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A FORMAÇÃO GERAL E A DIMENSÃO PROFISSIONAL NO ENSINO MÈDIO 

DO BRASIL 

                                                                                        Elizabeth Pereira Rodrigues1 

 

RESUMO 

Este artigo trata de reestruturações realizadas no ensino médio brasileiro, com foco na 

profissionalização do estudante e aborda os desafios a serem enfrentados quando da 

implementação do novo ensino médio, que contém o estudo acadêmico das áreas clássicas 

do conhecimento, porém inaugura a possibilidade de escolha pelo estudante, de itinerários 

formativos, de modo a lhe propiciar certificação, a título de habilitação ou qualificação 

profissional. Essa etapa de ensino entrou na agenda do governo federal em 2007, com a 

criação do Fundeb e teve sua obrigatoriedade instituída em 2009, o que lhe acarretou 

tratamento técnico-financeiro tardio, em relação ao ensino fundamental, obrigatório 

desde a LDB n. 9394/96 e contemplado com recursos próprios desde a criação do Fundef, 

em 1997.  À exceção da fracassada reforma profissionalizante realizada pela Lei 5692/71, 

o ensino médio caracterizou-se como propedêutico, ao longo de sua história, passando a 

registrar elevados percentuais de evasão consecutivos, de 2016 a 2019. Embora se 

explique esse quadro com dados técnicos, como a melhoria do fluxo escolar, consequente 

diminuição de repetência e aumento de concluintes; educadores e estudante têm 

demandado sua reestruturação, no sentido de torná-lo mais contextualizado e articulado 

com a comunidade e, assim, mais útil e atrativo. 

 

Palavras-chave: novo ensino médio, LDB n. 9394/96, BNCC do ensino médio, formação 

técnica e profissional, itinerários formativos. 

 

 

ALGUMAS PISTAS, A TÍTULO DE INTRODUÇÃO 

 

O Censo Escolar registrou redução do número de matrículas no ensino médio, 

nos últimos (04) quatro anos consecutivos, considerando-se os estudantes que cursam 

todas as modalidades dessa etapa de ensino.  O cômputo de matrículas apontou queda de 

8.1 milhões, em 2016 para 7.9 milhões, em 2017; em 2018, somou 7,7 milhões e, em 

2019, diminuiu para 7.4 milhões de estudantes2. Ao longo desse período, as sinopses 

                                                           
1 Conselheira da Câmara de Educação Básica, no Conselho Estadual de Educação do Maranhão. Doutora 

em Educação pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUCSP. 
2 8.133.040 (oito milhões, cento e trinta e três mil e quarenta) matrículas, em 2016; em 2017, 7.930.384; 

(sete milhões, novecentas e trinta mil, trezentas e oitenta e quatro); em 2018, 7.709.929 (sete milhões, 

setecentas e nove, novecentas e vinte e nove)  e, em 2019, 7.465.891  sete milhões, quatrocentas e sessenta 

e cinco, oitocentas e noventa e uma) matrículas. 
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estatísticas da educação básica assinalaram diminuição de cerca de 8% no número de 

ingressantes, no ensino médio brasileiro. (MEC, 2019). 

Uma explicação técnica para essa retração pode ser o aperfeiçoamento do 

fluxo escolar do ensino médio, que tem apresentado menor índice de reprovação, o que 

resulta em maior número de concluintes e, portanto, menor número de estudantes 

matriculados. 

Em 2017, o Inep emitiu relatório que identificava as causas do decréscimo de 

alunos no ensino médio: a melhoria do fluxo escolar, de que tratamos acima, o 

encolhimento da quantidade de estudantes do ensino fundamental que se matricularam no 

ensino médio e alto percentual de evasão, cerca de 11,2% (MEC/INEP, 2017). Esse 

cenário se comportou de modo semelhante nos anos seguintes.  

O contexto acima abordado, tem ensejado questões e discussões sobre o 

ensino médio que se pretende oferecer ao jovem brasileiro.  

 A comprovada evasão sinaliza para a necessidade de se buscar um escopo de 

ensino mais atualizado e contextualizado, que traga na memória os equívocos do passado 

e tome como pilar a busca do formato de ensino que esse jovem deseja cursar. 

A reunião internacional de especialistas sobre o ensino médio no século XXI, 

promovida pela Unesco, em maio de 2001, em Beijing, na China, concluiu que o ensino 

médio precisa ser encarado com ampla prioridade e que seus objetivos, no século XXI, 

devem enfocar seus problemas básicos, que se situam na busca pelo equilíbrio entre a 

universalização escolar e a escolaridade seletiva, entre a educação regular e profissional, 

entre o alcance de alvos cognitivos e comportamentais (Unesco, 2013). 

