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RESUMO: Este artigo tem como objetivo relacionar o Novo Ensino Médio para a 
identidade do educando. As novas mudanças vão de encontro ao que fomenta a 
ação de valores quanto ao desempenho do aluno nas diferentes situações para 
o princípio de uma formação técnica e outros fatores que agregam as diversas 
situações que favorecem e abrangem um novo olhar em relação ao Ensino Médio, 
para que associam as mudanças e atendam as necessidades do homem na 
sociedade. Os cursos de formação do educando propiciam e estabelecem o que 
de fato acompanha e torna evidente a interação do discente com as atividades 
do seu cotidiano. As medidas adotadas na educação já consistem num processo 
de mudança há anos, que buscam fazer a diferença e considera-se primordial 
na conquista de novos horizontes, para adequarem as transformações a serem 
tomadas em relação ao processo educacional. Portanto, o Novo Ensino Médio 
encontra-se pautado nas diretrizes e princípios de formação do aluno em novos 
paradigmas a serem seguidos. Por isso, precisa de intervenções e melhoria 
na valorização do docente e qualidade do ensino para galgar dias vindouros 
melhores.
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ABSTRACT: This article aims to relate the New High School to the identity of the 
student. The new changes go against what fosters the action of values regarding 
the performance of the student in the diff erent situations for the principle of a 
technical formation and other factors that add the diverse situations that favor and 
embrace a new look in relation to the High School, to which associate the changes 
and meet the needs of man in society. The student’s training courses provide and 
establish what actually accompanies and makes evident the interaction of the 
student with the activities of his daily life. The measures adopted in education 
have already been a process of change for years, which seek to make a diff erence 
and consider it to be primordial in the conquest of new horizons, to adapt the 
changes to be made in relation to the educational process. Therefore, the New 
High School is based on the guidelines and principles of student training in new 
paradigms to be followed. Therefore, it needs interventions and improvement in 
teacher appreciation and quality of teaching to improve better days ahead.
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1 INTRODUÇÃO

 Diante de toda análise da conjuntura do ensino atual, faz se necessário 
mudanças cabíveis aos paradigmas que pautam a educação brasileira, mas com 
discussões e opiniões dos profi ssionais da educação para uma interação maior 
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da vivência e a realidade da sala de aula e não um retrocesso na nossa história da 
educação imposto de maneira autoritária como se tivéssemos retrocedendo em 
períodos que a gente não gosta de lembrar como da ditadura, onde a proposição 
tem validade sem qualquer tipo de diálogo para fazer uma repaginação do ensino 
dos anos anteriores e dizer “Novo Ensino Médio”.
 Do ponto de vista político governamental a Medida Provisória (MP) 
carece de sustentação e desvio de atenção para a mídia, porque paralelo ao 
que se propõe no Congresso, temos a PEC 55 (antes 241) que congelará os 
investimentos na educação por vários anos. Assim, considera-se problemática, 
a escala de implementação das escolas por tempo integral colocadas no texto, 
sendo um dos grandes desafi os em tornar o ensino mais atraente. Esse tem 
sido um dos argumentos do MEC na defesa da MP. Atualmente 38% dos jovens 
na faixa etária de 18 a 24 anos terminam o Ensino Médio no Brasil, sendo 13 
milhões de jovens entre 15 e 17 anos abandonaram a escola e estão no mercado 
informal ou criminalidade. Assim fi ca o questionamento se esse jovem voltará a 
estudar na escola integral? Pois a evasão noturna existe, devido a conjuntura 
econômica da própria sociedade brasileira, onde um em cada três alunos 
estudam à noite e a proposta não faz menção nenhuma e sim ao ensino médio 
integral. Outro problema sério é o défi cit de professores e a desvalorização 
salarial. Também não esclarece se esses alunos terão algum tipo de auxílio 
ou bolsa, pois as classes mais baixas e que frequentam o período noturno, 
segundo pesquisas (CENPEC-Centro de Estudos e Pesquisa em Educação), 
comparando o sistema educacional de quatro estados de tempo integral são 
ocupados predominantemente por jovens com maior poder aquisitivo.
 O problema do ensino brasileiro não é a quantidade de matérias, mas 
sim na falta de estrutura das escolas e investimentos na educação de qualidade 
e não quantidade vista em gráfi cos e resultados fi ctícios. Afi nal, continuaremos 
baseando e pautando num modo tradicional e conteudista. Então não é somente 
dizer que há fl exibilidade, via aprovação de BNCC (Base Nacional Comum 
Curricular).
 A decisão tem como mérito emergencial atender às necessidades dos 
alunos que comprovam nas pesquisas o alto índice de estudantes que concluem 
seus estudos no Ensino Médio, saem sem formação profi ssional e adentram ao 
mercado de trabalho despreparados, com mão de obra barata e sem condições 
fi nanceiras para integrar ao curso superior. Portanto é uma situação precária 
que cabe uma discussão nas políticas públicas para uma mudança emergencial. 
Afi nal, desde a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (1996) e a criação do 
ENEM em 1998, discute-se um projeto. É verdade que a Medida Provisória vai ao 
encontro de algumas aspirações de educadores, bem como o foco num ensino 
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antenado aos interesses dos alunos em especial ao seu próprio conhecimento 
profi ssional para galgar desafi os nos seus dias vindouros.

