todo, precisamos conhecer as partes e vice-versa 

(MORIN, 2005). Ou seja, a reportagem deveria ter contemplado outros exemplos de 

famílias brasileiras, considerando diferentes classes sociais, para que o leitor pudesse ter 

uma noção mais próxima da realidade sobre quais são as preocupações dos pais que 

possuem filhos em idade escolar. Ao passo que o conhecimento possui um caráter 

inacabado, “o pensamento complexo reconhece ao mesmo tempo a impossibilidade e a 

necessidade de totalização, de unificação, de síntese” (MORIN, 2015, p. 38). 

Endossando a opinião editorial, o articulista da revista Veja Claudio de Moura 

Castro, afirma na reportagem em questão que o ensino brasileiro é um dos piores do 

mundo e que, independentemente de ser público ou privado, é engessado, ineficiente, 

desconectado do século XXI e ineficaz. Sendo ele um professor universitário, que atua 
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em instituições brasileiras e do exterior, podemos considerar sua afirmação como sendo 

uma autoexorreferência, que “é a capacidade de referir-se a si ao mesmo tempo que se 

refere ao que lhe é exterior” (MORIN, 2015, p.55). Também é colocada a afirmação feita 

em 1950 pelo Prêmio Nobel de Física, Richard Feynman, de que os currículos do ensino 

brasileiro eram muito extensos para jovens que sabiam tão pouco. 

Compara-se a nova proposta de ensino com sistemas educacionais australianos e 

ingleses, já que a proposta é de que a grade fixa ocupe apenas 50% do tempo na escola, e 

os outros 50% sejam de disciplinas eletivas que levarão em conta os interesses e as 

aptidões dos alunos, podendo ser, inclusive, de ensino técnico. Segundo a reportagem, 

esta modalidade de ensino alavancou a economia de outros países. O intuito do governo 

brasileiro é também aumentar a jornada escolar de 4,5 para 7 horas, assim como ocorre 

em países mais desenvolvidos. Esta proposta foi gestada desde o início do governo Lula 

e assinada por Michel Temer.  

A revista utiliza-se do recurso da flexibilidade e do aumento do número de horas 

de estudo para considerar que o novo modelo do ensino médio brasileiro diminuirá a 

fragilidade do atual e facilitará o alavancar da economia no país. Porém, não fala como 

crianças em linha de pobreza serão tratadas e/ou inseridas em um ensino público de 

qualidade. Fala-se apenas que a rede pública terá sua grade definida por meio das 

secretarias estaduais. Percebemos que há um enfoque maior no público alvo da revista, 

tomando para si o discurso do desenvolvimento econômico, porém, é preciso também 

problematizar “o progresso, a ciência, a técnica, a razão” e o progresso (MORIN, 2010, 

p. 103). A quem a ciência e o progresso servirão, por exemplo, não é um assunto abordado 

pela reportagem. 

A reportagem afirma que o excesso de conteúdo ministrado nas escolas resulta em 

baixo aprendizado, que os países que são modelos educacionais estão mantendo-se no 

essencial, eliminando conteúdos, já que, para “grandes educadores”, o conhecimento está 

na internet e os alunos não precisam ser enciclopédias. A disciplina de Matemática no 

Brasil, por exemplo, possui 10 vezes mais tópicos do que em Singapura.  

Nesta reportagem, Andreas Schleicher – diretor da área de educação da 

Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), que reúne 

países desenvolvidos, afirma que o aluno precisa juntar peças e formular ideias para, 

assim, estar mais preparado para o mercado de trabalho. Nesta mesma linha, Morin (2015, 

p. 58) alega que o conhecimento é necessariamente “tradução em signos/símbolos e em 
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sistemas de signos /símbolos (...); tradução construtora a partir de princípios/regras (...) 

que permitem construir sistemas cognitivos articulando informações / signos / símbolos; 

solução de problemas”. Para Lipovetsky (2016, p. 289), quanto mais os alunos tiverem 

informações ao seu alcance, mais importante faz-se a presença do professor para ensinar 

os saberes de base e auxiliá-los nas decodificações, organizações e classificações destas 

informações, já que “a informação ‘bruta’ não é sinônimo de conhecimento verdadeiro” 

e “é ilusório acreditar que o malabarismo nas redes, a auto formação e outras atividades 

lúdicas e pessoais sejam suficientes para formar espíritos estruturados”. 

