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A REFORMA EMPRESARIAL DA EDUCAÇÃO E O NOVO ENSINO MÉDIO 

 
 

Ana Melissa Morais Ribeiro 
 

RESUMO 

Este trabalho trata sobre a reforma da educação com foco na análise sobre a proposta do                
Novo Ensino Médio. O objetivo geral é analisar as origens e os objetivos deste projeto, bem                
como investigar os sujeitos que o gerenciam, seus interesses e as transformações propostas,             
evidenciando suas problemáticas e os movimentos de resistência a esse processo. A            
metodologia utilizada para a pesquisa é a documental e a análise de conteúdo, no intuito de                
compreender as orientações de cunho político, econômico e ideológico dos documentos           
oficiais que normatizam o Novo Ensino Médio, buscando interpretar e compreender os            
processos que gerenciam a relação entre educação e economia. Com este estudo chega-se aos              
seguintes resultados: o Novo Ensino Médio encontra-se em processo de homologação, com            
previsão de ser implementado nos sistemas de ensino até 2022. Criado no ano de 2016 como                
Medida Provisória 746/2016, o projeto foi rapidamente transformado na Lei nº 13415/2017,            
que deu início à reforma do Ensino Médio. Esta política pretende reestruturar a última etapa               
de ensino da Educação Básica em três aspectos principais: (i) estrutural, ampliando a carga              
horária atual de 2400 horas do Ensino Médio para 3000, com ampliação progressiva para              
1.400 horas anuais; (ii) curricular, condensando as 13 disciplinas atuais em quatro itinerários             
formativos acrescentados de um quinto, composto pela formação técnica e profissional; (iii)            
financeiro, permitindo a possibilidade de parcerias público-privadas através da inserção de           
empresas na formação escolar do ensino público. Coordenada e financiada pelos principais            
grupos empresariais brasileiros representados por organizações da sociedade civil como o           
Todos Pela Educação e o Movimento Pela Base Comum Curricular, a reforma tem o apoio               
financeiro e técnico do Banco Mundial através do Banco Internacional para Reconstrução e             
Desenvolvimento (BIRD). O Novo Ensino médio se insere em um contexto global de             
reformas educacionais denominada Reforma Empresarial da Educação, onde através de uma           
combinação entre padronização, avaliação e responsabilização, são inseridos padrões         
empresariais no funcionamento das escolas, acompanhados de medidas graduais de          
privatização do ensino público. Esse processo origina-se nos direcionamentos dados por           
organismos multilaterais a partir dos anos 1980 para a educação nos países periféricos e em               
especial na América Latina baseados na educação escolar como ferramenta estratégica de            
segurança, expansão de mercado e abastecimento das demandas produtivas do capital. Com o             
apoio das elites empresariais locais, as políticas educacionais no Brasil, tem sido            
especialmente após os anos 1990 cada vez mais disputadas pelos interesses mercantis. Após o              
golpe jurídico-parlamentar de 2016 esse processo foi acelerado, com projetos políticos de            
ataque à educação pública de viés liberal-conservador como a PEC 55, o projeto Escola Sem               
Partido e a reforma do Ensino Médio. Mesmo com ampla insatisfação de diferentes setores e               
sujeitos educacionais a reforma foi aprovada, evidenciando seu caráter vertical e autoritário.            



A partir da compreensão de seus processos, identifica-se que o Novo Ensino Médio ataca              
diretamente a educação pública e formação integral da juventude da classe trabalhadora para             
atender às demandas da reestruturação produtiva, promovendo o acirramento de          
desigualdades sociais no Brasil. Ao permitir que a escola seja gerenciada pelo setor             
empresarial, que se baseia em valores como a competitividade, o lucro e o individualismo, a               
educação perde sua essência como bem comum e direito humano fundamental, configurando            
um retrocesso educacional.  
 
Palavras-chave: Reforma empresarial da educação. Novo Ensino Médio. Banco Mundial. 

 
 
 



1 INTRODUÇÃO 
 

Historicamente, a educação envolve o conjunto de conhecimentos e valores que           

uma sociedade deseja que seja perpetuado. No Brasil, a Educação Básica é obrigatória e              1

garantida pelo Estado - portanto, pública -, e dividida em três níveis: Educação Infantil,              

Ensino Fundamental e Ensino Médio. De acordo com o art. 22 da Lei de Diretrizes e Bases                 

Nacionais da Educação, a Educação Básica 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.  

O Ensino Médio, a terceira etapa da Educação Básica, tem duração mínima de             

três anos , comportando uma carga horária anual de pelo menos oitocentas horas distribuídas             2

em duzentos dias anuais de efetivo trabalho escolar . Possui, como finalidades: (i) a             3

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). 

Este nível da Educação Básica possui, assim, um caráter de finalização do ciclo             

escolar, buscando aprofundar os conhecimentos de cada disciplina para permitir aos           

educandos se preparar para estudos posteriores, para o trabalho e para a cidadania,             

possibilitando uma formação humana e de compreensão dos fundamentos básicos da           

1 Segundo o Art. 1º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a educação abrange os processos                   
formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino                
e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. No caso, a                 
lei disciplina apenas a educação escolar, que se desenvolve, predominantemente, por meio do ensino, em               
instituições próprias, e deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social. De acordo com o art. 21                   
desta lei, a educação escolar é constituída pela educação básica e a educação superior. Este trabalho discutirá                 
apenas esta primeira, composta por três níveis de ensino: Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino               
Médio, com foco nesta última etapa. (BRASIL, 996). 
2 Há sistemas de ensino no Brasil como o Ensino Médio Integrado oferecido pelos Institutos Federais, nos quais 
Ensino Médio possui duração de quatro anos.  
3 Excluído o tempo reservado aos exames finais, quando houver. (Redação dada pela Lei nº 13.415, de 2017) 



sociedade. Assim, o Ensino Médio é um nível de ensino crucial na formação da juventude               

brasileira.  

Considerando que o currículo escolar é também um campo político, esta etapa de             

ensino se configura como território estratégico de disputa entre as diferentes forças que atuam              

na sociedade. Desde os anos 1990, o empresariado no Brasil tem crescentemente buscado             

intervir nas políticas educacionais através de organizações da sociedade civil com poder            

financeiro, político e ideológico. Ao mesmo tempo, movimentos em defesa da educação            

pública têm se organizado politicamente na luta contra tais processos, seja através de             

movimentos sociais, produções intelectuais, ações diretas, dentre outros. Nesse contexto, o           

Novo Ensino Médio se consolida como fruto do avanço de políticas com viés             

neoliberal-conservador que tem se acelerado após o golpe jurídico-parlamentar de 2016,           

trazendo em seus processos as contradições e reações do avanço do empresariado sobre as              

políticas públicas educacionais no país. 

Freitas (2018) classifica esse movimento de Reforma Empresarial da Educação ,          4

um movimento global de reformas educacionais vinculadas à reestruturação produtiva do           

capital. Através de uma combinação entre padronização, avaliação e responsabilização que           

tem como base o conceito de accountability , organiza-se a educação sob a lógica do livre               5

mercado, inserindo padrões empresariais no funcionamento das escolas acompanhados de          

medidas graduais de privatização do ensino público constantemente justificadas pela mídia .           6

Nesse sentido, 

 
A educação é isolada dos seus vínculos sociais e passa a ser vista como uma               
questão puramente de gestão. Imaginando “consertar” as escolas pela sua          
inserção no livre mercado e com propostas restritivas às variáveis          
intraescolares, secundarizam a importância das variáveis extraescolares,       
entre elas, o impacto das condições de vida das crianças na sua educação.             
Tal postura advém da recusa de levar em conta restrições estruturais no            
processo educativo e na concepção depreciativa que o neoliberalismo tem          
do serviço público e do magistério, que se expressa no desejo de “tornar o              

4 Freitas utiliza esse conceito baseado em Ravitch (2011), vindo de uma posição mais relacionada à tradição                 
estadunidense. No entanto, elenca mais duas denominações que podem ser encontradas no âmbito da política               
educacional: Movimento Global da Reforma Educacional (Sahlberg, 2011), que procura ressaltar sua amplitude             
internacional; e “nova gestão pública”, advinda do campo da gestão (Ball & Youdell, 2007; Verger & Normand,                 
2015). 
5 Modelo de responsabilização institucional em busca de padrões de qualidade vinculados ao capital,              
caracterizado na combinação entre: padronização através de bases nacionais curriculares, avaliação através de             
testes censitários e responsabilização verticalizada (FREITAS, 2018) 
6 Neste processo a mídia tem papel ideológico fundamental, enfatizando repetidamente a imagem de              
precarização da educação pública e criando um cenário de desmonte irremediável, direcionado a justificar              
ideologicamente a “necessidade” de entregá-la à iniciativa privada como única solução viável.  



professor (e a escola) o único responsável” pela aprendizagem e uma vez            
tendo identificado o responsável, promover políticas de “responsabilização        
verticalizada” como forma de pressioná-lo. (FREITAS, 2018, p. 37) 
 

A Reforma Empresarial da Educação tem seu motor na Organização para a            

Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e em órgãos de financiamento          

internacional (BIRD e Banco Mundial), a partir do redirecionamento dado às políticas para os              

países periféricos após a crise do petróleo dos anos 1970 (FREITAS, 2018). Acrescenta-se a              

esse fato o Consenso de Washington (1989) e a Conferência de Jontiem (1990), que com o                

apoio do empresariado local incentivaram os processos de privatização de serviços públicos            

na América Latina, em especial no setor de educação.  