2 ANÁLISE DAS INOVAÇÕES NO ENSINO MÉDIO E AÇÕES IMPLEMENTADAS 
NA EDUCAÇÃO

 A proposta de reformulação para melhorar a educação com intervenções 
são necessárias na atuação favorável à melhoria da qualidade do ensino médio 
para a realização e revitalização de abordagens que acreditam, não se excluírem, 
mas se complementarem. Contando com a mediação do professor, com a 
liberdade de ação e vivência pedagógica em instigar o discente a liberação da 
linguagem e do pensamento que se realiza por meio de propostas que focalizam 
o desenvolvimento da imaginação criadora do processo de autodescoberta e 
motivação para desenvolver as competências e habilidades nas várias práticas 
de sociabilidade em que estão inseridos, tendo como excelência a equidade dos 
pilares norteadores das políticas públicas de educação.
 Estamos vivendo uma crise complexa da escassez de professores e 
outros que exercem a profi ssão fora da sua devida formação, evasão de alunos 
que começam o Ensino Médio e por motivos fi nanceiros, cansaço, optam pelo 
mercado informal e abandonam os estudos. Os que terminam 80% não entram 
na faculdade e saem sem formação para o mercado de trabalho. O outro 
motivo são as políticas pedagógicas impostas que preocupam com gráfi cos e 
o professor passa a ser um facilitador para atingir o êxito desejado por isso, o 
programa Internacional de Avaliação de Estudante (PISA) mostrou que o Brasil 
está estacionado há dez anos entre os países com o pior desempenho.
 Na verdade, esse Novo Ensino Médio é uma repaginação da lei 5.692/71 
– produto de uma das mais importantes políticas educacionais da ditadura 
brasileira (1964-1986), que obteve o fracasso no campo educacional com a 
política de profi ssionalizantes, destinados a formar técnicos e auxiliares técnicos 
para as mais diversas atividades econômicas. O resultado foi o esvaziamento 
do conteúdo profi ssional já na Era Vargas foi à criação das escolas técnicas-
instituições para a formação profi ssional de qualifi cação intermediária para 
a indústria, a agricultura, comercio e os serviços carregados de conteúdos 
missionários e carismáticos. Sendo também compatível (Ensino Secundário) 
a qualquer curso superior. Essa realidade foi sendo alterada pelas leis de 
equivalência dos anos 1950 e pela LDB – 1961, aumentando o número de 
egressos das escolas técnicas que ingressavam nos cursos superiores mesmo 
fora das especialidades compatíveis (BRANDÃO, 1994).
 As escolas técnicas, notadamente as industriais, obtiveram grande 
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prestígio pela qualidade dos cursos, pela empregabilidade dos concluintes e 
pelo sucesso obtido nos exames de vestibulares.
 Havia uma reivindicação de vagas por jovens que nem sempre tinha 
qualifi cação intelectual para o acompanhamento dos cursos de Ensino Médio 
distorcido, pois se preparasse para o trabalho diminuiria a demanda dos candidatos 
a universidade. Assim aumentava a procura de vagas para o Ensino Superior de 
acordo com as oportunidades ocupacionais. O resultado foi o despreparo para 
o mercado de trabalho ao fi m do nível médio, o que estaria forçando as escolas 
superiores como meio de obter algum tipo de habilitação profi ssional com baixos 
salários e escassez para todos os profi ssionais do nível médio.
 A ditadura militar, por exemplo, foi uma prática de governo autoritário que 
1964-1985 busca combater a crise política que pairava no território brasileiro.