Algumas pistas, porém, já são oferecidas: primeiramente, o compromisso 

com a universalização do ensino médio deve ser mantido, observada a flexibilização na 

organização do ensino e, especialmente, em relação às mulheres, devendo ser trabalhadas 

especialmente, com equidade e transparência, as questões de acesso, remanejamento, 

evasão, repetência, organizando-se, para tanto, parcerias entre governos e outros agentes, 

na iniciativa privada, com organizações não-governamentais etc. 

Em segundo lugar, o ensino médio deve considerar as relações entre assuntos 

acadêmicos e profissionais e sua vinculação na educação regular dos jovens. Uma vez 

que o objetivo dessa etapa de ensino é a preparação para a vida neste século XXI, o mundo 

do trabalho e o mundo acadêmico precisam interagir permanentemente e o processo de 

ensino deve contemplar os anseios individuais tanto como as necessidades de recursos 

humanos da sociedade. A Unesco sugere novas sistemáticas menos onerosas para a 
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profissionalização no ensino médio, como contratar centros escolares e escolas 

especializadas para o ensino de certas matérias ou criar modalidades de ensino que 

requeiram menos equipamentos ou materiais e menos exigência na experiência dos 

instrutores. 

Em terceiro lugar, quanto ao impasse entre os resultados cognitivos e 

comportamentais, a Unesco sustenta que fundamentar a educação apenas na cognição não 

se revelou satisfatório, ao longo da História, haja vista a dificuldade de se desenvolver o 

potencial do estudante para a realidade econômica, social e, particularmente, para 

enfrentar a discriminação de gênero. Cabe, desse modo, à escola, trabalhar no sentido de 

que o jovem se torne competente para superar obstáculos e desafios na vida em 

comunidade.  Faz-se fundamental nessa caminhada, o papel do professor, bem como a 

qualidade de sua formação inicial e continuada, as quais devem primar pela adoção de 

métodos, estruturas e serviços adequados ao ensino das competências requeridas para o 

aprendizado de atitudes em relação à vida.  O diretor da escola de ensino médio é o 

responsável pelo planejamento e execução do currículo escolar e, por isso, faz-se bastante 

importante fazer escolhas prudentes, visando à permanente melhoria do trabalho 

educacional e ao bem-estar individual e coletivo. 

O ensino médio é a etapa de ensino de culminância da educação básica. Nessa 

fase, constitui-se em atribuição fundamental da escola a de propiciar a seus alunos 

oportunidades para construir os conhecimentos e competências requeridas a fim de 

enfrentar o mundo do trabalho e a sociedade contemporânea, caracterizados por 

complexidade e incertezas. A vivência no ambiente escolar pode contribuir decisivamente 

para que o jovem forme opinião ou defenda um posicionamento, argumentando de forma 

coerente e contextualizada. 

Esses saberes trabalhados na escola precisam ser utilizados para cultivar a 

razão e o respeito ao outro, atuando na comunidade, por meio da inteligência, no sentido 

de se vivenciar a cultura da paz. A consciência científica pode embasar essa formação se, 

ao invés de acumular conhecimentos segmentados, exercitar-se uma postura holística, 

reflexiva, crítica e ética; se, em vez de estimular-se a pura sujeição aos padrões do 

professor e da escola, observar-se a autoridade da ciência, a qualidade no processo de 

apropriação dos conhecimentos e a formação de valores de respeito mútuo e 

solidariedade, indispensáveis ao alcance da cidadania. 

O Brasil tem perseguido a melhoria do ensino médio, realizando reformas 

que, ao longo do tempo, alternam o perfil dessa etapa de ensino: ora dualista, sendo, de 
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um lado, acadêmico e de outro, profissionalizante; ora uma preparação, como alicerce 

para a formação geral, de acesso ao Ensino Superior e, a longo prazo, de inserção no 

mercado de trabalho.   

Trataremos, então, de modificações na configuração do ensino médio, ao 

longo do tempo, culminando com as repercussões da nova reforma: uma alteração que 

prevê, ao lado dos componentes curriculares de formação geral, uma formação técnica e 

profissionalizante, composta de itinerários formativos, articulados com o mundo do 

trabalho. 

 

A PROFISSIONALIZAÇÃO NA LEI N. 5692/71 

 

A primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB nº 4024/61 

(BRASIL, 1961), foi promulgada em um momento histórico marcado pelo nacional 

desenvolvimentismo e pela preocupação em formar um cidadão que dominasse 

conhecimentos gerais, o generalista. As discussões centraram-se em conceitos como 

público e privado, centralização e descentralização, além de educação totalitária e 

democrática. O substitutivo aprovado, apresentado pelo deputado Carlos Lacerda 

(UDN/DF)3 ,no final de 1958, assegurava liberdade para a iniciativa privada na área 

educacional e educação democrática pluralista em relação às diferenciações regionais 

atendendo às peculiaridades do regime federativo (MONTALVÃO, 2010). 