Após o golpe jurídico-parlamentar de 2016 (FREITAS, 2018) e a ascensão de um             

governo alinhado com os interesses do capital internacional e da elite empresarial brasileira,             

as políticas públicas voltadas à educação - e à classe trabalhadora - tomaram novos              

direcionamentos. Em fevereiro de 2017, foi sancionada a Medida Provisória (MP) nº            

746/2016, relativa à criação do Novo Ensino Médio. A medida se configurou como a maior               

mudança ocorrida na educação brasileira nos últimos anos desde a Lei das Diretrizes e Bases               

da Educação ( Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996) e trouxe mudanças que geraram                

polêmica entre a sociedade, tais como a flexibilização do currículo, a integralização do             

ensino, a institucionalização do notório saber, a abertura da escola pública para o interesse              

privado, dentre outros. Neste mesmo contexto, foi redigida e aprovada a PEC 55, responsável              

por congelar a verba pública para a educação e saúde por 20 anos. Em 2017, a MP 746/2016                  

teve prosseguimento em seu processo político e foi transformada na Lei nº 13.415/2017, que              

aprova o encaminhamento do Novo Ensino Médio.  
Estes processos interessam ao setor empresarial brasileiro em muitas direções:          

geram mão de obra direcionada às novas demandas produtivas do capital, permitem o             

controle social, político e ideológico da escola pública, e, ainda, atendem aos anseios             

segregacionistas da elite brasileira sobre a classe trabalhadora - disfarçada sob o espectro da              

filantropia destes mesmos grupos empresariais, que se apresentam como instituições privadas           

interessadas em melhorar o ensino público. A Base Nacional Comum Curricular (BNCC),            

elemento chave da reforma do Novo Ensino Médio, é engrenagem central deste projeto por              

trazer consigo o caráter de padronização do currículo e alinhamento aos interesses destes             

grupos. Seu texto final foi homologado em dezembro de 2018, agilizando o processo de              

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394.htm


implantação da reforma. A partir de então, as redes de ensino têm até 2022 para reestruturar                

seus currículos de Ensino Médio alinhados à BNCC.  

No entanto, esse processo não está acontecendo sem resistência. Em um cenário            

de grande instabilidade política e ataques à educação, no final de 2016 movimentos estudantis              

organizados ocuparam escolas, institutos federais e universidades públicas por todo o país.            

Esse movimento, acompanhado de greves e diversos atos de luta do qual participaram             

estudantes, servidores e professores, tinha como objetivo responder às recentes medidas de            

ataque à educação pública, posicionando-se declaradamente contra o Projeto de Emenda           

Constitucional (PEC) 55, a MP 746/2016 e o projeto Escola Sem Partido. As ocupações em               

escolas e universidades tiveram como base a construção coletiva, a autogestão e luta pela              

educação pública e de qualidade, integrando trabalhadores da educação e estudantes           

secundaristas e universitários. Dentro deste movimento foram realizadas atividades como          

aulas públicas, debates, grupos de estudo, atos e manifestações públicas em protesto contra as              

imposições do governo sobre a educação básica e superior do país.  

Desde 2016, muitos são os movimentos que se opõem à implementação da            

Reforma do Ensino Médio. Além das lutas ocorridas naquele ano, foram criadas mobilizações             

nacionais, como o Movimento Nacional em Defesa do Ensino Médio, no qual diferentes             

entidades se posicionaram contra a medida provisória. Nestes últimos anos, movimentos           

sociais, pesquisadores, entidades, observatórios, dentre outros, têm se firmado contra o Novo            

Ensino Médio, os processos de ataque à educação brasileira e a privatização do sistema              

público de educação. Mesmo assim a reforma prosseguiu, evidenciando seu caráter vertical e             

autoritário.  

É antiga a discussão sobre a necessidade de reformulação do Ensino Médio no             

Brasil, visto que há uma dificuldade para desenvolver de modo integrado os objetivos             

propostos para esta etapa da escolaridade. Ao mesmo tempo, diversos sujeitos da educação há              

muito tempo vêm reivindicando um debate amplo, horizontal e democrático que seja capaz de              

construir coletivamente um modelo de Ensino Médio que atenda de forma justa e humana as               

necessidades dos alunos, professores, gestores e demais envolvidos com o universo escolar. 

Como aluna do curso de licenciatura em Geografia, participei ativamente deste           

processo de luta junto a professores, servidores e estudantes secundaristas no movimento de             

ocupação do departamento de Geografia UFC. O movimento logo desencadeou uma greve            

geral de alunos e professores da Universidade Federal do Ceará, que refletiu em uma onda de                



ocupações que durou de outubro a dezembro de 2016 e teve como objetivo principal              

pressionar o governo contra a PEC 55, a MP 746/2016 e o projeto Escola Sem Partido . Hoje                 7

é possível compreender que essas três medidas se tratam de vetores que, em escala mais               

ampla, amparam a reforma empresarial da educação. Ter participado deste processo de luta             

como aluna de universidade pública em defesa da educação e como professora de geografia              

em formação me conscientizou politicamente a realizar esta pesquisa como uma das muitas             

formas de continuar a defender uma educação pública e de qualidade.  

Da mesma forma, esse debate possui também uma relevância científica para a            

Geografia, por buscar compreender as mudanças que se estabelecem na educação brasileira            

através dos processos globais relacionados diretamente com o capital internacional e às            

transformações do modo de produção. Compreender o espaço e como ele se reproduz a cada               

momento histórico é uma das tarefas da Geografia. Assimilar a educação como uma das              

principais ferramentas deste processo é relacionar o conhecimento geográfico com a busca            

pela formação como professora crítica reflexiva.  

Este trabalho se propõe a fazer uma análise deste projeto de Novo Ensino Médio              

que rapidamente se consolida no Brasil. Algumas perguntas centrais guiam este caminho: Em             

que contexto surge o Novo Ensino Médio e como essa mudança atende aos novos padrões               

produtivos? Quem são seus gerenciadores e qual o modelo de escola e o perfil de sujeitos                

desejáveis por essa reforma? Como se dá o processo de implementação destas mudanças,             

considerando os mecanismos de convencimento utilizados e os movimentos de contestação e            

resistência por parte de diferentes sujeitos da educação? Na tentativa de compreender essas             

questões, busco oferecer um caminho para analisar os processos que afetam a educação no              

atual momento histórico. 

Dessa forma, este trabalho objetiva compreender o Novo modelo de Ensino           

Médio e as transformações que se projetam sobre o universo escolar, considerando seu             

7 Projeto de Lei (PL) nº 7.180/2014. Fundado em 2004 por Miguel Nagib, o projeto Escola Sem Partido tinha                   
como objetivo restringir a liberdade docente no Ensino básico e Superior. Inspirado em um movimento dos                
EUA chamado NoIndocrination, baseia-se no discurso de combate à uma suposta “doutrinação ideológica”             
realizada pela escola e pelos professores. Na prática, o projeto buscava atacar as discussões crescentes no                
ambiente escolar relacionadas a temas como questões de gênero, direitos humanos, pluralidade cultural, dentre              
outros debates. O projeto de lei tinha apoio de movimentos conservadores liberais com representação política no                
congresso, como o Movimento Brasil Livre (MBL). O mesmo discurso de combate à doutrinação ideológica foi                
utilizado na campanha presidencial de 2018, levando à eleição fraudulenta através do uso de fake news em                 
massa. No contexto da Reforma Empresarial da educação, a limitação e o direcionamento dos conteúdos               
proposta pelo Escola Sem Partido está diretamente relacionado com os fundamentos da BNCC, que padroniza o                
currículo e restringe a atuação do professor.  



contexto global e os atores sociais envolvidos em seu planejamento, de forma a analisar as               

implicações destas mudanças para a educação e para os sujeitos inseridos no universo escolar.              

Da mesma forma, busca-se analisar as transformações que ela projeta sobre a sociedade e              

como se como está se dando a implementação dessas mudanças por parte de diferentes              

sujeitos da educação. 