2.1Por que não deu certo?

 O resultado foi o esvaziamento do conteúdo profi ssional, em proveito de 
educação geral e propedêutica, ressaltando a sondagem vocacional e a iniciação 
para o trabalho.
 Essas mudanças foram apoiadas e incentivadas pelos educadores liberais 
que almejavam a eliminação da formação profi ssional precoce e a introdução 
de uma base comum nos currículos dos diversos cursos de Ensino Médio 
(CARVALHO, 1992).
 Houve uma abertura política para fi m dos Atos Institucionais que assolaram 
os direitos humanos e a democracia brasileira com graves sequelas para os 
diferentes segmentos da sociedade e com péssimas consequências para a 
qualidade do ofertado pelas instituições de ensino público.

2.2  Lei de Diretrizes e Bases (LDB)

 A origem da temática relativa às Diretrizes e Bases na educação nacional 
remonta a Constituição Federal em 1934. Se bem que nesse momento ainda não 
aparecia a palavra “Bases”. Mas tudo indicava pelo enunciado que se pretendia 
organizar a educação em âmbito nacional.
 No que tange a Lei de Diretrizes e Bases, sendo a Constituição a lei maior 
de legislação brasileira, logo nos permite de antemão, afi rmarmos que a LDB é 
um direcionador dos melhores caminhos a serem seguidos pela educação do 
país explanando as bases que devem pautar a qualidade de ensino.

A LDB/71 fi xou as Diretrizes e Bases para o ensino de 1º e 2º graus 
e estendeu o tempo para 8 anos, a formação integral do adolescente 
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(art. 21). O ensino primário e o médio por sua vez, foi reformulado pela 
Lei n. 5.692/71, que alterou a denominação para o ensino de primeiro 
e segundo graus. Houve também, segundo Germano (1994, p. 164).

 A extensão da escolaridade obrigatória, compreendendo agora o 
denominado ensino de 1º grau, junção do primário com o ginásio e a generalização 
do ensino profi ssionalizante no nível médio ou 2º grau, que se destinava a 
iniciação e habilitação profi ssional em consonância com as necessidades do 
mercado de trabalho.