A Lei nº 4024/61 assinalava como finalidade da educação sete itens, que se 

iniciavam com a compreensão dos direitos e deveres do homem, do cidadão, do Estado, 

da família e da comunidade, passando pela dignidade e liberdade do homem; pelo 

fortalecimento da unidade e solidariedade nacionais; desenvolvimento da personalidade 

humana; participação do homem na comunidade; preparo do indivíduo e da sociedade 

para dominar a ciência e a tecnologia; preservação e expansão do patrimônio cultural, até 

finalizar com a igualdade de tratamento (BRASIL, 1961). 

De 1964 a 1971, o Brasil foi palco de transformações no contexto do golpe 

militar de 1964. O momento histórico determinava a escolha entre a continuidade da 

                                                           
3 UDN é a sigla da União Democrática Nacional, um partido político brasileiro criado em 7 de abril de 1945 

e extinto em 27 de outubro de 1965. Surgiu como uma frente, ou seja, um grupo de políticos e cidadãos sem 

agenda política específica com o objetivo de fazer oposição ao regime totalitário do Estado Novo 

estabelecido por Getúlio Vargas, em 1937. http://www.infoescola.com/historia-do-brasil/udn/. Acesso em 

2 maio 2020. 
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política nacional desenvolvimentista ou a ruptura com esse modelo, adotando um 

desenvolvimento com segurança, caracterizado por um capitalismo periférico dependente 

do capital estrangeiro. O governo militar adotou a segunda opção (SANTOS, 2019). Não 

priorizou o ensino acadêmico, enfatizando a tecnologia educacional e o ensino 

profissionalizante. A LDB nº 5692, datada de 11 de agosto de 1971 (BRASIL, 1971), 

determinou a obrigatoriedade da profissionalização para todos os alunos do 2º grau (atual 

ensino médio), promoveu a integração entre o ensino propedêutico4 e o profissionalizante, 

bem como a equivalência dessas modalidades de ensino para fim de ingresso no Ensino 

Superior (CUNHA, 1981). 

A leitura do texto de 1971 deixa nítida a preocupação com a regulamentação 

do ensino de modo a fortalecer a burocratização. A ótica mecânica e segmentada presente 

no texto dissocia a prática educativa de uma saudável visão holística e humanista, como 

se os sujeitos a serem contemplados fossem somente “educandos” e não crianças, jovens 

e adultos humanos. Ao final da lei, no artigo 62, uma referência aos estudantes assume o 

seguinte enfoque: quanto aos alunos carentes, deverá ser promovida a assistência a estes 

a fim de garantir a “eficiência... e a obrigatoriedade escolar”. A rudeza do texto bem se 

coaduna com o momento histórico, uma vez que a norma é assinada por Emílio 

Garrastazu Médici, em plena ditadura militar. Segundo a Lei em tela, era objetivo geral 

do ensino: “proporcionar ao educando a formação necessária ao desenvolvimento de suas 

potencialidades como elemento de autorrealização, qualificação para o trabalho e preparo 

para o exercício consciente da cidadania” (BRASIL, 1971). 

Dificilmente os educadores que viveram àquela época seriam capazes de 

testemunhar que esse objetivo chegou a ser alcançado 

 

DESAFIOS DO ENSINO MÉDIO CONCEBIDO PELA LEI N. 9394/96 

 

A LDB 9394/96 (BRASIL, 1996) preconiza que a educação se desenvolve no 

seio familiar, na convivência em sociedade, no ambiente de trabalho, nas escolas e 

instituições de pesquisa, nos movimentos sociais, nas organizações da sociedade civil e 

nas manifestações de ordem cultural. Esclarece, contudo, que o objeto dessa lei está 

circunscrito à educação escolar. Acrescenta que o ensino constitui o meio predominante 

                                                           
4 Segundo Houaiss, propedêutico é o que prepara, introduz (algo); introdutório, preliminar; que visa dar ao 

aluno a formação geral e básica para que possa ingressar num curso superior. 
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pelo qual se realiza, em instituições próprias, a educação escolar e que esta, 

obrigatoriamente, vincular-se-á ao mundo do trabalho e à prática social. 