Para a análise do que está sendo proposto através do Novo Ensino Médio, foram              

reunidos documentos como a lei de Reforma do Ensino Médio (Lei 13.415/17), as Diretrizes              

Curriculares Nacionais do Ensino Médio (DCNEM/2018), a Base Nacional Comum          

Curricular (BNCC) do Ensino Médio, os Referenciais Curriculares para Elaboração dos           

Itinerários Formativos e o Guia de Implementação do Ensino Médio. Já para uma             

compreensão mais ampla acerca destes documentos, foi utilizado como referencial teórico o            

Dossiê Centralidade do ensino médio no contexto da nova “ordem e progresso” , organizados             

por Eliza Bartolozzi Ferreira e Monica Ribeiro da Silva, que conta com nove artigos sobre o                

tema disponibilizados na Revista Educação e Sociedade , volume 38, número 139, em 2017. 

Na discussão sobre a educação escolar no contexto das transformações da           

sociedade contemporânea como o neoliberalismo e na educação, as políticas educacionais e            

as reformas de ensino, foi utilizado o livro Educação Escolar (2012), de Libâneo, Oliveira e               

Toschi. Para compreender a Reforma Empresarial da Educação que se estabelece no Brasil e              

no mundo, foi realizada a leitura do livro A Reforma Empresarial da Educação - nova               

direita, velhas ideias (2018), de Luís Carlos de Freitas. Nesse caminho, relacionando tais             

processos educacionais à expansão do capital e ao neoliberalismo, combinou-se à leitura o             

artigo Um Novo Senhor da educação? - A política educacional do Banco Mundial para a               

periferia do capitalismo, de Roberto Leher (1999). 

Por fim, para embasar as reflexões finais sobre educação, escola e sociedade, foi             

utilizado o livro Educação Contra a Barbárie - por escolas democráticas e pela liberdade de               

ensinar , organizado por Fernando Cássio (2019). Como complemento geral de          

conhecimentos para a construção deste trabalho, foram utilizados também a análise dos textos             

e documentos oficiais do governo, a leitura de artigos, entrevistas, vídeos, páginas de internet              

e outras fontes, na busca de uma compreensão crítica do tema abordado. 

O artigo estrutura-se em três partes principais: a primeira, Neoliberalismo e           

escola: a reforma empresarial da educação, investiga as origens e os processos vinculados             

ao movimento de políticas educacionais sobre o qual se baseia a análise do Novo Ensino               



Médio; a segunda, A Reforma do Ensino Médio: propostas e problemáticas, apresenta e             

discute criticamente as principais mudanças propostas, organizando-as em três aspectos          

(estrutural, curricular e financeiro); por fim, a terceira parte, Questões éticas, propostas,            

resistências: que escola nós queremos?, apresenta os movimentos de resistência à reforma e             

suas propostas, buscando debater sobre as diferentes concepções de escola e suas finalidades             

para a formação humana. 

 



2 METODOLOGIA 

 

Para a realização deste trabalho, foi utilizada como metodologia a análise de            

conteúdo (BARDIN, 2011) através da pesquisa documental, realizada a partir de documentos            

norteadores do Novo Ensino Médio: a lei de Reforma do Ensino Médio (Lei 13.415/17), as               

Diretrizes Curriculares Nacionais do Ensino Médio (DCNEM), a Base Nacional Comum           

Curricular (BNCC) do Ensino Médio, os Referenciais Curriculares para Elaboração dos           

Itinerários Formativos, o Guia de Implementação do Ensino Médio e o documento Educação             

Já - Ensino Médio: Reestruturação da Proposta de Escola, do movimento Todos Pela             

Educação. 

A pesquisa documental se justifica na necessidade de compreensão dos conteúdos           

dos documentos oficiais da educação no contexto contemporâneo, os desafios que são postos             

à sociedade, em especial, aos educadores e educandos. A pesquisa documental, segundo Silva             

et al (2011, p.57) 

 
[...] na qualidade de método de investigação da realidade social, se apoia            
em uma concepção filosófica de produção do conhecimento, a qual pode           
assumir tanto uma perspectiva positivista quanto compreensiva, com        
enfoque crítico. Essa característica toma corpo de acordo com o referencial           
teórico que nutre o pensamento do pesquisador, pois não só os documentos            
escolhidos, mas também a análise deles deve responder às questões da           
pesquisa, exigindo do pesquisador uma capacidade reflexiva e criativa não          
só na forma como compreende o problema, mas ainda nas relações que            
consegue estabelecer entre este e seu contexto, no modo como elabora suas            
conclusões e como as comunica. Todo este percurso está marcado pela           
concepção epistemológica a qual se filia o investigador. (Silva et al           
(2011, p.57) 
 

Na interpretação teórica destes documentos, lançou-se mão da técnica análise de           

conteúdo, que permite compreender qualitativamente os significados e significantes da          

comunicação em seus procedimentos interpretativos.  

Assim, foram colocados sobre investigação as produções intelectuais como o          

Dossiê Centralidade do ensino médio no contexto da nova “ordem e progresso” , organizado             

por Eliza Bartolozzi Ferreira e Monica Ribeiro da Silva, que conta com nove artigos sobre o                

tema disponibilizados na Revista Educação e Sociedade , volume 38, número 139, em 2017.              

artigos, livros, vídeos, reportagens, dentre outros. Já para compreender a Reforma           

Empresarial da Educação que se estabelece no Brasil e no mundo, foi realizada a leitura do                

livro A Reforma Empresarial da Educação - nova direita, velhas ideias (2018), de Luís              



Carlos de Freitas. Nesse caminho, relacionando tais processos educacionais à expansão do            

capital e ao neoliberalismo, combinou-se à leitura o artigo de Roberto Leher Educação e              

Mercantilização em meio à tormenta político-econômica do Brasil (2017) e o livro Educação             

Escolar (2012), de Libâneo, Oliveira e Toschi. 

 
 



3 NEOLIBERALISMO E ESCOLA: A REFORMA EMPRESARIAL DA EDUCAÇÃO 
 
 

Segundo Freitas (2018), a Reforma Empresarial da Educação tem origem no           

movimento mundial que ocorreu no final da década de 1970 a partir da primeira crise do                

petróleo. Tal processo, associado a outros fatores econômicos, induziu a uma reconfiguração            

do Estado, que desde a crise do liberalismo clássico de 1929 vinha se consolidando como               

Estado de bem-estar social, ou social-liberalismo, guiado a partir das políticas do            

keynesianismo comandado pelos EUA durante as décadas de 1930 a 1970.  

Após essa reconfiguração, emergiu o projeto de modernização do neoliberalismo          

de mercado, baseado no paradigma da liberdade econômica e da eficiência, de tendência             

concorrencial e elitista-conservadora (LIBÂNEO; OLIVEIRA; TOSCHI, 2007). Esse avanço         

do neoliberalismo foi conduzido no início dos anos 1980 pelos EUA na figura de Ronald               

Reagan e pela Inglaterra com Margareth Tatcher. 

Soma-se à isso que, em resposta à crise estrutural do capitalismo, cresciam            

transformações nos países periféricos, tais como a descolonização e o movimento de            

alinhamento destes países, gerando um aumento do sentimento anti-Estados Unidos que           

ameaçava a supremacia deste país e, ao mesmo tempo, a segurança e estabilidade do mundo               

ocidental. A combinação simultânea destes fatores provocou mudanças na orientação tática           

do Departamento de Estado Americano, que passou a buscar formas de retomar o domínio              

sobre estas nações. Cresceu, então, a preferência por ações indiretas, mediadas através dos             

organismos multilaterais. A partir deste novo quadro, a educação se torna cada vez mais              

destacada na escala de prioridades do Banco Mundial, que passa a ter como base o par                

governabilidade-segurança, como afirma Leher (1999):  

 
Nesta perspectiva, durante o seu mandato (1968-1981), McNamara e os          
demais dirigentes do Banco, abandonaram gradativamente o       
desenvolvimentismo e a política de substituição das importações,        
deslocando o binômio pobreza-segurança para o centro das preocupações;         
é neste contexto que a instituição passa a atuar verdadeiramente na           
educação: a sua ação torna-se direta e específica. O Banco volta-se para            
programas que atendam diretamente as populações possivelmente sensíveis        
ao “comunismo”, por meio de escolas técnicas, programas de saúde e           
controle da natalidade, ao mesmo tempo em que promove mudanças          
estruturais na economia desses países, como a transposição da “revolução          
verde” para o chamado Terceiro Mundo. (LEHER, 1999, p. 22) 
 



O autor afirma que o direcionamento dado pelo novo presidente do Banco            

Mundial baseava-se no próprio redirecionamento da estratégia de segurança dos EUA durante            

o período da Guerra Fria: antes unicamente militar, falhara na intervenção violenta contra o              

Vietnã, gerando uma forte aversão à imagem norte-americana. Da mesma forma, também            

falhara na invasão à Baía dos Porcos por falta de apoio da população. Nesse contexto, o                8

centro econômico mundial reconfigura suas ações para os países periféricos, buscando           

fortalecer através trabalho ideológico e do gerenciamento da pobreza a estabilidade do            

capitalismo no mundo ocidental. O Banco Mundial deixa então de ser uma agência voltada              

para a reconstrução europeia para se tornar um organismo de controle das crises estruturais              

do modo de produção, voltando suas medidas para aspectos cruciais de estabilidade e             

segurança do sistema, dentre eles, a educação.  

