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Resumo: O texto estabelece como foco para análise a nova Reforma do Ensino 
Médio, tendo em vista que o mesmo define uma base para novas etapas tanto 
acadêmicas quanto de conhecimentos estabelecida como etapa final da educação 
básica. Diante do baixo desempenho dos estudantes no âmbito nacional o governo 
torna por meio de uma Medida Provisória (MP 746/2016 que foi aprovada no 
plenário transformada na Lei nº 13.415/2017) a nova formulação curricular, com 
mudanças extremas na  carga horária que aumentará das atuais 800 horas anuais 
para 1.400 horas, além das mudanças na grade de disciplinas  que passará a contar 
somente com matérias de português, matemática e inglês, já as disciplinas de 
Biologia, História, e Geografia somente serão incluídas de forma interdisciplinar nas 
áreas do conhecimento, além de  programar e inovar um sistema técnico, baseado 
na atual proposta governamental que  pretende promover e ampliar um sistema 
educacional de qualidadepara o ensino médio. A mídia apresenta críticas e descreve 
que grande parte dos profissionais especialistas ainda foi realizado por meio de uma 
análise de resultados no site da ANPED que possibilitou relatar como esta sendo 
julgado de forma positiva negativa e neutra sobre a atual medida. 
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Introdução  

 

Partimos do pressuposto de que o Ensino Médio, como parte final da 

educação básica, tem como finalidade a garantia de formação, sendo o mesmo de 

maneira gratuita e obrigatória como é de direito de todo cidadão. Sabe-se ainda que 

o ensino médio é a parte final da educação básica e uma as principais etapas que 

menos sofrem mudanças com relação a educação infantil e ensino fundamental seu 

objetivo parte de dualidades que foram historicamente construídas, uma formação 

acadêmica para continuidade dos estudos, ou de formação profissional imediata.   

 O objetivo desse texto foi uma pesquisa sobre a nova formulação curricular do 

ensino médio com base na Medida Provisória 746/2016. A mesma foi votada e 

aprovada como lei pelo senado. No pretexto de trazerprincípios, melhoria na 



qualidade do ensino e expectativas relevantes de um futuro profissional ou 

acadêmico, foi justificado o tratamento como uma medida “urgente” implantada no 

dia 22 de setembro de 2016 pelo então presidente Michel Temer.O texto traz ainda a 

justificativa dos resultados alcançadospelo IDEB – Índice de Desenvolvimento da 

Educação Básica que mostrou o baixo nível de desenvolvimento e aprendizagem 

dos alunos ao concluírem o ensino médio. Isso teria levado então a atual gestão a 

medida drástica e inovadora que foi implantada. Subentende que as novas 

formações curriculares com a realidade atual das escolas passam por algumas 

divergências por ser uma proposta inovadora e de melhoria. Frente a atual realidade 

das escolas, de fato, preocupa como será implantado na questão do ensino que hoje 

e organizada por quatro áreas de conhecimento sendo elas ( linguagens e suas 

tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciências da natureza e ciências humanas 

sociais e aplicadas) , somando entre elas 13 disciplinas de acordo com a nova base 

nacional comum curricular  as outras disciplinas como história, geografia, sociologia, filosofia, 

biologia, educação física e o ensino técnico e profissional serão distribuídos de acordo com 

as áreas optativas e itinerantes escolhidas pelos alunos que diante da nova reformulação 

serão apenas  três disciplinas obrigatórias  português, matemática e inglês dentro das 1400 

horas que tomara o lugar 800 horas anuais  do atual currículo dividas em sete horas diárias. 

 De acordo como foi colocada, a medida gerou bastante controvérsia. 

Mesmo sendo necessária para a melhoria e qualidade preparatória acadêmica e 

profissional. Ainda considerando o fato de que a reforma foi construída com 

princípios de igualdades, porem essa defesa tem sido criticada uma vez que as 

críticas leva a intender que a reforma está sendo direcionada de fato para a elite do 

que para as classes populares podendo não obter suas expectativas e não atingirem 

suas mentas tendo em vista que o que foi sancionado passou sem opiniões de 

profissionais e especialistas quanto a proposta para nova reforma. 

