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...tem o objetivo de informar 
e esclarecer alunos e professores, 
estudantes de licenciatura, enfim, 
comunidade escolar em geral, sobre a 
reforma do ensino médio, estabelecida em 
lei no início de 2017. A urgência com que 
o texto da lei foi discutido e aprovado no 
Congresso Nacional fez com que dúvidas 
e questionamentos ainda persistissem, 
justamente, entre os mais afetados pela 
reforma: os jovens. Esta cartilha destina-
se, principalmente, a eles.

Esta cartilha...

 A cartilha não esgota o assunto, mas 
destaca e comenta os pontos principais da 
reforma: a escolha dos itinerários, a formação 
profissional, a EaD, a Base Nacional Comum 
Curricular (BNCC), o notório saber. Adota uma 
linguagem acessível, mas mantém o rigor 
da análise crítica, com base em bibliografia 
especialmente selecionada.

Foi elaborada como parte das atividades da disciplina 
Projetos Pedagógicos pelos formandos do curso de 
Licenciatura em Ciências Sociais da Universidade Nove de 
Julho (Uninove), em meio a outras tantas tarefas e obrigações 
de final de curso. Os autores, portanto, têm consciência das 
limitações do material, mas também a expectativa de que seja 
útil para subsidiar discussões sobre o tema.

Profa. Regina Magalhães de Souza
São Paulo, novembro de 2018
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Imagina como seria
Fábio Brazza

Imagina como seria
O nosso querido Brasil
Se na matéria estudantil
Se incluísse a poesia
Se nosso prato do dia
Fosse o verso dum poeta
Uma dieta seleta
Pra deixar a mente sadia
De Antônio Gonçalves Dias
A Poesia Concreta

E que tivesse na merenda
Um poema por semana
Bastante Mário Quintana
Pra que a molecada aprenda
Com graça e curiosidade
O quanto aprender é bom
De Chico, Vinícius, Tom
A Carlos Drummond de Andrade
E que na hora do recreio
Entre vivas e salves
A criançada em anseio
Clamasse por Castro Alves

Imagina como seria se ao invés 
de celulares
Nossos jovens se distraíssem
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Lendo livros aos milhares
Seriam suas mentes mais 
lúdicas
   
Imagina se as escolas 
públicas
Fossem iguais as particulares
Se Augusto de Campos e 
Sérgio Vaz
Fossem nossos artistas 
populares

Hoje em dia as músicas são 
tão pobres
Não consigo ver nenhuma 
vantagem
Numa letra sem vida
Totalmente desprovida
De qualquer mensagem
Se a gente é o que a gente lê
Se a gente é o que a gente 
ouve
Agora dá pra entender
Com nossos jovens o que 
houve
Mas imagina se ao invés
De ostentação e pornografia
Eles recitassem cordéis
E ostentassem poesia
Imagina como seria
Se eles lessem Gabriel Garcia

Mario Vargas Llosa
Escutassem Mercedes Sosa e 
Paco de Lucia
Se soubessem quem foi 
Vicente Huidobro
Talvez aprenderiam o dobro
Do que aprendem hoje em dia

Mas é que sabotaram
A Educação Brasileira

Pra que escutar Hip Hop
O que não dá ibope é 
besteira
A mídia nos entope
Com o lixo do POP
E não com Manuel Bandeira
A mídia nos dopa
De novela e Copa
E o povo feito tropa
Caminha alienado
Mas esse caminhar restrito
Não é o mesmo descrito
Por Antônio Machado

Aliás alguém sabe quem foi 
Antônio Machado?
Não te culpo se não sabia
Pois eu também não saberia 
se não tivessem me contado

Eu sei que este mundo que 
tenho imaginado
Não passa de uma utopia
Mas no meu ponto de vista
Acredito que ele exista
Pois tudo existe aonde existe 
a poesia
Por isso tento fazer minha 
parte
Pra disseminar sabedoria
Pra que ao menos nossa arte
Não se transforme em mera 
mercadoria
Cada verso é um resgate
Em nome da poesia
Pra que essa sociedade 
vazia
Pouco a pouco não lhe mate
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Essa reforma é uma mudança no ensino médio de todas as 

escolas públicas e privadas do Brasil. Foi estabelecida por uma lei 

federal, a Lei n. 13.415/2017 (BRASIL, 2017), que alterou outras três 

leis federais:

• ● Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), a 

Lei n. 9.394/1996: é a lei que traça as linhas fundamentais da 

educação no Brasil, da educação básica à superior, em escolas 

públicas e privadas (BRASIL, 1996).