Desde a abordagem inicial efetuada na Lei nº 9394/96, é possível inferir-se 

que o texto buscou apontar um caminho para o amadurecimento, tanto conceitual quanto 

na prática da educação. Tal inferência se ampara, inclusive, no rigor técnico de explicar 

que nem mesmo a educação escolar se concretiza absolutamente nos domínios do ensino, 

haja vista o ensino representar um dos veículos para o seu alcance – o predominante – 

mas não o único. Só então, a LDB nº 9394/96 passou aos princípios e fins da educação 

nacional, os quais se concentram declaradamente no sujeito do processo educacional: o 

aluno. Foram, então, elencados os seguintes princípio: 

I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;  

II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o 

pensamento, a arte e o saber; 

III - pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas; 

IV - respeito à liberdade e apreço à tolerância; 

V - coexistência de instituições públicas e privadas de ensino; 

VI - gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais; 

VII - valorização do profissional da educação escolar; 

VIII - gestão democrática do ensino público, na forma desta Lei e da legislação 

dos sistemas de ensino; 

IX - garantia de padrão de qualidade; 

X - valorização da experiência extraescolar; 

XI - vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais 

(BRASIL, 1996). 

 

            Em 2013, a Lei nº 12.796 (BRASIL, 2013), incluiu um novo inciso. E., em 

2018, a Lei nº 13.632 (BRASIL, 2018a), acrescentou o último inciso. São os seguintes: 

 

                                   XII - consideração com a diversidade étnico-racial.          
                                   XIII - garantia do direito à educação e à aprendizagem ao longo da vida.              

 

A letra da lei, logo no primeiro inciso destaca o maior desafio do sistema 

educacional brasileiro: a igualdade, nos termos em que é concebida na lei – de acesso e 

permanência na escola – só se dará com a melhoria do ensino público, o que poderá 

propiciar real possibilidade, àqueles que cursam escolas públicas, para participarem de 

concorrência pautada nos princípios da equidade. O Brasil discute, desse modo, as formas 

de proporcionar o acesso universalizado e a permanência do aluno na escola, previstos na 

legislação educacional do País. 

As Políticas Públicas voltadas para o ensino médio são recentes no Brasil, já 

que essa etapa só entrou na agenda pública federal na segunda metade da década de 1990 

com a criação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 

Valorização dos Profissionais da Educação - Fundeb (FNDE, 1990), além da Emenda 
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Constitucional 59 (BRASIL, 2009), que tornou obrigatória a educação dos 4 aos 17 anos, 

a partir de 2016. É possível que o processo de reversão do fracasso escolar no ensino 

médio siga o curso do Ensino Fundamental, que já revela índices mais favoráveis. 

 O fracasso escolar está diretamente ligado ao contexto em que vive o jovem. 

Quanto mais o adolescente estiver segregado em um bairro em que a maioria não cursou 

ou não conseguiu concluir a Educação Básica, menos expectativa existirá de que ele 

conclua seus estudos com sucesso, o que poderá se refletir em reprovação e evasão ou 

mesmo em rendimento e aprendizagem insuficientes, mesmo se promovido à série 

subsequente. 

 Antes, havia um consenso de que o diploma dessa etapa era sinônimo de 

melhores oportunidades de trabalho e de alguma ascensão social. Hoje, o certificado é 

condição necessária para qualquer emprego, mas não representa mais uma garantia sequer 

de trabalho. Assim, o conteúdo visto em sala de aula é muitas vezes questionado pelos 

estudantes, que não entendem como aquilo será útil para a vida profissional e optam pela 

oportunidade de ganhar algum dinheiro com atividades quaisquer, ao invés de permanecer 

na escola. 

 A conexão entre o conteúdo escolar e a vida dos jovens é uma questão 

levantada como um desafio fundamental para a melhoria dos índices do ensino médio. 

Essa etapa de ensino precisa caminhar articulada aos projetos de vida dos estudantes. Não 

pode ser algo abstrato, que passe uma noção vaga para o jovem de que só no futuro, algum 

dia, ele vai precisar daquilo. 

 A escola se configura obsoleta e pouco atrativa para o jovem sintonizado 

com um mundo cibernético, de amplo espectro. O movimento de tornar a escola mais 

interessante para o jovem, relacionando seus conteúdos à realidade dos alunos, já pode 

ser observado em diversas iniciativas pelo Brasil.  

      O ensino médio permanece sendo a etapa de ensino em que os jovens 

apresentam maior dificuldade para avançar. Chegam a essa etapa já em uma situação de 

defasagem de aprendizado, oriunda de deficiências nos níveis de ensino anteriores, 

mesmo estando na série adequada à sua idade e, via de regra, eles se veem em impasses 

sem solução quando se defrontam com problemas de grau maior de complexidade. 

 A escola de hoje não faz sentido para grande parte dos jovens, mas também 

não consegue ser boa o suficiente para, mesmo não fazendo sentido, ser útil para a 

progressão escolar e ingresso na Universidade ou curso pós-ensino médio.  