O artigo analisa, assim o processo de diversificação e flexibilização na nova 

organização curricular e a formulação da estrutura curricular escolarizada, 

destacando os conceitos de interdisciplinaridade e de contextualização, bem como 

os acertos e desacertos da proposta curricular atual. Considerando essas questões, 

entende-se que seriam necessárias maiores discussões sobre a reforma para que 

se possa compreender as mudanças implementadas na última etapa da educação 

básica. 



 

1 O Ensino Médio Brasileiro  

1.1 Contexto  

O ensino médio, no Brasil, é a etapa final da educação básica e constitui-se 

fundamental na vida dos jovens, pois definirá, em grande parte, a trajetória escolar e 

profissional futura. A constituição Federal de 1988 prenuncia essa concepção, 

quando, no inciso II do Art. 208, garantia como dever do Estado “a progressiva 

extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio” (BRASIL, 1988). 

Posteriormente, a Emenda Constitucional nº 14/96 modificou a redação desse inciso 

sem alterar o espírito da redação original inscrevendo no texto “a progressiva 

universalização do ensino médio gratuito”. A Constituição, portanto, confere a esse 

nível de ensino o estatuto de direito de todo cidadão.A LDB confere caráter da 

norma legal do Ensino Médio como parte da Educação Básica, quando, por meio do 

Art. 21, inciso I, estabelece: “Art.21. A educação escolar compõe-se de: I – 

Educação básica, formada pela educaçãoinfantil, ensino fundamental e ensino 

médio”. (BRASIL, 1996).  

Isso significa que o Ensino Médio passa a integrar a etapa do processo 

educacional que é considerado básico para o exercício da cidadania, base para o 

prosseguimento nos níveis mais elevados de educação, desenvolvimento pessoal, 

referido à sua interação com a sociedade e sua plena inserção nela. Nora afirma o 

artigo 22 da LDB, essa etapa “tem por finalidades desenvolver o educando, 

assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e 

fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores” (BRASIL, 

1996).   

Além disso, a LDB explicita que o Ensino Médio é a “etapa final da educação 

básica” (Art.35), o que concorre para a construção de sua identidade. O Ensino 

Médio passa a ter a característica da terminalidade, o que significa assegurar a 

todos os cidadãos:    

 

I - a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos 
no ensino fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos; 
II - a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, 
para continuar aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com 
flexibilidade a novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento 
posteriores;  



III- o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a 
formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do 
pensamento crítico;  
IV- a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos 
processos produtivos, relacionando a teoria com a prática, no ensino 
de cada disciplina (BRASIL, 1996).  

 
O Ensino Médio, portanto, é a etapa final da educação básicapara a 

continuidade ao ensino técnico e superior, com a construção de competências 

básicas, que coloquem o educando como sujeito produtor de conhecimento e 

participante do mundo do trabalho, e com o desenvolvimento da pessoa, como 

cidadão.    

Contudo, independente do seu objetivo e de sua identidade, o ensino médio 

brasileiro sempre será um campo fecundo para a implantação de projetos e 

concepções de Estado e sociedade pelas classes dirigentes que disputam pela 

hegemonia do poder político, uma vez que, por envolver diretamente uma grande 

parcela das jovens gerações e indiretamente suas famílias “a escola média é um 

campo estratégico de luta onde as camadas populares têm construído seu direito à 

educação” (ZIBAS, 2005).   

 

1.2 Alguns desafios do Ensino Médio brasileiro  

 

O ensino médio é a etapa da educação básica que menos evoluiu em 

termos de qualidade. Verifica-se que é baixo o desempenho dos estudantes nos 

exames/provas de âmbito nacional e internacional. Há, portanto, muitos desafios 

para o processo de universalização do ensino médio com qualidade para todos. Em 

seu trabalho sobre o Ensino Médio, Krawczyk (2009) afirma que: 

 

Quando se trata de refletir sobre o sistema educacional 
brasileiro é consensual a percepção de que o ensino médio é 
uma etapa que provoca os mais controversos debates, seja 
pelos persistentes problemas de acesso, seja pela qualidade 
da educação oferecida, ou ainda, pela discussão acerca de sua 
identidade (KRAWCZYK, 2009, p.7). 