 
A partir disso, o Banco promoveu mudanças estruturais importantes,         
ampliando seu corpo técnico e transformando-se no maior centro mundial          
de informações a respeito do desenvolvimento. Com base nessas         
informações, o organismo passou a ter maior controle sobre os países           
tomadores de empréstimos. [...]. Essa reorientação do Banco obteve êxito,          
não tanto pelo sucesso das políticas setoriais, que em geral fracassaram           
econômica e socialmente, mas em termos políticos mais amplos. A sua           
influência contribuiu para impedir que muitos países em processo de          
descolonização passassem para a esfera de influência soviética. Além         
disso, possibilitou a ampliação dos países membros, garantindo sua         
presença em 179 países (1995). (LEHER, 1999, p. 23) 

 
Com a crise do petróleo no fim da década de 1970, os países periféricos tiveram               

suas dívidas aumentadas no rastro dos juros ascendentes e da queda dos preços das principais               

commodities. Ao mesmo tempo, o Banco Mundial emprestou e avalizou empréstimos           

segundo propósitos estratégicos, gerando dívidas acima da capacidade de pagamento dos           

países tomadores. Associada a outros fatores, essas medidas resultaram na crise da dívida de              

1982. Nesse cenário, estes países perderam muito de seu poder de pressão enquanto o Banco               

Mundial se viu diante de condições excepcionais para o exercício de seu poder. Assim, a               

crise da dívida de 1982 tornou os países latino-americanos extremamente dependentes do            

aval do FMI e do Banco Mundial. O Banco abraçou o ideário neoliberal e, diante da                

vulnerabilidade dos países endividados, impôs drásticas reformas estruturais voltadas à          

diminuição do Estado, como o Consenso de Washington.  

8 Tentativa de ataque dos Estados Unidos à Cuba ocorrida em 1961. A ação tinha como objetivo retomar o                   
domínio sobre a ilha, recentemente aliada aos bloco dos países socialistas.  



O Consenso de Washington de 1989, formulado por economistas ligados ao           

Fundo Monetário Internacional e ao Banco Mundial, dentre outras instituições, traz uma série             

de dez medidas econômicas liberais colocadas como única alternativa de desenvolvimento           

aos países periféricos a fim de que pudessem se inserir na modernidade. O governo federal e                

as elites dominantes, sob a influência dos credores privados e acionistas de empresas             

transnacionais, passaram a defender um Estado que se ocupasse dos interesses do capital,             

com o livre mercado, e que tivesse firmeza na contenção dos investimentos públicos na área               

social, em especial na educação pública. (SILVA, 2005). Essa reconfiguração do Estado sob             

os interesses dos organismos multilaterais e do capital transnacional promovia, em detrimento            

da educação pública, a abertura de mercados para a expansão do setor privado na educação,               

entendida como mercado e como mercadoria dentro dessa lógica.  

Tais processos são impostos como necessários diante da globalização, movimento          

orientado pela financeirização do capital caracterizado pela aceleração dos fluxos em prol da             

acumulação. A globalização, não apenas como processo econômico de integração global mas,            

principalmente, como ideologia dominante, serviu como justificativa para a adequação dos           

países periféricos às novas demandas de produção e de reprodução do modus operandi,             

conservando e ampliando as desigualdades. Esse movimento promove a fragilização das suas            

economias nacionais, que se mantém dependentes e submissas às nações que traçam os             

direcionamentos do capital, ou ao Estado Global (LIBÂNEO; OLIVEIRA; TOSCHI, 2007).           

Dessa forma, afirmam Libâneo, Oliveira e Toschi (2007): 

 
A mobilidade do capital deixa os governos fragilizados e gera grande           
instabilidade nas economias dos países emergentes. As economias nacionais         
tornam-se cada vez mais dependentes dos movimentos financeiros        
internacionais, o que pode ser percebido nas políticas monetárias e cambiais           
adotadas e impostas à população em nome do ajuste econômico e da            
reforma do Estado. A instabilidade econômica está, portanto, associada,         
entre outros aspectos, à luta por alocação de recursos internacionais, luta           
essa que tem atraído mais o dinheiro volátil (capital especulativo) do que o             
capital para investimento (capital produtivo). Em geral, o capital financeiro          
especulativo, sem pátria, traz permanente tensão às economias nacionais dos          
países emergentes, que se tornam reféns desse tipo de capital. (LIBÂNEO;           
OLIVEIRA; TOSCHI, 2007) 
 

Os processos neoliberais de globalização econômica e de flexibilização do capital           

trazem em seu âmago a desigualdade entre as nações e, com ela, a Divisão Internacional do                

Trabalho, que diferencia a partir das desigualdades globais das relações de produção o papel              

que cada uma deve desempenhar na economia mundial. Assim, ao serem transformados os             



processos e as relações de trabalho, modifica-se também a exigência do perfil de             

trabalhadores. Em sequência, transformam-se também os direcionamentos para a educação,          

reordenando o papel da escola na sociedade global. Nesse movimento, o mercado passa a              

exigir maior qualificação em razão das novas necessidades produtivas, ao mesmo tempo em             

que as condições de trabalho se tornam mais fragilizadas. Segundo Libâneo, Oliveira e             

Toschi (2007), essas questões acirram duas contradições básicas desta fase do capitalismo:            

educação-exploração no novo processo produtivo e inclusão-exclusão social no processo de           

globalização. Acerca do processo de globalização, os autores sintetizam: 

 
A globalização passa a redefinir a geografia do mercado de trabalho           
mundial. As corporações mundiais buscam lugares, condições de produção e          
de consumo que sejam favoráveis às elevadas taxas de lucro, especialmente           
mão de obra qualificada e barata, mercado consumidor emergente, pouca ou           
nenhuma regulamentação do Estado para as relações de trabalho e fraca           
presença do movimento sindical. (LIBÂNEO; OLIVEIRA; TOSCHI, 2007,        
p. 78-79) 
 

Nesse contexto, as reformas educacionais se caracterizam como processos         

diretamente relacionados às mudanças pelas quais passa o setor produtivo. Aprofundando-se           

em relação às transformações no direcionamento da educação devido à reestruturação           

produtiva, Libâneo, Oliveira e Toschi (2007) acrescentam: 

 
As mudanças no âmbito da produção, em razão do avanço da ciência e da              
tecnologia, têm gerado uma situação de competitividade no mercado         
mundial. Instalou-se um novo paradigma produtivo em nível mundial, o          
qual implica profundas mudanças na produção, na aprendizagem, na difusão          
do conhecimento e na qualidade dos recursos humanos. A competitividade          
instalada e requerida pelo capital transnacional passa, cada vez mais, pelo           
desenvolvimento do conhecimento e pela formação de recursos humanos,         
atribuindo papel central à educação. Nesse sentido, a orientação do Banco           
Mundial (1995) tem sido a de educar para produzir mais e melhor. Para o              
banco, o investimento em educação, numa sociedade de livre mercado,          
permite o aumento da produtividade e do crescimento econômico.         
(LIBÂNEO; OLIVEIRA; TOSCHI, 2007, p. 95) 
 
O modelo de exploração anterior, que exigia um trabalhador fragmentado,          
rotativo - para executar tarefas repetitivas - e treinado rapidamente pela           
empresa, cede lugar a um modelo de exploração que requer um novo            
trabalhador, com habilidades de comunicação, de abstração, de visão de          
conjunto, de integração e de flexibilidades, para acompanhar o próprio          
avanço científico-tecnológico da empresa, o qual se dá por força dos           
padrões de competitividade seletivos exigidos no mercado global. Essas         
novas competências não podem ser desenvolvidas a curto prazo e nem pela            
empresa. Por isso, a educação básica [...] ganha centralidade nas políticas           
educacionais, sobretudo nos países subdesenvolvidos. Ela tem como função         
primordial desenvolver as novas habilidades cognitivas (inteligência       
instrumentalizadora) e as competências sociais necessárias à adaptação do         
indivíduo ao novo paradigma produtivo, além de formar o consumidor          



competente, exigente, sofisticado. (LIBÂNEO; OLIVEIRA; TOSCHI, 2007,       
p. 102) 
 

Neste contexto, o conhecimento passa a ter um novo sentido, que se acrescenta             

aos interesses da economia e do poder global. Complementando este pensamento, Leher traz             

uma consideração importante sobre essa mudança, citando Stewart (op. cit . 1998, p. 9-26 e               

75-87, passim  apud Leher 1999, p. 25): 

 
“O conhecimento se converteu no fator de produção mais importante” de um            
pouco preciso “capitalismo intelectual” que teria sucedido ao capitalismo         
industrial. Nesta “nova era do capitalismo, o principal capital é o           
intelectual” e, por isso, a educação, na condição de capital, tornou-se           
assunto de managers e não mais de educadores.” (Stewart, op. cit . 1998, p.              
9-26 e 75-87, passim  apud LEHER 1999, p. 25) 

 
Com as orientações do Banco Mundial para a educação nos países periféricos,            

desde o final da década de 1980 tem crescido a prioridade à formação profissional              

“aligeirada”, carregada por um drástico empobrecimento do caráter científico-filosófico da          

educação (LEHER, 1999). Além disso, reformas curriculares têm sido colocadas com vista a             

moldar as escolas às demandas da globalização. O currículo, engessado seja sobre a forma de               

Parâmetros Curriculares Nacionais ou de Base Nacional Comum Curricular, mantém a           

educação amarrada a serviço da ideologia dominante e sob o controle do Estado na forma de                

avaliações nacionais e internacionais.  