O que é a reforma
 do ensino médio?
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O Ministério da Educação (MEC) justificou o uso de uma 
Medida Provisória para tratar do ensino médio pela “urgência do 
problema desse nível de ensino no país”, com base nos dados 
do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), 
que mostram “uma realidade trágica no ensino médio” (MEC, 
s.d.b). A MP recebeu no Congresso 568 emendas. O texto final, 
aprovado em 8 de fevereiro de 2017, acatou parcial ou totalmente 
148 emendas, mantendo, no entanto, a essência da proposta 
original. No dia 16 de fevereiro de 2017, o presidente Michel 
Temer sancionou o texto da reforma, que se transformou na Lei 
n. 13.415 (SENADO NOTÍCIAS, 2017).

Na elaboração da lei atual, o Ministério da Educação não dialogou com aqueles afetados diretamente pela reforma, fato que gerou críticas por parte das universidades, pesquisadores, sindicatos, professores e estudantes (CNTE, 2017; FRIGOTTO, 2016; GONÇALVES, 2017; MOLL, 2017; MORAES, 2017; MOTTA e FRIGOTTO, 2017). Por outro lado, a reforma recebeu apoio de grupos empresariais e organizações como o Instituto Alfa e Beto, Sistema S, Instituto Unibanco, Instituto Ayrton Senna, Fundação Itaú, entre outros (GONÇALVES, 2017).

Pelo menos desde a década de 70, o modelo de educação 
no Brasil é aquele que coloca em primeiro lugar as necessidades 
do mercado de trabalho, lógica incentivada pelos organismos 
internacionais, como a ONU e o Banco Mundial (MOTTA e 
FRIGOTTO, 2017). No entanto, atualmente esses organismos 
não pensam para o Brasil um trabalhador qualificado e bem 
formado, que tenha domínio dos fundamentos científicos dos 
processos de trabalho, um ser humano com conhecimento e 
capacidade de crítica, mas um “colaborador proativo” dotado 
de habilidades básicas, como parece pretender o “novo” 
ensino médio.

• ● Lei do Fundeb (Lei n. 11.494/2007): é a lei do Fundo 
de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e 
Valorização dos Profissionais da Educação, formado por 
recursos provenientes dos impostos e transferências dos 
estados, do Distrito Federal e dos municípios.

• ● Consolidação das Leis do Trabalho (CLT): é um 
conjunto de normas que regulam as relações individuais e 
coletivas do trabalho no Brasil.

A reforma do ensino médio faz parte do conjunto 
de medidas do governo Temer, que supostamente 
levariam a uma retomada de crescimento 
econômico ao permitir ao país elevar as condições 
de competitividade no mercado internacional 
(GONÇALVES, 2017). Entre essas medidas destacam-
se: a reforma trabalhista (Lei n. 13.467 2017), a 
terceirização do trabalho (Lei n. 13.429/2017), o teto 
dos gastos públicos (EC 95/2016) e a partilha dos 
recursos do pré-sal (Lei n. 13.679/2018).

Em dezembro de 2016, o Presidente Michel Temer 
enviou a Medida Provisória n. 746 ao Congresso Nacional 
com o texto original da reforma do ensino médio, mesmo já 
estando em tramitação 

o Projeto de Lei n. 6.840/2013, que tratava do mesmo 
assunto. Medida Provisória (MP) é um instrumento com 
força de lei, adotado pelo Presidente da República, em casos 
de relevância e urgência, que produz efeitos imediatos, 
mas necessita da aprovação do Congresso Nacional para 
transformação definitiva em lei.