8 
 

A meta de universalização de acesso e permanência na escola não é mais 

suficiente. A inclusão do acima citado inciso XIII, no art.  3º da LDB n. 9394/96, consagra 

um anseio e uma necessidade da população brasileira: de que seja assegurado ao estudante 

o direito à educação, mas também o direito à aprendizagem durante a vida inteira.  Esse 

seria talvez o maior desafio do ensino médio: ser reestruturado, a fim de oferecer ao jovem 

essa garantia. É possível diminuir a reprovação e a aprovação sem aprendizagem 

correspondente, adotando-se medidas pragmáticas. Entretanto, sem mudanças mais 

profundas, o problema da deficiência de aprendizado continuará. 

Nesse contexto, nasceu o novo ensino médio, com a Lei n. 13.415/2017 

(BRASIL, 2017), que alterou a LDB 9394/96, reformando a estrutura dessa etapa de 

ensino, inaugurando novo cenário, que passou a demandar dos sistemas de ensino 

bastante estudo e planejamento.  

 

O NOVO ENSINO MÉDIO E A BASE NACIONAL COMUM 

CURRICULAR 

 

A Lei 13.415/2017 (BRASIL, 2017)., que definiu o novo ensino médio, 

aumentou a carga horária mínima anual dessa etapa de ensino, de 800 horas para 1000 

horas, em uma implantação com prazo até 2022. A nova organização curricular etapa de 

ensino foi desenhada com fundamento completo na Base Nacional Comum Curricular - 

BNCC para o ensino médio (BRASIL, 2018b). 

A BNCC é um documento que estabelece os direitos e objetivos de 

aprendizagem dos estudantes e orienta os sistemas de ensino público e privado, no 

processo de reelaboração de seu currículo de referência  

A BNCC do ensino médio aponta os conhecimentos essenciais, as 

competências, habilidades e as aprendizagens desejadas para os estudantes nessa etapa de 

ensino, respeitando, no entanto, a autonomia constitucional definida para os membros da 

federação e para as escolas no Brasil. 

Seguindo os princípios definidos na BNCC, o currículo do ensino médio 

caracteriza-se pela flexibilidade, oferecendo diversas trilhas de aprendizagem aos alunos, 

de modo a atender às exigências do mundo do trabalho e da sociedade contemporânea 

marcada por grande complexidade. 

Os estudos foram divididos em 4 áreas de conhecimento – Linguagens e suas 

Tecnologias, Matemática e suas Tecnologias, Ciências da Natureza e suas Tecnologias, 
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Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, de forma assemelhada à sistematização 

anteriormente em vigor. Acresceu-se, entretanto, a esse estudo acadêmico, uma Formação 

técnica e profissional, inaugurando-se novo viés de estudo e prática, no ensino médio. 

A partir dessa divisão geral, o Conselho Nacional de Educação elaborou as 

Diretrizes Curriculares Nacionais (DCCNs) para o novo ensino médio, instituídas por 

meio da Resolução 3/2018, de modo a regulamentar as alterações provocadas na LDB n. 

9394/96 pela suprarreferida Lei n. 13.415/17. 

Quanto aos componentes curriculares Educação Física, Arte, Sociologia e 

Filosofia, passaram a se denominar estudos e práticas e continuam obrigatórios no ensino 

médio, podendo a escola escolher em qual ou quais séries vai oferecê-los, assegurando-

se a obrigatoriedade da língua portuguesa e da matemática nos 3 anos e a utilização da 

língua materna aos indígenas independentemente do itinerário formativo e a 

obrigatoriedade da Língua Inglesa. Portanto, somente Língua Portuguesa e matemática 

são assegurados nos 3 nos do ensino médio. Demais decisões, como oferecer outros 

componentes curriculares em 1, 2 ou 3 anos, outras línguas estrangeiras, dependerão da 

liberalidade das escolas e/ou dos sistemas de ensino. 

A formação técnica e profissionalizante do estudante deve se processar por 

meio dos itinerários formativos, que são formados pelos componentes curriculares, 

projetos, oficinas, núcleos de estudo, outras vivências de trabalho, a ocorrerem ao longo 

do ensino médio. É esperado, que tais itinerários contribuam para aprofundar o estudo 

das 4 áreas de conhecimento acima citadas, o que resultaria em um trabalho escolar 

integrado, reunindo toda a comunidade escolar. Findos os três anos, pretende-se que o 

estudante tenha o certificado do ensino médio, do curso técnico ou de cursos 

profissionalizantes, segundo sua escolha, sendo os sistemas de ensino os responsáveis 

pela emissão dos respectivos certificados.   

Na esteira da necessidade de ampliação da carga horário do ensino médio, o 

Ministério da Educação instituiu a Política de Fomento à Implementação de Escolas de 

Ensino Médio em Tempo Integral, por meio da Lei nº 13.415/2017 (BRASIL, 2017), 

fixando um período de 10 anos ´para que se efetuasse o repasse dos recursos necessários 

às Secretarias Estaduais de Educação. 