A partir destes movimentos concretizam-se, sob o comando do Banco Mundial,           

os três pilares pelos quais perpassam os direcionamentos educacionais para a América Latina:             

segurança do modus operandi, expansão de mercado e demanda produtiva. É essa associação             

entre conhecimento e ordem que tem determinado os principais direcionamentos          

educacionais vindos dos organismos multilaterais, com sob o aval interno das elites            

empresariais nacionais.  

No Brasil, as medidas econômicas recomendadas pelo Consenso de Washington          

foram amplamente adotadas pelos governos brasileiros dos anos 1990, especialmente nos           

mandatos de Fernando Collor de Mello (1990-1992) e Fernando Henrique Cardoso           

(1995-2003) (LEHER, 1999). Seguindo as orientações do mercado global neoliberal, o           

próprio Estado inicia o processo de desmonte do setor público, abrindo espaço para as              

investidas de privatização empurradas sob as demandas de expansão do capital. Sobre este             

aspecto, Silva (2005) assevera: 

 



O Estado no Brasil tornou-se o promotor da privatização no campo social e             
educacional, enfraquecendo as instituições sociais, e algumas vezes se         
sobrepondo ao Congresso Nacional. Ao mesmo tempo, aperfeiçoa novas         
formas de clientelismo, especialmente nas relações com as entidades         
privadas na esfera educacional: fundações, institutos de ensino, empresários         
de equipamentos e informática, editoras, empreiteiras, empresas de        
propaganda oficial e empresas do setor de alimentação escolar. Portanto, a           
natureza do processo privatizador excludente não está fora do Estado, senão           
dentro de sua própria estrutura e nos acordos pactuados com as forças            
econômicas, político-partidárias que o constituem historicamente. (SILVA,       
2005, p. 260) 
 

Além de promover investidas empresariais diretas na educação pública, os          

governos brasileiros da década de 1990 trouxeram reformas ao sistema educacional que            

inseriram, na sua organização, a própria lógica empresarial. É o caso da criação dos              

Parâmetros Curriculares Nacionais (Brasil, 1997) e do fortalecimento dos processos de           

avaliação do Sistema se Avaliação da Educação Básica (Saeb), ingredientes básicos para um             

sistema de responsabilização (accountability). (FREITAS, 2018) 

Ao final da década de 1990 e início dos anos 2000, com o esgotamento da onda                

neoliberal na América Latina e a ascensão dos governos progressistas, esse processo de             

privatização da educação básica foi desacelerado em comparação à velocidade com que ele             

transcorria durante a década de 1990 (FREITAS, 2018) . No entanto, como mostra Casimiro             9

(2018 apud Feitas 2018, p. 11), uma “nova direita” se estruturou no Brasil desde a               

redemocratização dos anos 1980, imersa no tecido social com organizações da sociedade civil             

que criam uma estrutura alargada de influências. E afirma: 

 
A “nova direita”neoliberal disputou intensamente os rumos da educação         
brasileira, inclusive nos governos da coalizão do PT (2003-2016) de dentro           
e de fora destes. Neste período, expandiu-se com a organização de uma rede             
de influências com novos partidos políticos, fundações, inserção na mídia,          
organizações sociais, institutos e associações, e ampliou seu apoio entre          
empresários e políticos (cf. Casimiro, 2018 apud FREITAS, 2018, p. 15) 
 

O movimento Todos Pela Educação é um importante exemplo deste processo.           

Criado em 2005, trata-se de uma articulação política da elite empresarial brasileira na forma              

de organização da sociedade civil com o objetivo de intervir na educação pública do país. Sob                

o discurso de melhorar a qualidade da educação escolar, a entidade vem realizando ações de               

controle e ordenamento desse setor de acordo com os direcionamentos dos organismos            

9 “Quanto de fato aquele processo iniciado pela coalizão centro-direita predominantemente neoliberal foi 
alterado nos governos que se seguiram é matéria aberta a exame. Mas creio que se pode dizer, fazendo justiça, 
que a nova coalizão petista não foi uma linha nem reta nem célere em direção à reforma empresarial como teria 
sido se a coalizão PSDB/PFL tivessem permanecido no poder.” (FREITAS, 2018) 



multilaterais. Suas articulações políticas-econômicas-ideológicas vêm se estruturando       

gradualmente desde então, assegurando a posição das classes dominantes-dirigentes e          

apresentando possíveis “soluções” para os problemas gerados pelas políticas neoliberais          

(MARTINS, 2009). Em sua apresentação, a organização define: 

 
Focamos em contribuir para melhorar a Educação Básica no Brasil. Para           
tanto, além de avaliar criticamente as ações dos governos e legisladores           
para a área, procuramos promover a mobilização de atores-chave do          
cenário nacional pela Educação, monitoramos continuamente os       
indicadores e as políticas educacionais e produzimos conhecimento que         
possa apoiar a tomada de decisão das diferentes esferas do poder público            
que impactam os rumos da Educação. (Todos Pela Educação, 2019) 
 

Dentre suas principais articulações, estão a participação na criação da Avaliação           

Brasileira do Final do Ciclo de Alfabetização (Prova ABC), na Avaliação Nacional de             

Alfabetização (ANA) e no atual Plano Nacional de Educação (PNE 2014-2024). Desde 2018             

organiza através do movimento Educação Já! (2019) a implementação da Reforma do Ensino             

Médio em parceria com o Movimento pela Base Nacional Comum Curricular , por meio de              10

direcionamentos educacionais para o atual Governo Federal (2019-2022).  

O embasamento teórico dessas propostas se estrutura a partir da combinação entre            

os dados dos índices avaliativos da educação básica com a produção intelectual dos próprios              

grupos empresariais que financiam a reforma, associados a materiais de organizações           

parceiras e levantamentos do Banco Mundial. Na argumentação para a aplicação dessas            

propostas estão presentes todas as bases da reforma empresarial: reprodução de parâmetros            

internacionais baseados em avaliações de larga escala, fortalecimento do ensino profissional,           

padronização do currículo, desvalorização do público, responsabilização dos sujeitos         

escolares, dentre outros. É o reflexo da lógica empresarial dentro do sistema educacional,             

resultado da essência dos sujeitos que a direcionam, como assegura Martins (2009): 

 
Com esse horizonte político, os empresários estruturam o TPE de modo a            
transformá-lo numa espécie de think tank para educação no país. A           
sustentação financeira foi montada a partir de captação de recursos privados.           
Os doadores são apresentados como “patrocinadores” da organização e         
encontram-se divididos em três níveis que variam de acordo com o valor do             
repasse. Ao todo, a organização conta com dez patrocinadores, entre eles:           
Grupo Gerdau, Grupo Suzano, Banco Itaú, Banco Bradesco, Organizações         

10 O Movimento pela Base Nacional Comum caminha junto com a Reforma do Ensino Médio, pois se trata de                   
uma reformulação curricular planejada com o objetivo de abrir caminho para a reestruturação dessa etapa de                
ensino. Ambas compõem etapas da reforma empresarial da educação e, coincidentemente, possuem quase os              
mesmos grupos empresariais como financiadores.  



Globo. No conjunto, destacam-se aqueles grupos com atuação predominante         
no setor financeiro. (MARTINS, 2009, p. 23) 
 

Como se pode perceber, mesmo durante os governos progressistas, a elite           

empresarial brasileira continuou crescendo e se articulando politicamente para aumentar sua           

influência sobre os direcionamentos a serem tomados pelo Estado brasileiro. Essa           

organização culminou no golpe jurídico-parlamentar de 2016, amplamente apoiado e          

financiado pela classe empresarial do país. Com a saída da presidenta Dilma Rousseff (PT),              

assumiu a presidência o vice-presidente Michel Temer (MDB). A partir de então, o             

direcionamento do governo mudou, passando a encaminhar uma série de medidas de            

fortalecimento do empresariado.  