 

O atual modelo do ensino médio brasileiro carrega consigo um conjunto de 

contradições e é orientado a partir de dualidades que foram construídas 

historicamente: um ensino médio de formação acadêmica/geral para a continuidade 



dos estudos ou de uma formação para terminalidade dos estudos e a busca 

profissional imediata.   

O ensino médio no Brasil tem como meta formal preceder os alunos para 

ensino superior, ou caminho para que boa parte seja encaminhada para uma 

formação profissional. Portanto, esta etapa da educação deve ser ministrada em 

formato abrangente, preparando para a etapa educacional seguinte, ou deve se ater 

a ser etapa articulada como preparadora para o mundo do trabalho, 

O reconhecimento e inclusão do ensino médio no âmbito da educação 

básica e seu caráter obrigatório demonstram a importância que ele possui. Ele 

representa os três últimos anos da educação básica, porém são os mais 

controversos. Fala-se da perda de identidade, sua universalização e 

democratização, a necessidade de se definir seu currículo, o caráter cultural da 

escola e as novas modalidades de informação e conhecimento, tipo de formação 

(geral e/ou profissional) e por último a relação entre a formação docente e as atuais 

condições de trabalho.    

Talvez, a questão essencial que se coloca sobre os atuais problemas do 

ensino médio é como construir um projeto democrático e de verdadeira inclusão 

educacional frente aos graves processos de exclusão social, aumento do 

individualismo e dos interesses da elite. Ainda sobre o assuntoNora Krawczyk afirma 

que:  

 

Sem dúvida, a escola precisa mudar e reencontrar seu lugar 
como instituição cultural em face das mudanças macro cultural, 
social e políticas e não apenas das transformações 
econômicas. Uma mudança que não seja uma simples 
adaptação passiva, mas que busque encontrar um lugar 
próprio de construção de algo novo, que permita a expansão 
das potencialidades humanas e a emancipação do coletivo: 
construir a capacidade de reflexão (KRAWCZYK, 200, p.35). 
 

Tendo em vista que o ensino médio representa os últimos três anos da 

educação básica e importante ressaltar que os professores e alunos 

necessitam se integrar mais afim de concluir um ensino de qualidade e de 

harmonia no ambiente pois está sempre sujeito a novas mudanças e 

expanções.  

 

2 A reforma curricular e a organização do “novo”ensino médio  



A origem da palavra reforma está ligada ao conceito de dar nova forma a 

algo, mudança introduzida em algo para fins de aprimoramento, inovação, 

transformação. Em resumo “o que se chama de reforma nesses casos é 

determinado pela percepção do problema a ser resolvido e pelo movimento na 

direção da sua solução (NIGELapud BROOK, 2012, p. 11-12). Isso quer dizer que a 

reforma faz referência a um conjunto de palavras que remetem à ideia de progresso 

e de melhoria. Neste pressuposto, o presidente da república introduziu novas 

diretrizes para o ensino médio.    

Diante dos múltiplos olhares e perspectivas a partir das quais é possível 

analisar as atuais políticas para o ensino médio, vamos identificar o que as novas 

diretrizes curriculares trazem de novo para a organização da última etapa da 

educação básica no Brasil e, em especial, a problemática que envolve as mudanças 

propostas, apresentando assim os vínculos existentes entre o que propõe a reforma 

em relação aos princípios orientadores da educação escolar.   

 

2.2 A Medida Provisória 746/16  

 A reforma do Ensino Médio se deu por meio de Medida Provisória. Neste 

sentido, é importante contextualizar o que a mesma representa. De acordo com a 

Constituição Federal de 1988, a medida provisória (MP) é um instrumento com força 

de lei, adotado pelo presidente da república, em casos de relevância e urgência. Tal 

ferramenta é regulada de pelo artigo 62 desta carta Magna que determina que “em 

caso de relevância e urgência, o Presidente da República poderá adotar medidas 

provisórias, com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso 

Nacional” (BRASIL, 1988).   