18 19

A carga horária do chamado 
“novo ensino médio”, hoje de 800 
horas distribuídas em 200 dias 
letivos, será de 1.000 horas (cinco 
horas por dia, portanto) até o ano 
de 2.022. Essa carga horária deverá 
ser estendida, progressivamente, 
até alcançar 1.400 horas, mas a 
lei não determina um prazo para 
isso acontecer. Portanto, o ensino 
médio integral (com sete horas 
por dia) não tem data e nem será, 
obrigatoriamente, implantado em 
todas as escolas (art. 1º da Lei n. 
13.415; art. 24 da LDB).

Como fica o “novo” 
ensino médio?

Da carga horária mínima total de 3.000 horas, até 1.800 horas serão 
destinadas para o currículo geral, igual a todos os alunos, formado por 
quatro áreas do conhecimento (art. 3º da Lei n. 13.415/2017; art. 35-A da 
LDB) e norteado pela chamada Base Nacional Comum Curricular (BNCC):

I. linguagens e suas tecnologias;
II. matemática e suas tecnologias; 
III. ciências da natureza e suas tecnologias;
IV. ciências humanas e sociais aplicadas.
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As demais 1.200 horas ficarão 
destinadas para o “itinerário 
formativo” que o aluno escolher, 
conforme a oferta da escola, que 
não fica obrigada a oferecer todos 
eles. São cinco os itinerários 
formativos: as mesmas quatro áreas 
do conhecimento mais o itinerário 
“formação técnica e profissional” (art. 
4º da Lei n. 13.415; art. 36 da LDB).

Apenas língua portuguesa, 
matemática e inglês serão disciplinas 
obrigatórias, mas só as duas primeiras 
nos três anos de ensino médio. 
Educação física, arte, sociologia e 
filosofia farão parte de “estudos e 
práticas”, o que não é a mesma coisa 
que dizer que serão disciplinas (art. 
art. 3º da Lei n. 14.315/2017; art. 35-A 
da LDB).

As mudanças deverão ser 
implantadas a partir do segundo ano 
letivo após a homologação da BNCC, 
que ainda (em novembro de 2018) 
está em discussão (art. 12 da Lei n. 
13.415/2017).
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Mas escolher uma área 
de formação não é bom? 
Não desse jeito! A escolha 
tão precoce por um itinerário 
impede o conhecimento das 
outras áreas, impossibilitando 
aos jovens ampliarem suas 
visões sobre o mundo, indo 
além da realidade que os cerca 
no dia a dia.

No “novo” ensino médio, 
o estudante optará por um 
dos “itinerários formativos”: 
linguagens e suas tecnologias; 
matemática e suas tecnologias; 
ciências da natureza e suas 
tecnologias; ciências humanas 
e sociais aplicadas; ou 
formação técnica e profissional. 
Uma mesma escola não será 
obrigada a oferecer os cinco 
itinerários, o que já limita as 
opções do estudante. Além 
disso, é possível supor que a 
escolha antecipada irá criar 
uma locomoção em massa 
para o itinerário da “formação 
técnica e profissional”, dada 
a necessidade dos jovens de 
se inserirem no mercado do 
trabalho.

Não é bom escolher 
o que se gosta?
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Cerca de 21% (900 mil) dos estudantes 
de nível superior abandonam a faculdade 
anualmente antes de se formarem (NADAI, 
2017). Isso claramente demonstra que 
já mais amadurecidos, mesmo assim, os 
jovens ainda têm dificuldades em escolher 
uma área de formação ou mesmo uma 
profissão. E no ensino médio, como escolher 
entre itinerários que não se conhece? É uma 
escolha de “olhos vendados”, sem saber do 
que se trata.