Em fevereiro de 2017, foi sancionada a Medida Provisória (MP) nº 746/2016,            

relativa à criação do Novo Ensino Médio. A medida se configurou como a maior mudança               

ocorrida na educação brasileira nos últimos anos desde a Lei das Diretrizes e Bases da               

Educação (Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 ) e trouxe mudanças que geraram               

polêmica entre a sociedade, tais como a flexibilização do currículo, a integralização do             

ensino, a institucionalização do notório saber, a abertura da escola pública para o interesse              

privado, dentre outros. Neste mesmo contexto, foi redigida e aprovada a PEC 55, responsável              

por congelar a verba pública para a educação e saúde por 20 anos. Em 2017, a MP 746/2016                  

teve prosseguimento em seu processo político e foi transformada em lei. Com a sua              

aprovação, o Novo Ensino Médio foi encaminhado sob o amparo da nova Lei nº 13.415/2017. 

No entanto, esse processo não aconteceu sem resistência. Em um cenário de            

grande instabilidade política e ataques à educação, no final de 2016 movimentos estudantis             

organizados ocuparam escolas, institutos federais e universidades públicas por todo o país.            

Esse movimento, acompanhado de greves e diversos atos de luta do qual participaram             

estudantes, servidores e professores, tinha como objetivo responder às recentes medidas de            

ataque à educação pública, posicionando-se declaradamente contra o Projeto de Emenda           

Constitucional (PEC) 55, a MP 746/2016 e o projeto Escola Sem Partido. As ocupações              

tinham como base a construção coletiva, a autogestão e luta pela educação pública e de               

qualidade, integrando servidores, professores e estudantes secundaristas. Dentro deste         

movimento foram realizadas atividades como aulas públicas, debates, grupos de estudo, atos            

e manifestações públicas em protesto contra as imposições do governo sobre a educação             

básica e superior do país. Além das lutas ocorridas naquele ano, foram criadas mobilizações              

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394.htm


nacionais, como o Movimento Nacional em Defesa do Ensino Médio, no qual diferentes             

entidades se posicionaram em 2016 por meio de documentos assinados contra a medida             

provisória. 

Em 2019, o Novo Ensino Médio já está prestes a ser implantado, com previsão de               

ser completamente inserido no sistema escolar até o ano de 2022. A Base Nacional Comum               

Curricular para o Ensino Médio, elemento-chave para sua concretização, foi aprovada em            

2018. Agora, as secretarias de educação estaduais se organizam para analisar como essa             

reforma será aplicada dentro das escolas.  

  

 



4 A REFORMA DO ENSINO MÉDIO: PROPOSTAS E PROBLEMÁTICAS 
 

A atual reforma do Ensino Médio propõe mudar esta etapa de ensino em             

diferentes quesitos, que aqui serão agrupados em três eixos: 1. Estrutural; 2. Curricular; 3.              

Financiamento. Aqui, são apresentados e em seguida discutidos cada uma dessas mudanças,            

intrinsecamente relacionadas com os direcionamentos dados pelos organismos multilaterais e          

em consonância com a reforma empresarial da educação.  

 

1. Estrutural 

Pela lei anterior, a carga horária do Ensino Médio é composta por um total de               

2400 horas, distribuídas em 800 horas anuais durantes 200 dias letivos. Nesse período, são              

trabalhadas 13 disciplinas de acordo com as seguintes áreas de conhecimento: Matemática,            

Português, História, Geografia, Física, Química, Biologia, Sociologia, Filosofia, Artes,         

Educação Física e Língua Estrangeira.  

Com o reformulação do Ensino Médio, pretende-se ampliar a carga horária total            

para o mínimo de 3000 horas. No entanto, esta não será mais dividida igualmente entre as                11

áreas de conhecimento: desse total, no máximo 1800 horas serão destinadas à formação             12

geral equivalente, enquanto as outras 1200 horas se destinarão aos itinerários formativos,            

onde o aluno escolherá as áreas de conhecimento que irão compor seu currículo. Nessa              

mudança, Matemática e Português estarão obrigatoriamente incluídas na formação geral, ou           

seja, não terão sua carga horária reduzida, mantendo integralmente a estrutura de seus             

conteúdos comparado ao modelo anterior. Em relação às outras disciplinas, Kuenzer (2017)            

afirma: 

 
As demais, e entre elas artes, educação física, sociologia e filosofia, devem            
ser obrigatoriamente incluídas, mas não por todo o percurso, o que pode            
significar apenas um módulo de curta duração. A língua inglesa tem oferta            
obrigatória; os sistemas de ensino poderão ofertar outras línguas, mas em           
caráter optativo. (Kuenzer, 2017, p. 335) 
 

11 A Lei nº 13.415/2017 determina a ampliação progressiva para 1.400 horas, devendo os sistemas de ensino 
atingir 1.000 horas em, no máximo, 5 anos. Com essa ampliação, no próximo quinquênio, mantidos os 200 dias 
letivos, a carga horária diária será de 5 horas, até atingir progressivamente 7 horas diárias, ou seja, período 
integral. (KUENZER, 2017) 
12 O art. 35 a da Lei nº 13.415/2017, em seu quinto parágrafo, estabelece apenas a duração máxima do conteúdo 
curricular comum, “de acordo com a definição dos sistemas de ensino”. Isso pode significar autonomia dos 
sistemas de ensino para propor uma carga horária menor, uma vez que a Lei não estabelece o mínimo. 
(KUENZER, 2017) 



Por outro lado, todas as outras áreas sofrerão redução de carga horária para se              

adaptar ao novo modelo. Ou seja, as 2400 horas distribuídas igualmente no modelo anterior              

para os conhecimentos de todas as áreas agora serão reduzidas à 1800 horas de formação               

geral , causando uma perda mínima de 800 horas ou um terço de conteúdos relativos às               13

disciplinas de História, Geografia, Física, Química, Biologia, Sociologia, Filosofia, Artes,          

Educação Física e Língua Estrangeira.  

Com a nova proposta, as disciplinas passarão a ser condensadas em quatro áreas:             

Ciências da Natureza e suas Tecnologias (Biologia, Física e Química); Ciências Humanas e             

Sociais Aplicadas (História, Geografia, Sociologia e Filosofia); Matemática e suas          

Tecnologias (Matemática) e Linguagens e suas Tecnologias (Arte, Educação Física, Língua           

Inglesa e Língua Portuguesa). Estas áreas de conhecimento irão compor os itinerários            

formativos, aos quais se soma a Formação Técnica e Profissional.  

A exclusão de conteúdos da formação geral traz questões problemáticas. A           

formação humana integral, proposta no modelo anterior, se torna prejudicada por deixar de             

lado conteúdos essenciais sobre as diferentes áreas de conhecimento. Ao colocar apenas            

Matemática e Português como únicas disciplinas obrigatórias nos três anos do Ensino Médio,             

gera-se uma perda grave em relação às outras áreas, igualmente importantes na formação.             

Destaca-se aqui as ciências humanas, potencialmente fornecedoras de conhecimentos críticos          

na leitura da realidade. A retirada destes conteúdos não é por acaso, bem como também não o                 

é a obrigatoriedade do ensino de Matemática e Português: são estes os conhecimentos             

cobrados nas avaliações de larga escala que vão compor os principais índices educacionais             14

brasileiros, tão importantes na argumentação dos reformadores empresariais da educação e no            

monitoramento realizado pelos organismos multilaterais. Ao mesmo tempo, são estes os           

principais conhecimentos exigidos pela demanda de mão de obra qualificada do capital.  

Em relação ao aumento da carga horária, duas preocupações cercam essa           

mudança. A primeira, relacionada à estrutura das escolas e ao financiamento repassado para             

implementar essa política, visto que o acréscimo de atividades escolares em mais um turno              

gera demandas relativas à alimentação, higiene e descanso que devem ser oferecidos aos             

13 Dentro de um percurso de 3 anos com 1.000 horas por ano, a carga horária comum equivale a 60% do total.                      
Caso o percurso seja integral, com 1.400 horas por ano em 3 anos, o conteúdo comum corresponderá a 38% do                    
total do curso, ou seja, pouco mais que um terço. (KUENZER, 2017) 
14 Dentre as avaliações de larga escala aplicadas aos alunos de Ensino Médio, pode-se citar aqui a Prova Brasil,                   
que vai compor o Índice de Desenvolvimento da Educação (Ideb); o Novo Sistema de Avaliação da Educação                 
(Saeb) e a prova do PISA (Programme for International Student Assessment) 



alunos e é latente a preocupação se haverá recursos para oferecer essa estrutura em todas as                

escolas diante da já aprovada PEC 55/2016, que congela os investimentos em educação e              

saúde por 20 anos. Já a segunda preocupação se refere ao aumento da carga horária como                

limitação para os alunos que trabalham, compreendendo que ainda há um elevado número - e               

que aparentemente cresceu nos últimos anos - de jovens que exercem trabalhos formais e              

informais para suprir as necessidades financeiras de seus domicílios. Neste cenário, a            

reformulação proposta para o Ensino Médio também pode gerar a exclusão de uma parcela de               

estudantes dessa etapa de ensino.  