Apesar da relevância e da urgência de melhorias no atual sistema de ensino, 

a forma como o governo conduziu o processo de reforma do Ensino Médio causou 

inúmeras críticas de que foi atropelada e desnecessária. Um plano de reformulação 

da educação é tão importante quanto sua implementação. Uma reforma precisa ter o 

envolvimento e a discussão dos vários envolvidos, do contrário a reforma não 

atingirá seus objetivos e poderá contribuir para transformar em uma educação 

excludente, com escolas para poucos e não para todos.   

Sua implementação tem como objetivo combater o modelo obsoleto da 

educação brasileira e sua implementação prevê alterações na Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional – LDBEN, e na Lei nº 11.494/07, que regulamenta o 



Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização 

dos Profissionais da Educação.   

A Medida provisória institui:   
 

A Política de Fomento à Implementação de Escolas de Ensino 
Médio em Tempo Integral, altera a Lei nº 9.394, de 20 de 
dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da 
educação nacional, e a Lei nº 11.494 de 20 de junho 2007, que 
regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 
Educação, e dá outras providências (BRASIL, 2016). 
 

Foi apresentada como solução para os problemas históricos enfrentados 

pelo ensino médio, e foi priorizada após o Brasil não atingir as metas estabelecidas 

pelo IDEB – Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, que mede a qualidade 

do ensino no país. O ensino médio é o nível de ensino que apresentou os resultados 

mais baixos, ficando em pior situação quando comparado às series iniciais e finais 

da educação fundamental. O ministro da educação afirmou “Os resultados são uma 

catástrofe para nossa juventude” (FILHO apud MEC, 2016). Por fim a MP afirma 

ainda que proposta está baseada nos quatro pilares de Jacques Delors: aprender a 

conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser (BRASIL, 2016).   

 

2.3 A implementação das novas diretrizes curriculares  

Após sua tramitação no Congresso Nacional, a Medida provisória 746/16 foi 

convertida na Lei 13.415/2017, que:   

 

Altera as Leis nos 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que 
estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, e 
11.494, de 20 de junho 2007, que regulamenta o Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 
Valorização dos Profissionais da Educação, a Consolidação 
das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto Lei no 
5.452, de 1o de maio de 1943, e o Decreto-Lei no 236, de 28 
de fevereiro de 1967; revoga a Lei no11.161, de 5 de agosto de 
2005; e institui a Política de Fomento à Implementação de 
Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral (BRASIL, 2017). 
 

Poucas vezes se viu uma mudança gerar tanta repercussão na educação 

quanto à nova lei. A notícia gerou bastante polêmica e dúvidas e a mais básica delas 

é se a proposta do governo deve ou não ser celebrada. A seguir serão destacadas 

as alterações mais significativas introduzidas por essa nova legislação.   

 



2.2.1 Carga Horária   

O artigo 24 da LDB, com a aprovação da Lei do Ensino Médio, passa a 

estabelecer que a carga horária subirá de 800 para 1400 horas anuais. As escolas 

deverão fazer a ampliação de forma “gradual”, mas nos primeiros cinco anos já 

devem oferecer 1000 horas de aula anuais.   

A Base Nacional Comum Curricular, que é obrigatória a todas as escolas, 

teve sua carga horária reduzida: “5o. A carga horária destinada ao cumprimento da 

Base Nacional Comum Curricular não poderá ser superior a mil e oitocentas horas 

do total da carga horária do ensino médio, de acordo com a definição dos sistemas 

de ensino” (BRASIL, 2017). Ou seja, por ano, serão apenas 600 horas para estudos 

e práticas de educação física, arte, sociologia e filosofia, o tempo restante será 

preenchido por disciplinas de interesse do aluno.   

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) é um documento normativo que 

define um conjunto de aprendizagens essenciais que todos alunos devem aprender 

durante todo processo da educação básica. No ensino médio a nova reformulação 

na base nacional comum curricular tem como foco da educação integral. Assim, as 

competências gerais estabelecidas para a Educação Básica, sendo composta por 

três matérias obrigatórias português, matemática, inglês e ainda conta com o 

itinerante que é o ensino técnico profissionalizante. 