 O quadro intitulado Por que o ensino médio precisa mudar, na página 80, destaca 

os seguintes dados: 50% dos alunos brasileiros desistem do ensino médio, diferentemente 

do que acontece na Coréia do Sul e Finlândia, em que este percentual beira a zero. No 

Brasil, 1,7 milhão de jovens, entre 15 e 17 anos estão fora da escola, 13% dos adolescentes 

não conclui o ensino médio e 0,8% tem alto desempenho em Matemática (este último 

dado contrasta com os 55% que possuem alto desempenho em Matemática em Xangai). 

Destaca, ainda, que 90% das nações se saem melhor do que o Brasil em Matemática, 

sendo que ele perde para países como o Casaquistão e a Albânia. 

Segundo a reportagem, o governo brasileiro ainda não informou quais disciplinas 

serão extintas do currículo, mas sabe-se que a Matemática, o Português e o Inglês 

permanecerão e, assim como em vários outros países, está “eliminando o dispensável e 

mantendo o essencial”. Afirma, também, que isso está preocupando o meio corporativista, 

já que a subtração de disciplinas poderá levar ao fim de empregos. 

A organização do conhecimento em disciplinas, realizada no século XIX e 

desenvolvida no século XX, pode ocasionar a hiperespecialização e o isolamento entre 

elas. Para Morin (2010), não basta estar dentro de uma disciplina para ter ciência de todos 

os seus problemas. “A palavra ‘disciplina’ designava um pequeno chicote (...); em seu 

sentido degradado, (...) torna-se um meio de flagelar aquele que se aventura no domínio 

das ideias que o especialista considera de sua propriedade” (MORIN, 2010, p. 106). O 

conhecimento possui um caráter multidimensional e não deve superestimar uma ou 

poucas disciplinas, em detrimento de outras, ou não considerar a conexão existente entre 

elas, é necessário que se descubra “que não há nenhum fundamento seguro para o 

conhecimento e (...) que este comporta sombras, zonas cegas, buracos negros” (MORIN, 

2015, p. 23). 
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Não se pode privilegiar o conhecimento técnico na busca de um desenvolvimento 

econômico que privilegia poucos, deve haver a humanidade do conhecimento, a 

superação da animalidade do conhecimento, reintegrando “o espírito/cérebro na 

humanidade, e a humanidade na animalidade que ela ultrapassa, mas contém e conserva” 

(MORIN, 2015, p.95). 

Segundo o princípio da auto-eco-organização (MORIN, 1996b), temos uma 

identidade autônoma construída de acordo com a cultura em que vivemos, submetida à 

ação de aspectos ecológicos e geográficos. Não identificamos ao longo da reportagem a 

preocupação com o desenvolvimento da identidade dos adolescentes que estão no ensino 

médio, não se fala em humanidades ou disciplinas relacionadas ao tema. Morin (2015, p. 

30) defende que precisamos “enfrentar (...) o problema incontornável da relação 

sujeito/objeto. (...) Encarar o problema complexo em que o sujeito cognoscente, 

permanecendo sujeito, torna-se objeto do seu conhecimento”. Esta afirmação está 

relacionada ao princípio da reintrodução, em que o conhecimento existe mediante um 

processo de diálogos entre o sujeito e o objeto (MORIN, 2011b). 

Os estados do Amazonas e Pernambuco são citados na reportagem como 

destaques no cenário nacional porque cumpriram as metas de avanço estipuladas pelo 

Ministério da Educação (MEC). Considerando o a organização hologramática, em que “a 

organização do todo encontra-se na parte que está no todo” (MORIN, 2015, p. 60), 

podemos considerar que os estados do Amazonas e Pernambuco influenciaram 

positivamente nos índices relativos à educação brasileiros e que, sim, é possível que as 

suas estratégias sejam replicadas ou readaptadas em outros estados. Hoje estes estados 

não são referência de desenvolvimento econômico no país, considerando o ranking em 

renda per capita dos 27 estados brasileiros em 2016, segundo o IBGE (2016c), o 

Pernambuco está em 18º lugar (R$ 872,00) e o Amazonas em 25º lugar (R$ 739,00). 

Desde 2004 as escolas em Pernambuco operam em turno integral, sendo que 50% 

das escolas públicas funcionam das 7h às 17h30min. Neste estado cada aluno passou a 

encabeçar um projeto próprio combinando várias áreas do conhecimento e, com isso, 

menos de 7% dos alunos não se formam no ensino médio (patamar próximo da Finlândia 

e Coreia do Sul). O princípio do anel recursivo afirma que ao realizarmos algo, este 

também nos faz (MORIN, 2003), ou seja, ao desenvolverem projetos combinando 

diversas áreas do conhecimento, os alunos estão aprendendo, desenvolvendo talentos, 

aumentando sua autoestima, percebendo sentido nos conteúdos que estudam em sala de 
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aula e nos livros, ao passo que isso também os faz, os conecta com a aprendizagem, com 

as organizações em que estão inseridos, fazendo com que a evasão escolar seja menor do 

que no restante do país. 