2.3 O Novo Ensino Médio

 Apresentada a proposta pelo Presidente Michel Temer em setembro, a 
Medida Provisória (MP) do Ensino Médio que fl exibiliza os currículos e amplia 
progressivamente a jornada escolar. A reformulação da etapa em discussão no 
Congresso Nacional no Projeto de lei 6.480/2013, e agora volta com o formato 
de MP, com o prazo de 120 dias para ser voltada.
 A MP prevê a fl exibilidade do Ensino Médio, português e matemática 
que serão dois únicos componentes curriculares obrigatórios nos três anos do 
Ensino Médio. Os demais componentes curriculares que deverão ser ensinados 
serão defi nidos na Base Nacional Comum Curricular (BNCC), que começou a 
ser discutida e deverá ser defi nida até meados do ano que vem, para vigorar a 
partir de 2019, segundo o Ministro da Educação Mendonça Filho que diz “essa é 
uma medida corajosa e sintonizada com os interesses dos jovens”.
 Não está decretado o fi m de nenhum conteúdo e disciplina, do que a Base 
Nacional defi nir todas elas serão obrigatórias. A diferença é que quando você 
faz as ênfases, coloca-se somente os alunos que queiram aquela área, uma 
alternativa de formação média de nível técnico e profi ssionalizante, capacitando-
os para o trabalho qualifi cado sem impedir que eles possam continuar estudando 
em nível superior-etapa seguinte ( BOF, 1993).
 Por outro lado, é preocupante aceitar o fato de algumas disciplinas que 
tem haver com a formação do indivíduo, deixarem de ser obrigatórias como Arte 
e Educação Física, pois o conhecimento não ocupa espaço para reformular, 
reforçar e melhorar a qualidade da educação, esta, que forma e muda a vida de 
todo cidadão.
 O Novo Ensino Médio estabelece a ampliação gradual da jornada escolar 
conforme Plano Nacional de Educação (PNE) com a ampliação gradual da 
carga horária de 800h para 1400h, fl exibilidade do currículo, disciplinas fi xas 
obrigatória, outras optativas, com o perfi l do aluno(a) e seu próprio projeto de 
futuro. Tudo será associado ao contexto histórico econômico social, ambiental 
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e cultural de cada região com a devida autonomia para os Estados, tendo como 
objetivo a Escola de Tempo Integral para ampliar a jornada e reforçar o Ensino 
Profi ssionalizante que após a conclusão esteja inserido no mercado de trabalho 
e tenha uma renda para o seu próprio sustento.
 O sistema educacional precisa de mudanças urgentes, mas tudo deve 
começar pelas políticas governamentais e investimentos na educação, onde 
possui o poder de mudar todas as ações e comportamento de um cidadão para a 
consciência elevada de suas atitudes, pois o indivíduo com o intelecto cognitivo 
maior, possui ações e pensamentos distintos, mas infelizmente isso incomoda a 
classe política do nosso país e os problemas continuam agravantes entre eles a 
falta de valorização e qualifi cação dos professores, onde não há estímulo nem 
aos cursos de Licenciatura Plena mais. E para concluir, ainda temos nos dias 
vindouros a PEC 55, que vem a previsão de cortar gastos e investimentos em 
especial na educação que defi ne um teto para os gastos públicos para o mínimo 
nos próximos dez anos.
  A propaganda vende-se a ideia de que o Ensino Médio será mais 
estimulante e atraente para jovens a partir da fl exibilidade do currículo, que 
tem como fi nalidade combater a evasão escolar, mas será que esse aluno terá 
condições de estudar em tempo integral e com uma carga horária maior? Se 
pensarmos na conjuntura econômica não condiz com nossa realidade, porque 
segundo dados do próprio censo escolar-MEC, um a cada três alunos do Ensino 
Médio precisa trabalhar e estudar à noite. Estes que estão esquecidos ao 
mencionar tal mudança, podendo assim aprofundar uma desigualdade social 
ainda maior e sendo totalmente contraditória à realidade brasileira.
 Um dos principais objetivos da nova proposta para o Ensino Médio é atrair 
e manter os jovens para a escola. Atualmente, mais de 1 milhão de jovens de 17 
anos que deveriam estar no terceiro ano do Ensino Médio estão fora da escola. 
Outros 1,7 milhão de jovens não estudam.
 A reformulação do Ensino Médio, aprovada no Senado Federal, pretende 
tornar mais fl exível e atual o currículo dos jovens nos três últimos anos da escola. 
Agora, a matéria aguarda sanção do presidente Michel Temer.
 O próximo passo é a publicação da Base Nacional Comum Curricular 
(BNCC). Ela defi nirá as competências e objetivos de aprendizagem nas quatro 
áreas do conhecimento: linguagens e suas tecnologias, matemática e suas 
tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias e ciências humanas e 
sociais aplicadas.
 O resultado mais recente do índice de Desenvolvimento da Educação 
Básica (IDEB) também mostra a defasagem do formato atual do Ensino Médio 
brasileiro. O último levantamento realizado mostrou que o país está estagnado.