Além disso, a carga horária poderá ser complementada por projetos e 

pesquisas. Nota-se, no entanto que a referência do entanto e destinada a nova 

reforma do ensino médio pois o artigo está no capítulo da LDB que se refere à 

educação básica, que inclui educação infantil, ensino fundamental e médio, “Art.28 § 

7o. A integralização curricular poderá incluir, a critério dos sistemas de ensino, 

projetos e pesquisas envolvendo os temas transversais de que trata o caput” 

(BRASIL, 2017). 

 

2.2.2 Disciplinas  

 

Um dos motivos disparadores justificados pelo texto da reforma é a 

inflexibilidade do modelo em vigor. O ministro da educação ressalta que: “A escola 

do ensino médio era estática com 13 disciplinas obrigatórias. O aluno tem de 

assimilar aquele conteúdo de forma similar e igual para todos, como que cada um 

tivesse um perfil igual ao outro” (SOBRENOME apud SHAW, 2017). O desafio do 



atual governo está em promover uma política educacional que ofereça melhor 

qualidade no ensino médio, visando a melhoria da qualidade.  

A MP 746/2016 está centrada na alteração da estrutura curricular, que 

revogou completamente o art. 36 da Lei 9.394/96, que apresenta o seguinte novo 

texto:  

Art. 36. O currículo do ensino médio será composto pela Base 
Nacional Comum Curricular e por itinerários formativos específicos, a 
serem definidos pelos sistemas de ensino, com ênfase nas seguintes 
áreas de conhecimento ou de atuação profissional: I - Linguagens; II 
- Matemática; III - ciências da natureza; IV - Ciências humanas; e V - 
Formação técnica e profissional.   
§ 1º. Os sistemas de ensino poderão compor os seus currículos com 
base em mais de uma área prevista nos incisos I a V do caput.  
 

 
Tendo em vista os que cursos do ensino médio mantinham equivalência legal e 

habilitarão ao prosseguimento de estudos. Colocando em vigor ocritério dos 

sistemas de ensino, poderá ser composto itinerário formativo integrado, que se 

traduz na composição de componentes curriculares da Base Nacional Comum 

Curricular - BNCC e dos itinerários formativos, como representa nos incisos a seguir: 

 

§ 3º. A organização das áreas de que trata o caput e das respectivas 
competências as, habilidades e expectativas de aprendizagem, 
definidas na Base Nacional Comum Curricular, será feita de acordo 
com critérios estabelecidos em cada sistema de ensino.  
§ 8º. Os currículos de ensino médio incluirão, obrigatoriamente, o 
estudo da língua inglesa e poderão ofertar outras línguas 
estrangeiras, em caráter optativo, preferencialmente o espanhol, de 
acordo com a disponibilidade de oferta, locais e horários definidos 
pelos sistemas de ensino.  
 § 9º. O ensino de língua portuguesa e matemática serão obrigatórios 
nos três anos do ensino médio.  
 § 10.  Os sistemas de ensino, mediante disponibilidade de vagas na 
rede, possibilitarão ao aluno concluinte do ensino médio cursar, no 
ano letivo subsequente ao da conclusão, outro itinerário formativo de 
que trata o caput.  
 

Atualmente o ensino médio e composto por quatro etapas (linguagens e suas 

tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciências naturais, ciências humanas e 

sociais) abrangendo treze disciplinas obrigatória com a carga horaria de 800 horas 

anuais, que são divididas em quatro horas diárias. Mediante a nova reformulação na 

base nacional comum curricular o ensino passa a conter três disciplinas obrigatórias 

como português e suas tecnologias e matemática e suas tecnologias e língua 

estrangeras, tornando com optativas as ciências naturais, ciências humanas e 



sociais, e o ensino técnico e profissionalizante nomeado como ensino itinerante que 

entra em vigor junto a nova reforma, composta por 1400 horas anuais que serão 

divididas sem sete horas diárias. 