Essa divisão em itinerários significa 
fragmentação do conhecimento e formação 
parcial para o jovem, que sempre sairá 
perdendo, abrindo mão de alguma coisa que 
não chegou a conhecer. A “escolha” pelo 
itinerário, a possibilidade de “flexibilidade”, 
pode dar ao jovem uma sensação de 
autonomia e independência, mas significa, 
na verdade, atribuir ao próprio jovem a 
responsabilidade por uma educação “pela 
metade”.
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Português e matemática serão 
as únicas disciplinas obrigatórias nos 
três anos do ensino médio. O ensino 
de inglês também será obrigatório, 
mas não em todos os anos; outros 
idiomas poderão ser ofertados, mas 
serão optativos. Educação física, 
arte, filosofia e sociologia não serão, 
necessariamente, disciplinas, mas 
farão parte de “estudos e práticas”, 
o que dá a entender que poderão 
se espalhar em pequenos módulos 
durante o curso ou se diluir no interior 
de outros conteúdos (art. 3º da Lei 
13.415/2017; art. 35-A da LDB).

É comum a crítica de que haveria 
no ensino médio, não só um excesso 
de disciplinas, mas que elas seriam 
muito “teóricas”, desintegradas entre 
si e desconectadas das necessidades 
e da realidade dos jovens. Por isso, 
os alunos estariam, com razão, 
desinteressados dos estudos.

Quais serão as disciplinas 
do ensino médio?
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Entretanto, a reforma do ensino médio, 
ao estabelecer áreas de conhecimento e 
eliminar disciplinas, não está superando 
a fragmentação do saber e integrando o 
conhecimento, mas destruindo o próprio 
saber.

Ao enfatizar português, inglês e 
matemática e estabelecer o conhecimento 
técnico-prático nos itinerários (e suas 
tecnologias), a reforma do ensino médio está, 
na verdade, supondo que os jovens devem 
aprender apenas o básico para atender a 
um único objetivo: a reprodução de mão de 
obra pouco qualificada. Oferecer apenas 
conhecimentos úteis ao mercado de trabalho 
é ignorar o ser humano em todas as suas 
potencialidades e possibilidades, e considerá-
lo como mero portador de força de trabalho 
barata (KUENZER, 2017).
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É claro que é bom formar para o mercado! Mas a questão 
é: como se forma? Haveria de ser uma formação que ampliasse, 
e não limitasse, as possibilidades dos jovens! A “escolha” pelo 
itinerário de “formação técnica e profissional”, tal como está 
prevista, impedirá que os jovens se apropriem, agora e no futuro, de 
conhecimentos sobre os fundamentos científicos dos processos 
de produção. O destino desses jovens será o da mera execução 
- e não compreensão e concepção - dos processos de trabalho.

Não é bom formar 
para o mercado?

O capitalismo atual exige 
trabalhadores aptos e adaptáveis 
às mais diferentes mudanças, 
repentinas e constantes, no 
interior das empresas. Com 
isso, mais e mais pessoas, sem 
o conhecimento científico e 
sem o domínio dos processos 
de trabalho, são obrigadas a 
permanentemente adquirirem 
“competências” exigidas para 
a mera execução de tarefas no 
mercado. Antigas “competências” 
são constantemente abandonadas, 
e novas são permanentemente 
impostas por um mercado hostil.
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O “novo” ensino médio não 
atende às necessidades dos 
jovens e trabalhadores, mas sim 
às necessidades da produção 
capitalista: a formação de uma mão 
de obra “flexível”, que sabe “se virar”, 
mas que dificilmente consegue sair 
de uma posição submissa e alienada.

Já as instituições de ensino que 
oferecem educação profissional técnica 
de nível médio, como as Escolas 
Técnicas Estaduais (Etecs), por exemplo, 
continuam existindo e oferecendo seus 
cursos (FAJARDO, 2018; CPS, 2018), uma 
vez que os artigos 36-A, 36-B, 36-C e 
36-D da LDB, que tratam do assunto, não 
foram alterados pela atual reforma do 
ensino médio.
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Conteúdos do itinerário “formação 
técnica profissional” poderão ser ministrados 
por “profissionais com notório saber”, ou 
seja: para as aulas desse itinerário não será 
necessário um professor formado, com curso 
de licenciatura, mas um profissional da área 
(art. 61 da LDB; art. 6º da Lei 13.415/2017).