Revista Científi ca do Centro de Ensino Superior Almeida Rodrigues. Rio Verde, FAR/ISEAR, Ano 5, nº 5, jan. 2017.ISSN: 2317-7284

67

Segundo o Ministério da Educação, é necessário que o Ensino Médio seja 
capaz de atender desde o início às pretensões do jovem do que diz respeito à 
carreira. Dessa forma, é necessário a existência de percursos que direcionem os 
estudantes para o que pretende fazer no futuro, seja uma formação acadêmica, 
técnica ou para o mercado de trabalho. A reforma do Ensino Médio já era uma 
demanda antiga dos especialistas em educação, que consideram o modelo de 
ensino da etapa um dos grandes motivos.
 Uma das grandes questões a respeito da reforma é o fato dela ter sido 
proposta por meio de uma Medida Provisória editada pelo governo. Segundo 
críticos, uma mudança tão profunda no sistema educacional deveria passar por 
uma ampla discussão na sociedade civil antes de entrar em vigor. Já havia em 
tramitação na Câmara dos Deputados um projeto de lei para alterar a etapa.
 Alguns movimentos ligados à Educação defenderam a continuidade do 
projeto ao invés de imposição por meio de uma MP. Descontentes com a maneira 
como as medidas foram necessários adiar a aplicação do Exame Nacional do 
Ensino Médio para alguns alunos que fariam a prova em escolas ocupadas 
(BOS, 1986).
 Outra crítica à MP está relacionada à falta de clareza sobre o fi nanciamento 
das mudanças. De acordo com opositores, o governo também não disponibiliza 
recursos sufi cientes para implementar alguns pontos propostos no documento, 
como a ampliação da rede de ensino integral.
 O documento será responsável por escolas integrais. Em 2017, há um 
orçamento de R$ 500 milhões destinados a iniciativa. A proposta do MEC é que 
os estados receberam R$ 2 mil anuais para cada aluno em tempo integral. O 
edital prevê o atendimento de 572 escolas nesse programa.
 Entidades ligadas à área reclamaram do valor disponibilizado pelo governo 
que, segundo eles, seria muito baixo para custear uma educação de qualidade 
para um estudante em tempo integral.
 A partir da mudança no modelo do processo. Avaliações como o ENEM 
podem ser adequadas às mudanças, assim como o currículo das universidades 
que formam professores. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

 Em geral, a educação pressupõe uma contextualização para interagir e 
facilitar a diversidade de um ensino que contribua para o desenvolvimento do 
educando, quanto ao que prevalece às construções de uma nova metodologia e 
assistência de um ensino de qualidade.
 Para uma educação democrática, o rompimento de paradigmas faz com 
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que seja possível agregar atitudes de um novo olhar em relação a prática e 
construção de um ensino de qualidade.
 Os princípios de participação e valores do que se tem como referência é 
o que faz a diferença no pensar de uma educação de qualidade, pois a realidade 
aponta para uma fragmentação e o fomentar do que evidencia a efetiva conquista 
de um processo de aprendizagem, que consiste em elementos que abrangem e 
possibilitam o desempenho do educando junto ao meio que o cerca.
 Portanto, a educação holística representa a aspiração dos valores 
educacionais e o que é pertinente para a formação de um cidadão crítico e 
atuante no meio que é referência do ensino.
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