O governo federal destinou 1,5 bilhão como investimento repassado às 

secretarias Estaduais de Educação, que executarão o plano de trabalho previamente 

aprovado pelo MEC. Isso significa cerca de 2.000,00 por aluno/ano, para atendimento, 

no início, de 500 mil estudantes em regime integral e até 2024, o ensino integral totalize 
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ao menos 25% das matrículas na educação básica (MEC, 2017a). Tal medida segue o 

imperativo da citada Lei n. 13.415/2017, segundo a qual, progressivamente, todas as 

escolas da educação básica migrem para o ensino em tempo integral. 

Como requisitos pata a implantação do novo ensino médio, o CNE considerou 

que 3 aspectos devem ser levados em conta:  a BNCC; o Exame Nacional do Ensino 

Médio – ENEM (MEC/INEP, 2020) e a formação de professores. 

De acordo com o CNE, as escolas devem se concentrar em dois grandes 

grupos de estudos no ensino médio: a formação geral básica, que prevê 1800 horas de 

trabalho letivo com competências e habilidades pretendidas, consoante a BNCC; os 

itinerários formativos, a serem desenvolvidos em 1200 horas, sistematizados com base 

nas áreas de conhecimento 4 áreas de conhecimento acima identificadas e na formação 

técnica e profissional. Esses dois grupos de estudo devem ser implementados de forma 

integrada, não sendo passíveis de dissociação. 

Os itinerários formativos devem garantir a apropriação de procedimentos 

cognitivos e uso de metodologias que favoreçam o protagonismo juvenil, organizando-se 

em torno de um ou mais dos seguintes eixos estruturantes: investigação científica:  

processos criativos, mediação e intervenção sociocultural e empreendedorismo. 

A investigação científica busca aprofundar os conceitos basilares das 

ciências, a fim de propiciar fundamentação ao estudante ao interpretar ideias fenômenos 

e processos com os quais se defronta no dia a dia, visando instrumentá-lo para propor 

ações que contribuam para o desenvolvimento e incremento da qualidade de vida da 

comunidade. Os processos criativos materializam o fruto da investigação científica, por 

meio da construção de experimentos, modelos, protótipos, produtos, que venham ao 

encontro das necessidades e dos problemas da comunidade. A mediação e intervenção 

sociocultural partem da mobilização de conhecimentos, como recurso para “mediar 

conflitos, promover entendimento e implementar soluções para questões e problemas 

identificados na comunidade”. (BRASIL, 2017).  E, finalmente, o empreendedorismo, 

que também pressupõe a mobilização de conhecimentos diversos, no entanto, dirigindo-

os para criar organizações com múltiplas atribuições, quais sejam: desenvolver 

produtos, prestar serviços lançando mão da tecnologia, de moda a promover a inovação. 

A flexibilização curricular prevista admite que o estudante curse mais de um 

itinerário formativo, no decorrer do Ensino Médio e que possa cursá-los de forma 

concomitante ou subsequente, ou seja, acompanhando o ensino médio ou depois de sua 

conclusão.  
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A missão da escola, além de oferecer os itinerários formativos, é também a 

de orientar o aluno no momento de sua escolha, dando-lhe oportunidade de mudança, no 

decorrer do curso. Cada município deve oferecer pelo menos 2 itinerários formativos, de 

maneira a garantir mais de uma opção de escolha aos estudantes.  Segundo o texto da 

lei, cabe à escola criar o diálogo com o estudante, em diversos espaços e tempos, 

propiciando-lhe o conhecimento das possibilidades desse novo ensino médio oferecendo-

lhe oportunidades de escolha, conforme seus interesses, anseios e aptidões, em um 

processo que consolide sua capacidade de escolher de forma responsável e que culmine 

com a construção do seu projeto de vida.  

Como o leque de itinerários é bastante diversificado, é provável que o 

estudante, em caso de transferência de escola, não consiga matricular-se no mesmo curso 

realizado na escola de origem. Prevendo essa dificuldade, a lei e as DCCNs para o ensino 

médio determinam a obrigatoriedade de aproveitamento, pela escola de destino, dos 

itinerários formativos cursados pelo aluno na escola de origem.  

Tal medida conduz-nos refletir sobre o sentido desses estudos oferecidos na 

área técnica e profissionalizante: o sentido dessa organização curricular é o 

desenvolvimento de competências e habilidades, o que precisa ser considerado quando 

do aproveitamento de estudos: mais que os objetos de conhecimentos trabalhados nos 

componentes curriculares, devem ser avaliadas as competências e habilidades dominadas. 

Isto posto, o aproveitamento de estudo assumirá outra dimensão, justamente a dimensão 

traçada na BNCC. 