Contratar um profissional da área, e não 
um professor, pode parecer uma forma de 
trazer o conhecimento prático para dentro 
da sala de aula. Mas quem garante que esse 
profissional, mesmo tendo conhecimento 
da área, seria um bom professor? Assim, a 
contratação por notório saber mais parece “um 
modo silencioso de desqualificar a profissão 
docente” (COSTA e COUTINHO, 2018, p. 16) 
e uma maneira de o Estado não investir na 
formação de professores qualificados.

O que é notório saber?
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Parte do currículo do ensino médio poderá ser 

oferecida na modalidade de educação a distância (EaD), 

mediante convênios com instituições privadas (art. 4º da 

Lei n. 13.415; art. 36 da LDB). Isso significa a abertura de 

um vantajoso mercado para empresas de educação, que há 

alguns anos já vem obtendo lucros no ensino superior.

O ensino médio 
será em EaD?

A EaD é uma modalidade 

especialmente lucrativa, uma vez que 

permite reduzir custos com contratação 

de professores e infraestrutura. Porém, 

como modalidade de educação, é 

altamente questionável. Mesmo se o 

conteúdo fosse exatamente igual ao da 

modalidade presencial, ainda assim, a 

EaD deixaria a desejar. O conhecimento 

é uma experiência social: depende da 

relação com o professor, da convivência 

e socialização. Isso não acontece na 

EaD (KUENZER, 2017).

A EaD tem sido 
apresentada como a 
novidade que solucionará 
todos os problemas. De fato, 
privatizando e empobrecendo 
o ensino, ela vai “resolver” dois 
grandes problemas: a falta 
de professores para várias 
disciplinas e a precariedade 
da infraestrutura escolar 
(laboratórios, bibliotecas, 
equipamentos de informática 
etc.) (KUENZER, 2017, p. 336).
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A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) é: “um conjunto de 
orientações que deverá nortear os currículos das escolas, redes públicas 
e privadas de ensino, de todo o Brasil” (MEC, s.d.b). Sendo assim, é um 
documento que define o que deve ser aprendido durante a educação básica 
em todas as escolas do país (MEC, s.d.b).

Até o ano de 2.022, a carga horária do ensino médio deverá ser de 1.000 
horas anuais em 200 dias letivos (ou seja: cinco horas por dia), totalizando 
3.000 horas de curso (art. 1º da Lei 13.415; art. 24 da LDB). O currículo 
comum traçado pela BNCC poderá ocupar até 1.800 horas, sendo que as 
outras 1.200 ficarão para o itinerário formativo que o aluno “escolher” (art. 
35-A da LDB; art. 3º da Lei 13.415).

O que é BNCC?
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O documento atual da BNCC tem sido alvo de muitas 
críticas: para a Anped (2018), o enfoque em língua portuguesa e 
matemática “representa um esvaziamento do currículo do Ensino 
Médio, que atingirá especialmente a população mais pobre desse 
país atendida pelas escolas públicas”. Até mesmo o presidente 
da comissão da BNCC, um dos membros do Conselho Nacional 
de Educação (CNE), o sociólogo César Callegari, renunciou a seu 
cargo por discordar do documento (PESCIOTTA, 2018). Segundo 
Callegari, o que se propõe não é a garantia de uma boa educação 
a todos os jovens, mas “oferecer um ensino pobre aos pobres” 
(MARINI, 2018).