 

A reforma, portanto, estabelece a divisão do conhecimento em áreas, 

chamadas de itinerários formativos. O estudante continuará a percorrer uma grade 

fixa de disciplinas, igual para todo mundo, mas ela agora ocupará metade do tempo 

na escola. A outra metade será preenchida pelo estudante segundo suas 

predileções por meio de itinerários formativos; 

No pretexto de tentativa de busca pela qualidade deste nível de ensino, a 

valorização dos itinerários formativos poderá ser aprofundada a dualidade existente 

no Ensino Médio, sobre a existência de escolas de massas e escolas para a elite, 

revelando uma ideia distorcida de uma educação que forma a todos a partir de 

igualdade de condições. Esta flexibilidade da escolha de áreas pelos estudantes 

poderá provocar uma série de novos problemas para aqueles que estudam em 

escolas que não ofereçam as disciplinas de seu interesse. O esforço financeiro, por 

exemplo, para sacudir a grade privada sinaliza o que as públicas terão pela frente. 

Além disso, o possível deslocamento dos estudantes para outras unidades escolares 

pode ser prejudicado se a BNCC não assegurar a eles o mesmo padrão de 

qualidade do ensino em todas as escolas do território nacional.   

Ao reduzir a quantidade de disciplinas (atualmente 13) do currículo da 

BNCC, suprindo disciplinas importantes para a formação geral e elevando o 

percentual de disciplinas optativas, há o risco de um rebaixamento da formação 

integrada do estudante, que tem na base comum, conteúdos essenciais para todo o 

seu itinerário formativo.   

 
3. Analise de dados sobre a reforma do ensino médio  

 
A fim de adquirir mais informações sobre a Reforma do Ensino médio, 

realizamos uma pesquisa no site “ANPED – Associação Nacional de Pós-Graduação 

e Pesquisa em Educação onde o mesmo congrega programas de pós-graduação 

stricto sensu em educação. Ela tem por finalidade o desenvolvimento da ciência, 

educação e cultura, dentro dos princípios da participação democrática.  Neste 

espaço buscamos identificar quais são os resultados obtidos quando se pesquisa 

por esse tema. Para a realização da pesquisa utilizamos a barra de pesquisa do site 



com a palavra-chave “Reforma do Ensino Médio”, que possibilitou-nos identificar a 

discrepância em relação a postagens sobre o tema pesquisado obtemos em 72 

posts analisados foi possível obter que 12 deles eram de relevância positivos, 28 

negativos e 32 neutros, foram postagens de educadores e especialistas da área de 

educação. 

 

 
O presente gráfico possibilita a interpretação sobre a atual proposta do 

Ensino Médio, na qual foi possível obter uma pesquisa satisfatória que contribui no 

decorrer da pesquisa, tendo em vista que foram analisados comentários, críticas, 

propostas, sugestões, dentre outros.    

Além da pesquisa realizada no site citado acima, fizemos um parecer geral 

sobre os olhares da mídia sobre as mudanças ocorridas. Através disso podemos 

observar que a proposta causou bastante resistência principalmente por professores 

e alunos que tem receio de que suas matérias saíssem da Base Nacional Comum 

Curricular ou perdessem totalmente seu valor. Além de temer o corte da organização 

de projetos e pesquisas tornando as matérias mais “desfavorecidas”. Para os 

professores e especialistas que deram suas opiniões no site pesquisado demonstra 

nos fatos negativos o descaso dos governantes com a educação foi grande, pois a 

medida foi tomada, e imposta de maneira brusca sem ouvir opiniões e críticas dos 

mesmos, gerando assim uma polemica, o governo quer implantar um ensino médio 

de tempo integral sem recursos e sem planejamento avaliativo, onde muitos alegam 

 
Gráfico 1  –  Pesquisa ANPED   
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que o problema não será a Reforma e sim a falta de investimento, pressupõe-se 

ainda que a escola de tempo integral seja mais favorável para alunos da elite, que 

das classes populares. De acordo com relatos na primeira audiência pública na 

Comissão de Educação na Câmara dos Deputados:   

 
Professores e sindicalistas interromperam diversas vezes os 
discursos de representantes do Ministério da Educação e dos 
secretários estaduais de educação. "É mentira", "Professores 
não foram ouvidos", "Não há nenhum professor ou estudante 
na mesa" foram alguns dos gritos. As interrupções foram 
pontuais e não impediram o prosseguimento da audiência 
(TOKARNIA, 2016).   
 