O ano de 2020, marcado por grave crise sanitária em face da covid-19, 

consolidou o papel e a importância da modalidade de educação a distância para a 

Educação Básica no Brasil e no mundo 

A legislação anterior já previa a faculdade de se oferecer até 20% do ensino 

médio a distância. A nova lei manteve esse percentual, recomendando sua utilização 

preferencialmente nos itinerários formativos, desde que com acompanhamento do 

professor. No ensino noturno, o percentual sobre para 30% e, na modalidade de educação 

de jovens e adultos, passa a ser autorizada EAD no percentual de 80% das atividades 

escolares. O Censo Escolar de 2018 (MEC/INEP, 2018), registra que a disponibilidade 

de recursos tecnológicos, nas escolas de ensino médio é maior do que a observada para o 

ensino fundamental. No ensino médio, 95,1% das escolas têm internet e 84,9% dispõem 

de internet banda larga, demonstrando infraestrutura para desenvolver projetos de alta 

tecnologia.   
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Enfatizando a formação técnica e profissional, destaca-se que nos itinerários 

podem ser oferecidos tanto a habilitação profissional técnica, quanto a qualificação 

profissional. E ambas podem conter programas de aprendizagem profissional. 

A habilitação profissional técnica, que é o curso técnico, tem carga horária 

mínima de 800h e duração de 1 a 3 anos, podendo ser cursada durante o ensino médio ou 

após sua conclusão.  

A qualificação profissional, por sua vez, apresenta carga horária mínima de 

160h e duração de até 3 meses, podendo ser atingida no decorrer do curso técnico 

(habilitação profissional). A lei conceitua cada oportunidade de formação oferecida ao 

estudante:  

Observa-se, desse modo, a preocupação em oferecer conhecimentos e 

promover o desenvolvimento de competências e habilidades a fim de instrumentalizar o 

estudante para o mundo do trabalho, sem, no entanto, esquecer-se de certificá-lo, como 

porta de acesso ao concorrido mercado em que ele almeja ser inserido. 

Essa previsão de o estudante vivenciar atividades pertinentes ao mundo 

produtivo, com na metodologia científica pode ser um diferencial do novo modelo, a 

depender da forma de sistematização desses processos, que pode ser mediante articulação 

com instituições de ensino superior, de modo a promover uma transição entre os dois níveis 

de ensino, instituindo-se o aproveitamento de estudos quando do ingresso do estudante na 

Universidade. Abrem-se, assim, possibilidades para as escolas celebrarem parcerias com 

instituições educacionais, desde que reconhecidas pelo sistema de ensino. A escola 

continua responsável pela emissão do certificado de conclusão do ensino médio e a 

instituição parceira torna-se encarregada de emitir certificado de cada atividade realizada, 

sob seus auspícios. 

O ENEM passa a ser realizado em dois dias: o primeiro para avaliar as 

competências e habilidades das 4 áreas definidas. O segundo versando sobre os itinerários 

formativos, conforme a área vinculada ao curso superior objeto da inscrição do aluno.  

A LDB regerá a formação docente para a atuação na educação básica, 

exigindo profissional dotado de curso superior de licenciatura plena, ainda admitindo a 

formação em curso técnico de nível médio na modalidade normal para lecionar na 

Educação Infantil e nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental.   Segundo a Resolução 

CNE/CP n. 2/2019 (MEC/CNE, 2019), a complementação pedagógica realizada por 

graduados também habilita o profissional à atuação na educação básica. A formação 
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inicial e continuada de professores em todas as suas peculiaridades já foi regulamentada 

por meio dessa Resolução, que definiu as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Formação Inicial de Professores para a Educação Básica e institui a Base Nacional 

Comum para a Formação Inicial de Professores da Educação Básica. O Parecer CNE/CP 

nº 14/2020, de 10/07/2020, (BRASIL, 2020), instituiu as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Formação Continuada de Professores da Educação Básica e Base 

Nacional Comum para a Formação Continuada de Professores da Educação Básica  

Uma novidade introduzida pela Lei foi a permissão para que profissionais 

com notório saber exerçam a docência nos cursos de formação técnica e profissional, 

desde que reconhecido pelo respectivo sistema de ensino e atestado mediante titulação 

específica ou prática de ensino em escolas da rede pública ou privada ou das corporações 

privadas em que hajam atuado para trabalhar em áreas afins àquela de sua expertise 

profissional.  

Tal faculdade foi objeto de grande discussão nos meios pedagógicos. Por um 

lado, foi um ato inclusivo de um profissional detentor de saber específico e uma 

oportunidade de o aluno manter contato com um profissional de grande experiência em 

determinada área. De outra parte, abiu um precedente que desvaloriza o professor, o qual 

se dedica à formação continuada, iniciada com a graduação e se estende, em um esforço 

de estudo e atualização constantes, a uma vida de tempo dividido em planilha para fazer 

face ao compromisso diário da ação docente e aquele de estudar e se qualificar, no intuito 

de promover o melhor processo ensino aprendizagem para o aluno, de alcançar uma 

formação mais consistente e de mais alta qualidade.   