O documento da BNCC escrito pelo MEC deve receber um parecer do CNE; esse parecer deve ser enviado ao MEC, que só então irá homologar a BNCC. A participação da sociedade foi prevista para acontecer em cinco audiências públicas promovidas pelo CNE, uma em cada região do país: Florianópolis (11/05/2018), São Paulo (08/06/2018), Fortaleza (05/07/2018), Belém (10/08/2018) e Brasília (14/09/2018). No entanto, as próprias audiências receberam muitas críticas, até mesmo em relação à dificuldade de acesso, com professores e alu nos barrados na porta de entrada da audiência em Brasília (PERES e SEMIS, 2018). Além disso, as audiências não possuem caráter deliberativo, ou seja, não é obrigatório mudar o que já está colocado no documento, independente do resultado do debate (CNE, 2018). Em São Paulo, a audiência foi cancelada após protestos dos professores (MORENO, 2018).

Em agosto de 2018, na volta às aulas para início do segundo 
semestre, aconteceu nas escolas o “Dia D”, para discussão 
da BNCC, com material de apoio elaborado pelo MEC, Consed 
e Undime (MEC, 2018b). Mas também essa ação foi alvo de 
críticas, uma vez que foi encarada como uma maneira de fazer 
com que as pessoas acreditassem que estariam participando 
da criação do documento, quando, na verdade, não estão. A 
participação seria ilusória (PORCIÚNCULA, 2018).

A BNCC baseia-se, segundo o próprio documento, em dois 
fundamentos pedagógicos: o desenvolvimento de competências 
e a educação integral. Vamos ver do que se trata.

A atual proposta de BNCC apenas parece atender 

à Constituição e ao PNE. Porém, a BNCC ignora a 

proposição de “direitos e objetivos de aprendizagem 

e desenvolvimento” presente no PNE, e, em seu 

lugar, estabelece “competências e habilidades”. 

Isso não é pouca coisa (NEIRA, 2018). É outra visão 

de educação, com inúmeras consequências para o 

trabalho docente, a organização das escolas e a 

formação dos alunos. No lugar de direitos, a BNCC 

estabelece competências.

A BNCC define um conjunto de 10 competências gerais 
para a educação básica. No ensino médio, para cada área de 
conhecimento, a BNCC estabelece competências específicas: 
sete competências para a área de linguagens e suas tecnologias, 
cinco para a área de matemática e suas tecnologias, três para 
ciências da natureza e suas tecnologias e seis para ciências 
humanas e sociais aplicadas. E a cada competência específica 
de área são estabelecidas as habilidades; língua portuguesa é a 
única disciplina para a qual constam as habilidades.

A intenção de criar um currículo comum não é recente. O 
artigo 210 da Constituição Federal afirma que “serão fixados 
conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira 
a assegurar formação básica comum e respeito aos valores 
culturais e artísticos, nacionais e regionais” (BRASIL, 1988). A LDB 
menciona, explicitamente, uma “base nacional comum” (art. 26). 
Já uma das estratégias para atender à meta 7 do PNE 2014-2024 
é: “estabelecer e implantar, mediante pactuação interfederativa, 
diretrizes pedagógicas para a educação básica e a base nacional 
comum dos currículos, com direitos e objetivos de aprendizagem 
e desenvolvimento dos(as) alunos(as) para cada ano do ensino 
fundamental e médio, respeitada a diversidade regional, estadual 
e local” (BRASIL, 2014, p. 61).
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Competência é definida pelo 
documento da BNCC como “a 
mobilização de conhecimentos 
(conceitos e procedimentos), 
habilidades (práticas, cognitivas 
e socioemocionais), atitudes e 
valores para resolver demandas 
complexas da vida cotidiana, do 
pleno exercício da cidadania e do 
mundo do trabalho” (MEC, 2018a, 
p. 8). De maneira mais simples, 
pode-se dizer que competência 
é a aplicação prática de 
conhecimentos e habilidades.

Competências? Significa 
que seremos “competentes”?
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À primeira vista, adquirir 

competências parece bastante 

interessante, uma vez que 

no mercado de trabalho é 

necessário colocar em prática os 

conhecimentos. Mas se pensarmos 

melhor sobre isso, vemos que 

teoria (saber) e prática (saber 

fazer) não são duas instâncias 

separadas do conhecimento. Há 

uma interconexão entre saber e 

saber fazer, entre teoria e prática.