Portanto, o essencial seria a discussão dessa reforma com as partes mais 

interessadas, como os professores, estudantes e todos os envolvidos na 

comunidade escolar, procurando novas soluções ao ensino médio por meio de um 

debate onde envolvessem todos os agentes da educação o qual fosse realizado com 

qualidade e responsabilidade.    

 
Considerações Finais  

 
Neste trabalho procuramos discutir questões pertinentes à reforma do 

Ensino Médio, que foi estabelecida através da Medida Provisória Nº 746 pelo 

governo brasileiro que estabelece mudanças para as três últimas séries da 

Educação Básica do sistema escolar brasileiro, modificando a carga horária, 

obrigatoriedade de determinadas  disciplinas, inserção do ensino técnico e 

profissional e também a presença de profissionais com notório saber dentro da 

escola.   

As análises efetuadas até aqui evidenciam que as mudanças, inseridas 

pelas implementações da reforma, não atingem somente a organização curricular, 

mas também têm implicações na vida de professores e, sobretudo, no cotidiano e no 

futuro dos alunos.    

Neste sentido compreendemos que tendo em vista as grandes mudanças 

que a reforma representa para a comunidade escolar, faz-se 

urgentementenecessário adentrar a realidade dos estabelecimentos de ensino, 

dando voz a seus atores.   

 
Referências 
 



BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. 
Brasília, DF: Senado Federal, 1988.   
 
BRASIL. Lei nº 9394, de 1996. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.    

 
BRASIL. Medida Provisória nº 13415, de 2017. Lei Nº 13.415, de 16 de Fevereiro 
de 2017. Diário Oficial da União.   
 
BRASIL. Medida Provisória nº 746, de 22 de setembro de 2016. Diário Oficial da 
República Federativa do Brasil.     
 
BROOKE, Nigel. Marco histórico na reforma da educação. Belo Horizonte: Fino    

KRAWCZYK, Nora. O ensino médio no Brasil. São Paulo: Ação Educativa. 

Observatório da Educação, 2009. (Em questão 6). Disponível em:   

<http://www.bdae.org.br/dspace/bitstream/123456789/2342/1/emquestao6.pdf>. 

Acesso em: 17 jun. 2017.   

 

MEC. MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. Ministro apresenta IDEB e propõe urgência 

na votação do projeto de reforma do ensino médio. Disponível em:   

<http://portal.mec.gov.br/component/content/index.php?option=com_content&view=a
rticle &id=39041:ministro-apresenta-ideb-e-propoe-urgencia-na-votacao-do-projeto-
dereformado-ensino-medio&catid=211&Itemid=86>. Acesso em: 17 jun. 2017.   
 
SHAW, Camilla. Reforma do Ensino Médio - entenda o que está em jogo e as 

vozes desconsideradas no processo. Disponível em:  

<http://www.anped.org.br/news/reformado-ensino-medio-entenda-o-que-esta-em-
jogo-evozes-desconsideradas-no-processo>. Acesso em: 17 jun. 2017.   
 
TOKARNIA, Mariana. Professores e sindicatos criticam MP do Ensino Médio em 

audiência pública. Disponível em:   

<http://agenciabrasil.ebc.com.br/educacao/noticia/2016-10/mp-do-ensino-

mediosofreresistencia-na-primeira-audiencia-publica-na>  Acesso em 04 mai. 2018. 

 

ZIBAS, Dagmar M. L.. Refundar o ensino médio? Alguns antecedentes e atuais 

desdobramentos das políticas dos anos de 1990. Educ. Soc., Campinas, v. 26, n. 

92, p.1067-1086, out. 2005.   