 

2. Curricular 

Com a nova proposta, as disciplinas passarão a ser condensadas em quatro áreas:             

Ciências da Natureza e suas Tecnologias (Biologia, Física e Química); Ciências Humanas e             

Sociais Aplicadas (História, Geografia, Sociologia e Filosofia); Matemática e suas          

Tecnologias (Matemática) e Linguagens e suas Tecnologias (Arte, Educação Física, Língua           

Inglesa e Língua Portuguesa). Estas mesmas áreas de conhecimento irão compor os            

itinerários formativos, aos quais se soma a Formação Técnica e Profissional.  

Os cinco itinerários serão organizados a partir de combinações entre as áreas de             

conhecimento, a formação técnica e profissional e os eixos estruturantes . Apesar de as             15

diretrizes afirmarem a garantia do direito de aprendizagem, os sistemas de ensino têm             

obrigatoriedade de ofertar apenas dois itinerários formativos. Os alunos se responsabilizarão           

pela escolha de um itinerário obrigatório - ou mais de um, optativamente - de acordo com a                 

disponibilidade de opções e de vagas. 

Em 2018 foi aprovada a Base Nacional Comum Curricular, documento que           

direciona a reformulação do Ensino Médio a partir da delimitação de competências e             

habilidades necessárias para cada área, voltadas tanto à formação geral quanto aos itinerários             

formativos. A BNCC também orienta o alinhamento de outras políticas e ações, tais como              

formação de professores, avaliação e elaboração de materiais didáticos.  

Uma característica que marca a reforma do Ensino Médio é a ênfase dada à              

formação técnica e profissional. Será permitida às instituições e redes de ensino ofertar             

15 Os itinerários formativos devem organizar-se em torno de um ou mais eixos estruturantes, os quais são:                 
investigação científica; processos criativos; mediação e intervenção sociocultural; empreendedorismo.         
(Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio, 2018) 



formações experimentais de cursos de habilitação profissional técnica de nível médio que não             

constem no Catálogo Nacional de Cursos Técnicos desde que sob as recomendações das             

DCNEM. Além disso, a formação técnica e profissional irá legitimar a atuação de docentes              

com notório saber para ministrar conteúdos afins à sua formação ou experiência profissional. 

A flexibilização do Ensino médio é reflexo da própria flexibilização das relações            

de produção, sob as quais se baseia o regime de acumulação flexível. Cabe à escola formar o                 

perfil de trabalhador qualificado a partir dessa nova lógica, que carrega em sua própria              

estrutura a manutenção das desigualdades sociais. Segundo Kuenzer (2017), ao flexibilizar os            

percursos, o Novo Ensino Médio institucionaliza o acesso desigual e diferenciado ao            

conhecimento. Sobre o tema, a autora complementa: 

 
Em resumo, o ensino médio na atual versão integra a pedagogia da            
acumulação flexível e tem como finalidade a formação de trabalhadores          
com subjetividades flexíveis, por meio de uma base de educação geral           
complementada por itinerários formativos por área de conhecimento,        
incluindo a educação técnica e profissional; a formação profissional é          
disponibilizada de forma diferenciada por origem de classe, de modo a levar            
os que vivem do trabalho a exercer, e aceitar, de forma natural, as múltiplas              
tarefas no mercado flexibilizado. Ser multitarefa, neste caso, implica exercer          
trabalhos disponibilizados pelo mercado, para os quais seja suficiente um          
rápido treinamento, a partir de algum aporte de educação geral, seja no nível             
básico, técnico ou superior. Para alguns, significará exercer trabalhos         
qualificados e criativos; esses não serão atingidos pela reforma do ensino           
médio porque dispõem, em face de sua origem de classe, de outros espaços             
de formação, que não a escola pública. Para a maioria dos trabalhadores,            
contudo, ser multitarefa significará exercer trabalhos temporários       
simplificados, repetitivos e fragmentados, que não necessitam de formação         
qualificada, mas provavelmente de certificados ou reconhecimento de        
competências, o que o atual ensino médio talvez atenda. (KUENZER, 2017,           
p. 341-342) 

 
Ao colocar toda a responsabilidade de formação curricular sobre o aluno,           

sobrepuja-se a adolescência como período de aprendizagem na qual o jovem ainda está se              

preparando para fazer suas escolhas e para isso necessita ter o maior contato com as               

diferentes áreas do conhecimento, podendo ser prejudicial a definição precoce por uma área             

especializada de estudos. Além disso, é preocupante a desobrigação da oferta dos cinco             

itinerários em todos os sistemas de ensino, que resulta na redução de oportunidades de              

escolha dos estudantes. Esse aspecto se torna ainda mais grave no campo, onde a variedade é                

ainda menor. Na reforma empresarial da educação, a responsabilização dos sujeitos sob o             

nome de “protagonismo juvenil” maqueia as desigualdades existentes em “escolhas",          

consagrando ideologicamente a meritocracia. 



 
Não é difícil compreender que, a reforma resolveu, pelo menos, dois           
grandes problemas para os sistemas de ensino: a falta de professores para            
várias disciplinas e a dificuldade para resolver a precariedade das condições           
materiais das escolas, principalmente em termos de laboratórios, bibliotecas,         
equipamentos de informática, acesso à internet e construção de espaços para           
atividades culturais e esportivas. (KUENZER, 2017, p. 336) 

 
A Base Nacional Comum Curricular se complementa à essa lógica ao transformar            

os direitos e objetivos da aprendizagem em “habilidades e competências”. Esse conceito,            

diretamente relacionado à lógica de acumulação flexível, serve primordialmente para gerar           

um perfil de trabalhador com os conhecimentos gerais básicos e adaptabilidade à            

transitoriedade laboral de inúmeras ocupações, buscando suprir um contexto onde a           

flexibilização do trabalho é a instabilidade das cadeias produtivas é cada vez maior.  

Nesse sentido a valorização dada ao ensino técnico e profissional dialoga com            

essa realidade ao oferecer um itinerário que encaminha os estudantes diretamente para o             

mundo do trabalho. A escola passa a ser redirecionada para suprimir as demandas de mão de                

obra barata e qualificada do capitalismo contemporâneo, indo ao encontro dos           

direcionamentos do Banco Mundial para os países periféricos.  

A instituição do “notório saber” como aval para lecionar nas escolas é outra             

mudança que causa preocupação entre os críticos da reforma. Essa medida põe em risco a               

formação dos alunos e desvaloriza os conhecimentos relativos à licenciatura, bem como            

prejudica a classe docente que já sofre com processos de desvalorização do trabalho.  

 

3. Financiamento 

O Novo Ensino Médio também prevê alterações relativas aos recursos do Fundo            

de Manutenção da Educação Básica - FUNDEB, permitindo aos sistemas de ensino firmar             

convênios com instituições de educação à distância com notório reconhecimento. As           

atividades realizadas à distância podem contemplar até 20% da carga horária total, podendo             

incidir tanto na formação geral básica quanto nos itinerários formativos do currículo. A             

critério dos sistemas de ensino, essa porcentagem pode expandir para até 30% no ensino              

médio noturno.  

Baseando-se na necessidade de garantir o financiamento do ensino técnico e           

profissionalizante, essa reorganização possibilita também o estabelecimento de parcerias com          



as empresas empregadoras através de programa de aprendizagem profissional, incluindo fase           

prática em ambiente real de trabalho no setor produtivo ou em ambientes simulados. 

É preocupante o incentivo dado à oferta do Ensino Médio através da modalidade             

à distância, considerando principalmente a importância dessa etapa na formação humana da            

juventude. A prática do ensino-aprendizagem se torna dificultada neste modelo devido à            

redução de possibilidades de atividades comumente utilizadas em sala de aula. Associa-se a             

isso a recorrente falta de estrutura da maioria das escolas para a oferta do ensino à distância.                 

É perceptível que essa alteração na estrutura do Ensino Médio busca reduzir os custos com               

insumos necessários para a oferta de uma educação presencial com qualidade nas escolas             

públicas.  

Ao possibilitar a parceria com empresas nesse itinerário através do conceito de            

público-privado, potencializa-se a expansão dos mercados educacionais e abre-se caminho          

para a privatização do ensino público prevista pela reforma empresarial da educação. Essa             

proposta permite compreender o incentivo dado pelo Sistema S e outros grandes grupos             

empresariais à implementação do Novo Ensino Médio. 

 
 



5 QUESTÕES ÉTICAS, PROPOSTAS, RESISTÊNCIAS: QUE ESCOLA NÓS 
QUEREMOS? 
 

Se por um lado os setores privados representados por instituições e organizações            

da sociedade civil com o apoio e a identidade conceitual dos dirigentes que têm integrado o                

Ministério da Educação (MEC) nos últimos dez anos e pelo Conselho de Secretários de              

Educação têm ampliado seu espaço na discussão das políticas públicas e gerenciado a             

reforma do Ensino Médio, por outro lado diferentes sujeitos da educação têm se organizado e               

se movimentado para barrar esse projeto, defendendo o direito à educação pública de             

qualidade voltada à formação humana para a classe trabalhadora.  