Na página 82, com a legenda Motor: ensino técnico na Coréia do Sul: a mão de 

obra que saiu de lá ajudou o país a transformar o país em um Tigre, a foto com fundo ou 

iluminação amarelada, com um pesquisador vestindo roupas de proteção, fazendo uso de 

máquinas aparentemente de alta tecnologia, faz alusão ao ensino técnico na Coréia.  

Segundo a reportagem, apenas 10% dos alunos brasileiros optam pelo ensino 

técnico, enquanto 51% dos alemães fazem esta opção; sendo que o ensino técnico pode 

alavancar o desenvolvimento, a exemplo dos avanços tecnológicos na Revolução 

Industrial do século XVIII, conforme livro de William Rosen. Porém, a revista não 

abordou as diferenças salariais existentes entre os trabalhadores técnicos brasileiros e 

alemães ou entre os trabalhadores com ensino superior e os com ensino técnico. 

Poderíamos utilizar nesta análise o princípio do anel retroativo, em que os efeitos são 

determinados pelas causas que são determinadas pelos efeitos (MORIN, 2015), já que, a 

valorização do trabalho do profissional técnico (causa) pode influenciar os alemães a 

optarem por tal formação (efeito), ocorrendo o contrário quando consideramos o cenário 

brasileiro (a falta de valorização influenciando negativamente na opção pela carreira de 

técnico). Sendo que este efeito (especialização) também determina a causa (a valorização 

do trabalho técnico).  

Como o assunto pedia urgência, o então Ministro da Educação Mendonça Filho 

justificou a assinatura da medida provisória, mesmo não considerando este o melhor 

caminho para a proposição de mudanças significativas em um tema tão relevante. Tal 

medida foi transformada em Lei Ordinária 13415/2017 no dia 16 de fevereiro de 2017 

(PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, 2017). 

 

Considerações provisórias 

A Reviravolta na escola abordada pela revista Veja refere-se a um grupo restrito de 

escolas privadas que efetivamente conseguirão utilizar-se de forma positiva da nova 

regulamentação do ensino médio. A reportagem não abordou como o governo espera que 

as escolas se adequem a este novo formato de ensino, nem quanto de investimento haverá 

para que as escolas públicas a atendam da melhor forma. A própria reportagem, no intuito 

de esclarecer sobre a medida provisória, comporta zonas cegas de conhecimento. 
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A reportagem não leva em conta o princípio dialógico ao não contemplar o diálogo 

entre os contraditórios (MORIN, 2003). Não há representantes de famílias de diferentes 

classes sociais, de sindicatos de professores e escolas e das secretarias estaduais e 

municipais de educação, sendo uma exceção a fala da presidente executiva do movimento 

Todos pela Educação, Priscila Cruz, que afirma que além da falta de professores para as 

disciplinas Matemática, Química e Física, ainda há os que são malformados, primam pela 

teoria e não pela prática; e alunos que não sabem o elementar. Considerando este cenário, 

a opinião da revista é parcial e com enfoque no ensino privado, voltado para a classe 

média e alta. 

Também percebemos que a reportagem é voltada para uma educação utilitarista, 

que prepare o cidadão para o mercado de trabalho ou para o vestibular, não há a 

preocupação de que este “conheça o conhecimento”, pense sobre o seu papel na 

sociedade, desenvolva competências comportamentais, conheça-se a si mesmo. Há um 

pensamento simplista e não complexo e a “reviravolta” parece estar reduzida em apenas 

aumentar o número de horas dos alunos em sala de aula e na possibilidade de disciplinas 

eletivas. Nesta última questão, se não houver investimentos diferenciados nas escolas de 

ensino público, o aluno terá acesso a restritas opções de escolha. 

O paradigma da complexidade de Edgar Morin defende que é necessário que 

existam espaços para questionamentos e dúvidas. Para que haja o conhecimento do 

conhecimento é preciso reflexão, é preciso que os educandos aprendam a refletir e não 

apenas a calcular e falar corretamente, conforme a divulgação de algumas das quais serão 

as disciplinas obrigatórias. Sendo o conhecimento infinito, será que basta o que a medida 

provisória está propondo? Acreditamos que não, considerando, inclusive, as palavras 

proferidas pelo próprio Ministro da Educação. 
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