Colocar a escola como responsável pela prática, tirando o foco do “saber”, do “conhecer” e da “teoria”, é mais uma forma de manter a desigualdade entre as classes populares e os mais ricos. Os mais ricos terão acesso ao “saber”, mesmo fora da escola, enquanto as classes populares não terão esse acesso. As classes populares terão acesso apenas ao “saber fazer”, à prática imediata, sem a reflexão e a teoria necessárias para isso (KUENZER, 2014).

A escola, focando o “saber fazer” e não 

o “saber”, teria a função de desenvolver 

a capacidade de rápida adaptação do 

trabalhador para as mudanças no mercado 

de trabalho, deixando de lado a formação 

completa dos membros das classes 

populares como cidadãos e como pessoas 

humanas (COSTA, 2017).
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Não se deve confundir educação 
integral com período integral.

Em relação ao período integral 
(sete horas diárias de aula), a lei 
da reforma do ensino médio não 
estabelece um prazo para sua 
implantação. De acordo com o Plano 
Nacional de Educação (PNE), 50% 
das escolas e 25% das matrículas na 
educação básica (educação infantil, 
ensinos fundamental e médio) devem 
estar no ensino em tempo integral até 
2024. Mas isso depende de recursos 
financeiros, que talvez não existam, 
uma vez que está em vigor a emenda 
constitucional que limita o teto dos 
gastos públicos (EC 95/2016).

Educacão integral é 
período integral?
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Já a educação integral é definida de maneira confusa pela BNCC. 
Este documento refere-se a várias “competências”, enfatizando 
sempre a atividade - não a capacidade de interpretação, reflexão e 
crítica - do aluno, que deve aprender a “comunicar-se, ser criativo, 
analítico-crítico, participativo, aberto ao novo, colaborativo, resiliente, 
produtivo e responsável”, além de aprender a aprender, ser proativo, 
buscar soluções e assim por diante (MEC, 2018a, p. 14).

O mesmo documento afirma que a educação dita integral 

deve propiciar aprendizagens sintonizadas “com os desafios da 

sociedade contemporânea”, abrangendo as dimensões intelectual 

e afetiva do aluno (MEC, 2018a, p. 14). O enfoque, portanto, é a 

atividade do aluno e a sua capacidade de atender às demandas 

do mundo exterior, mas não “pensar sobre”, não interpretar, não 

questionar, não intervir e mudar o rumo dos acontecimentos.

O documento sugere que a educação integral seria alcançada 

eliminando-se a divisão do currículo em disciplinas, supostamente 

responsável por uma “fragmentação disciplinar do conhecimento” 

(MEC, 2018a, p. 15).

Por outro lado, já que o aluno deverá “escolher” um itinerário, parece óbvio que a educação não será integral. Será necessariamente limitada, ou seja, será uma educação que não considera o pleno desenvolvimento do sujeito, nas diferentes dimensões que o constitui: cognitiva, afetiva, estética, ética, social, física, entre outras. O jovem não terá acesso à herança cultural acumulada pela sociedade, mas apenas a tarefa de adquirir competências para atender demandas externas.
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Reformar pressupõe que já exista uma estrutura, um modelo 
em que serão feitas melhorias pontuais. Os problemas estruturais 
persistem e podem até se agravar. Parece exagero dizer que uma 
reforma tende a piorar o quadro atual da educação, quando a 
educação não está bem, mas é justamente o que essa reforma 
fará. Por esse motivo, esta cartilha defende a ideia de reconstruir 
o ensino médio, não reformá-lo.

Concluindo: reformar 
ou reconstruir?

Sob o pretexto de resolver os problemas de evasão 
escolar e de baixos níveis de aprendizagem, a atual reforma 
diz oferecer a possibilidade de o jovem escolher aquilo que 
ele gosta. Na verdade, a reforma só está jogando toda a 
responsabilidade da “escolha” sobre esse jovem, que não 
terá condições de realizar uma escolha real.