Desde o anúncio das propostas de mudança para o Ensino Médio lançadas em             

2016 através da Medida Provisória nº 746/2016 e a sua posterior homologação como Lei nº               

13.415/2017, diferentes entidades e sujeitos da educação se mobilizaram contra o Novo            

Ensino Médio. Durante esse período, foram realizadas produções intelectuais, ocupações de           

escolas e universidades, movimentos políticos organizados, dentre outras formas de          

manifestação. No entanto, o projeto foi aprovado de forma acelerada, sem permitir a devida              

discussão sobre o assunto e sem considerar os anseios desses sujeitos diretamente ligados à              

educação.  

A perspectiva das escolas e secretarias de educação estaduais é de adequação à             

implementação da reforma, buscando reorganizar suas estruturas para cumprir o prazo limite            

de oferta do Novo Ensino Médio para 2022. Nesse contexto, os recursos destinados às escolas               

que aderirem ao programa têm sido indutores desse direcionamento. 

Por outro lado, o Movimento Sem Terra (MST) tem se articulado politicamente            

contra a reforma, buscando construir estratégias de resistência ao Novo Ensino Médio dentro             

de seu sistema de ensino . As escolas do MST oferecem educação contextualizada à             16

realidade do campo, tendo a luta pela terra e pelos direitos da classe trabalhadora como               

elementos fundamentais de seu projeto pedagógico, pautado na construção de uma educação            

emancipatória, situada no caminho oposto aos interesses mercantis que regem a proposta.  

16 Em 2017, o Movimento Sem Terra organizou o seminário Projeto Político-Pedagógico do Ensino Médio das                
Escolas do Campo da Região Sul do Brasil, que reuniu cerca de 150 educadores e educandos das escolas de                   
assentamento e acampamentos dos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. O encontro buscou                 
construir linhas de resistência e um projeto de educação voltado para a dimensão da formação humana, tendo                 
como objetivo debater e definir linhas de atuação contra a Reforma do Ensino Médio, apontando para a                 
necessidade das escolas do campo construírem um projeto de educação que contraponha o atual política de                
educação. 



O movimento, pautado na luta pela Reforma Agrária, compreende a luta pela            

terra unida à luta pela educação e, por isso, repudia a imposição do Novo Ensino Médio em                 

suas escolas por entendê-lo como um projeto de ataque à classe trabalhadora e de manutenção               

das desigualdades sociais. Assim, se articula politicamente para promover um projeto de            

resistência à esse modelo de ensino, exercendo a defesa de sua autonomia para a oferta de                

uma educação do campo livre dos interesses mercantis.  

Busca-se, aqui, ressaltar os processos de resistência ao Novo Ensino Médio, que            

têm ocorrido por parte de diferentes setores e sujeitos da educação desde o surgimento da               

proposta como Medida Provisória em 2016 até o momento atual de implementação da             

reforma. A falta de debate sobre as mudanças propostas e a desconsideração dos movimentos              

de resistência consagram o caráter autoritário da reforma e dos reformadores. No embate das              

diferentes forças que disputam o projeto de educação escolar no Brasil, é extremamente             

necessário para esta análise evidenciar os processos e as forças de resistência que se              

posicionam em defesa de uma educação pública voltada à classe trabalhadora.  

  



6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Para a efetivação da reforma do Ensino médio, o Banco Mundial realizou um             17

empréstimo para o Brasil no valor de US$ 250 milhões, em um projeto que combina dois                

instrumentos de financiamento: um mecanismo baseado em resultados que prevê desembolsar           

até 221 milhões de acordo com os avanços educacionais identificados; e uma assistência             

técnica no valor de 29 milhões de dólares. O programa apoiará as 27 secretarias estaduais de                

educação na implementação do Novo Ensino Médio. 

Essas ações se configuram na versão atual das políticas de financiamento           

pensadas pelo banco a partir dos anos 1970, que combinam ações estratégicas de             

segurança-expansão de mercado-demanda produtiva através do fomento à privatização e          

manutenção da posição subalterna de dependência econômica e política dos países periféricos            

ao Banco Mundial.  

Com a eleição de um governo alinhado à essa lógica , o movimento acelerado             18

deste processo se mantém, direcionando a reforma do Ensino Médio a se concretizar nas              

escolas em breve. A mídia apoia e sustenta a reforma através da exibição constante da               19

imagem da educação pública como desestruturada e mal avaliada nos índices educacionais,            

levando o senso comum a diariamente desacreditar na gestão pública e ver com bons olhos as                

intervenções de cunho privado, seja na forma de Organizações Não-Governamentais (ONGs)           

ou de empresas. 

Além dos documentos que apoiarão o processo de implementação, foi instituído           

um conjunto de ações de apoio técnico e financeiro aos Estados, representado nos programas              

Programa de apoio ao Novo Ensino Médio, ProBNCC e Programa de Fomento EMTI. Nessa              

mesma lógica, são oferecidos recursos financeiros às escolas que aceitarem a implementação            

do Novo Ensino Médio, induzindo as secretarias de educação a se submeterem à reforma para               

17 Através do Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (Bird), uma das cinco instituições que 
integram o Banco Mundial. 
18 Dentre as propostas elencadas pelo governo atual (2019-2022) está a aplicação da reforma do Ensino Médio,                 
que tem como prazo de implementação o ano de 2022. 
19 A Fundação Roberto Marinho é uma das financiadoras do Todos Pela Educação, bem como de outras                 
organizações da sociedade civil que vetorizam a privatização da educação através de entidades filantrópicas que               
divulgam ideias, financiam experimentos, assessoram e treinam professores e gestores (Freitas, 2018) 



ter acesso insumos há muito necessitados, acompanhados do planejamento estratégico          

voltado à expansão da implementação da reforma em todo o país .  20

Todo esse esforço sintetiza a urgência que é, para o empresariado brasileiro, a             

necessidade de tomar as rédeas da educação pública, reduzindo-a a um insumo econômico ou              

a uma estratégia disciplinadora doutrinária (CARA, 2019). O incentivo dos organismos           

multilaterais à reforma empresarial da educação como movimento global evidencia a           

repetição, ainda que sob novas máscaras, de políticas voltadas para a manutenção e             

exploração da pobreza através da Divisão Internacional do Trabalho em prol da estabilidade             

do modo de produção capitalista. 

O Novo Ensino Médio ataca diretamente a educação pública e formação integral            

da juventude da classe trabalhadora para atender às demandas da reestruturação produtiva,            

promovendo o acirramento de desigualdades sociais no Brasil. Ao permitir que a escola seja              

gerenciada pelo setor empresarial, que se baseia em valores como a competitividade, o lucro              

e o individualismo, a educação perde sua essência como bem comum e direito humano              

fundamental, configurando um retrocesso educacional. Sobre isso, Cara (2019) afirma: 

 
A escola é a instituição criada com o objetivo de socializar saberes e             
conhecimentos historicamente acumulados, mas também de construir outros.        
Assim, ela tem o papel de criar as condições para os(as) estudantes se             
apropriarem da cultura, até mesmo reiventando-a. [...]. O Direito à educação           
é, em um sentido geral e por consequência, o direito de todas as pessoas se               
apropriarem da cultura, por essa apropriação ser parte essencial da condição           
humana e uma necessidade para o plano usufruto da vida. Por isso, o direito              
à educação é, concretamente, um direito humano. (CARA, 2019, p. 26) 

 
É urgente a necessidade de repensar o Ensino Médio considerando a sua            

importância como etapa fundamental de formação da juventude no que tange ao            

aprofundamento dos conhecimentos, à preparação para o trabalho e a vida adulta e à              

formação integral como ser humano. Contudo, essa construção precisa considerar as           

demandas dos verdadeiros sujeitos da educação e não os interesses mercadológicos de grupos             

com valores neoliberais-conservadores que se opõem completamente ao direito de uma           

formação humana integral democrática. Dessa forma será possível um Ensino Médio que            

20 No documento Educação Já - Ensino Médio: Reestruturação da Proposta de Escola, do Movimento Todos                
Pela Educação, encontra-se uma seção que descreve as propostas para o Governo Federal (2019-2022). No               
tópico I. Apoio técnico e financeiro às redes para a oferta do novo modelo de Ensino Médio, são pautadas como                    
metas para o Programa de Apoio ao Novo Ensino Médio: (i) realizar ajustes no Programa de Apoio ao Novo                   
Ensino Médio para que mais Estados possam participar recebendo recursos; (ii) editar novo ato normativo para                
reabrir a possibilidade de adesão de UFs ao Programa de Apoio ao Novo Ensino Médio; (iii) DF, SP, CE, PR,                    
RJ, PB e RR não aderiram ao programa em 2018. 



garanta à juventude brasileira uma educação como um dia sonhou Paulo Freire: plena,             

reflexiva, crítica e emancipatória, que permita a homens e mulheres serem construtores, com             

liberdade, de sua própria história .  21

  

21 Ver Paulo Freire, Pedagogia do Oprimido (Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1987). 
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