Será que seria possível tal autorização em determinadas áreas profissionais, 

como a Medicina, por exemplo? Será que ainda teremos resposta a oferecer ao professor 

quando ele levantar a bandeira da crescente desvalorização do trabalho docente? 

O novo ensino médio levantou, pois, inúmeras questões e suscitou estudos, 

modificações e adequações, sobre as quais tratamos neste texto.  

 E, no contexto das demandas para o funcionamento dessa etapa de ensino, 

ainda estão em curso alterações no Programa Nacional do Livro Didático – PNLD (MEC, 

2017b) e no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica – SAEB (MEC/INEP, 

2019).  Temas da maior relevância, passíveis de abordagem em trabalhos posteriores. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nova reforma se realiza no ensino médio brasileiro. 

O ensino médio pretende agora atender às necessidades e às expectativas dos 

jovens, fortalecendo o protagonismo juvenil, na medida em que possibilita aos estudantes 

a escolha dos caminhos que desejam trilhar na construção do seu conjunto de saberes.  

Com direito a um currículo que contemple uma formação geral, orientada pela BNCC e 

também itinerários formativos, que lhes possibilitem aprofundar seus estudos em áreas 

de conhecimento com as quais se identifiquem ou, ainda, em cursos ou habilitações de 

formação técnica e profissional, em consonância com seu interesse, contribuindo para 

fazer da escola um ambiente mais atrativo para acesso, permanência e melhoria dos 

resultados da aprendizagem. 

O que deve ser então, considerado na formação técnica e profissional contida 

no novo ensino médio? 

Com a Lei 14115/17, a profissionalização do ensino no Brasil volta à tona, 

por meio dos itinerários formativos, os quais contemplam as áreas de conhecimento, 

porém dirigem grande foco à formação técnica e profissional. 

Por que retomar estudos profissionalizantes, após o evidente fracasso da Lei 

5692/71? 

Provavelmente porque a profissionalização de 1971 era segmentada, 

descontextualizada e desarticulada em relação às demais instituições de ensino em todos 

os níveis, como também em relação à comunidade e aos anseios do próprio estudante.  

Porque o academicismo do ensino médio brasileiro tem contribuído para 

distanciar o estudante da realidade da sociedade.    

Porque o ensino propedêutico não prepara o aluno para o empreendedorismo.  

Porque os componentes curriculares obrigatórios, como Língua Portuguesa, 

Matemática, História, Física e outros têm sido desenvolvidos de modo descontextualizado 

da vida social, formando teóricos despreparados para o desempenho da atribuição cidadã 

de propor soluções para o mundo. 

Desse modo, seguindo o traçado de uma senoide, o ensino médio, que era 

generalista na LDB 4040/61 e se tornou profissionalizante com a Lei 5692/71, retornou a 

generalista pela Lei 9394/96 e retoma a profissionalização, a partir da Lei 14115/2017. 

O que se espera desse último movimento? 
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Que o sistema educacional brasileiro incorpore as lições aprendidas com os 

equívocos do passado. 

Há sinais de que alguns aprendizados já foram incorporados. Ao invés de 

engessar a formação profissional, como a Lei 5692/t71, o novo ensino médio deixa a 

cargo dos sistemas de ensino a seleção das formas de oferta, o que, por outro lado, pode 

representar um desafio ainda maior para as escolas, capaz de comprometer o êxito da 

nova proposta. 

O que mais esperar? 

 Que se consolide o regime de colaboração universal, a fim de que todos se 

ajudem nessa missão desafiadora de implantar um sistema híbrido de ensino acadêmico 

e técnico, independentemente de que as escolas se dividam em públicas, privadas e 

comunitárias ou que se distanciem como escolas concorrentes. 

Que o novo ensino médio envolva e entusiasme os estudantes, propiciando-

lhes conhecimentos que possam utilizar imediatamente na sua vida, sem que seja 

necessário aguardar um futuro distante para interagir com a sociedade e suas questões. 

Que se registrem os estudos realizados nessa etapa de ensino, a fim de serem 

aproveitados no ensino superior,  

Que se possibilite ao aluno do ensino médio a vivência de experiências de 

aprofundamento desenvolvidas no mundo universitário. 

Que se promova formação continuada dos professores, com planejamento 

transdisciplinar, em comum, para que o domínio dessa proposta pelo corpo docente 

supere o desconforto causado pela necessidade de se preparar para esse desafio. 

Que se conscientizem os estudantes e suas famílias, quanto aos imensos 

ganhos que o alargamento dos horizontes do estudante pode proporcionar na qualidade 

da sua formação para o trabalho e para a cidadania. 

O que esperar do novo ensino médio? 

Que dê certo! 
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