A suposta escolha entre itinerários formativos fragmenta o saber e 
amplia as desigualdades, dentro e fora da escola pública, uma vez que na 
rede privada de elite será oferecido muito mais que o conteúdo mínimo 
de um itinerário. Já no mercado de trabalho, aqueles com uma formação 
fragmentada estarão fadados a ocupar posições subalternas. A reforma 
atingirá os mais pobres, formando uma massa de trabalhadores dóceis 
e adaptáveis aos desejos do mercado.
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O ensino médio não precisa de reforma, mas de uma 
reconstrução, que envolva todas as partes envolvidas - 
professores, alunos, pais, mães e toda a sociedade civil - com a 
possibilidade de discussão ampla e pleno diálogo, analisando 
e resgatando experiências bem sucedidas, resgatando os 
pensamentos científico, filosófico e pedagógico acumulados, 
e não se restringindo aos interesses empresariais.

O ensino médio reconstruído é aquele que deve 
representar o conhecimento científico, possibilitando aos 
jovens ampliarem sua visão e perspectivas em relação à 
sociedade e ao mundo. Um ensino médio que tenha como 
objetivo a real autonomia intelectual do jovem e ofereça 
uma educação fundada nos valores éticos de respeito à 
pessoa humana, solidariedade e democracia, que reafirme a 
sociedade, os interesses coletivos, e não reproduza a lógica 
individualista e competitiva do mercado.
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Anped: Associação Nacional de Pós-Graduação em Educação, entidade sem fins 
lucrativos que reúne programas de pós-graduação stricto sensu em educação, 
professores e estudantes vinculados a estes programas e demais pesquisadores 
da área. Tem por finalidade o desenvolvimento da ciência, da educação e da 
cultura, dentro dos princípios da participação democrática, da liberdade e da 
justiça social (ANPED, s.d.).

Banco Mundial: nome pelo qual é conhecido o Banco Internacional para 
Reconstrução e Desenvolvimento (Bird), instituição financeira internacional 
que efetua empréstimos a países em desenvolvimento. Funciona como uma 
cooperativa de países, com 187 países-membros (ONUBR, s.d.).

BNCC: Base Nacional Comum Curricular, documento de caráter normativo que 
define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos 
os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da educação 
básica (MEC, 2018a).
CLT: Consolidação das Leis do Trabalho, conjunto de normas que ordenam as 
relações de trabalho, e definem direitos e deveres de empregadores e empregados.
CNE: Conselho Nacional de Educação, órgão de assessoramento ao Ministério 
da Educação, com atribuições normativas e deliberativas (MEC, s.d.a).
Congresso Nacional: órgão que exerce o poder legislativo em âmbito federal, 
composto pela Câmara dos Deputados (representantes do povo) e Senado 
Federal (representantes dos estados e distrito federal). Tem as funções de 
elaborar e aprovar leis e fiscalizar o Estado brasileiro.

Consed: Conselho Nacional de Secretários de Educação, associação de direito 
privado, sem fins lucrativos, que congrega as Secretarias de Educação dos 
Estados e do Distrito Federal (CONSED, s.d.).
EC: Emenda constitucional, que altera partes do texto da Constituição, que deve 
ser discutida e votada em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, 
considerando-se aprovada se obtiver, em ambos, três quintos dos votos dos 
respectivos membros.
Fundeb: Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 
Valorização dos Profissionais da Educação, existente em cada estado e distrito 
federal, instituído pela Lei Federal n. 11.494/2007 (BRASIL, 2007).
LDB: Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, aprovada em dezembro de 
1996, com o número 9.394.

Glossário
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e da paz mundial.
PNE: Plano Nacional de Educação, aprovado pela Lei 13.005/2014, estabelece 
diretrizes, metas e estratégias para a política educacional no período 2014-2024.
Pré-Sal: Conjunto de rochas nas porções do subsolo marinho do litoral 
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ou trabalhista, com o objetivo de defender interesses e se preocupar com as 
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Undime: União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, associação 
civil sem fins lucrativos, fundada em 1986, com sede em Brasília, que reúne os 
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