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¡ Organização	do	ensino	médio	(anos	
1930-1960)	

¡  Reforma	do	2o	Grau	de	1971		
¡ Mudanças	pós-LDB	de	1996	
¡  PL	6840/13,	Substitutivo	e	MP	746/16		
¡ MP	746/16	–	mudanças?		
¡  EM:	novos	e	velhos	desafios?		





ENSINO PRIMÁRIO 
 

 
 

• Escola isolada 
• Escolas reunidas 
• Grupo escolar 

Fundamental  (4 anos) 

Complementar (1 ano) 

Supletivo (2 anos) 
Adolescentes e adultos 

• Escola supletiva 
Qualquer nº turmas 

Ensino Secundário 
 
 
 
 
 
 
 

Ensino Normal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ensino Industrial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ensino Comercial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ensino Agrícola 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ginásio 

Ginásio 
Clássico 
Científico 

1º 
Ciclo 
(4 
anos) 

2º 
Ciclo 
(3 
anos) 

1º Ciclo 
(4 anos) 

2º Ciclo 
(3 anos) 

Curso 
normal 
regional: 
forma o 
regente 
de 
ensino 
primário 

Escola 
normal: 
forma o 
prof. 
primário 

Inst. de 
Educ.: 
forma o 
regente, 
o prof. 
e o 
adm. 

1º Ciclo 
(4 anos) 

2º Ciclo 
(3 anos) 

Básico 

Mestria 

Artesa-
nal 
SENAI 

Técni-
co 

Pedagó
-gico 

1º Ciclo 
(4 anos) 

1º Ciclo 
(3 anos) 

Básico 

Técni-
co 

Inicia-
ção 
agrícola 
(2 a.) 

Mestria 
agrícola 
(2 a.) 

1º Ciclo 
(4 anos) 

1º Ciclo 
(3 anos) 

Ensino superior 

Ensino superior 
F. Filosofia 

Ensino superior 
A. Técnica 

Fonte:	Romanelli,	2006	



Fonte:	Romanelli,	2006	



ü  Fase	 	de	endurecimento	da	ditadura:	terror	imposto	pelo	
governo	 militar	 e	 silenciamento	 dos	 movimentos	 em	
resistência		–	AI	5	em	vigência		

ü  Movimento	estudantil	–	luta	armada	
ü  Já	 realizada	 a	 reforma	da	 educação	 superior	 (Decretos	 e	

Lei	5540/68)	
 



Art.	 5º	 As	 disciplinas,	 áreas	 de	 estudo	 e	 atividades	 que	 resultem	 das	 matérias	 fixadas	 na	
forma	 do	 artigo	 anterior,	 com	 as	 disposições	 necessárias	 ao	 seu	 relacionamento,	
ordenação	e	sequência,	constituirão	para	cada	grupo	currículo	pleno	do	estabelecimento.		

§	 1º	Observadas	as	normas	de	cada	sistema	de	ensino,	o	currículo	pleno	terá	uma	parte	de	
educação	geral	e	outra	de	formação	especial,	sendo	organizado	de	modo	que:		

a)	no	ensino	de	primeiro	grau,	a	parte	de	educação	geral	seja	exclusiva	nas	séries	 iniciais	e	
predominantes	nas	finais;		

b)	no	ensino	de	segundo	grau,	predomine	a	parte	de	formação	especial.		

§	2º	A	parte	de	formação	especial	de	currículo:		

a)	terá	o	objetivo	de	sondagem	de	aptidões	e	iniciarão	para	o	trabalho,	no	ensino	de	1o	grau	e	
de	habilitação	profissional,	no	ensino	de	2º	grau;		

b)	será	fixada,	quando	se	destine	a	iniciação	e	habilitação	profissional,	em	consonância	com	
as	 necessidades	 do	 mercado	 de	 trabalho	 local	 ou	 regional,	 à	 vista	 de	 levantamentos	
periodicamente	renovados.	(BRASIL,	1971)		

		



ü  Ênfase	 nos	 elementos	 dispostos	 pela	 “teoria	 do	 capital	 humano”	 -	
formação	de	RH	para	o	desenvolvimento	econômico;		

ü  formar,	 mediante	 habilitações	 profissionais,	 a	 mão-de-obra	 técnica	
requerida	pelo	mercado	de	trabalho;		

ü  atrelamento	do	2º	grau	à	profissionalização	para	a	maioria	dos	estudantes	

com	terminalidade;		

ü  manutenção	da	possibilidade	de	propedêutico	para	os	filhos	da	elite	com	

excepcionalidade	 “o	 caráter	de	 aprofundamento	 em	determinada	ordem	

de	 estudos	 gerais	 para	 atender	 a	 aptidão	 específica	 do	 estudante,	 por	

indicação	de	professores	e	orientadores”		
 



ü 	Em	 1982,	o	Estado	extinguiu	a	profissionalização	compulsória	 (Decreto	

7.044).	

ü 	 Década	 de	 1990	 –	 grande	 interferência	 dos	 organismos	 internacionais	

(UNICEF,	FMI,	BM)		-	foco	no	ensino	fundamental	

ü 	Promulgação	da	LDBN/1996	–	EM	como	ultima	etapa	da	educação	básica	

–	 formação	 geral	 e	 preparação	 básica	 para	 o	 trabalho,	 a	 cidadania	 e	 o	

continuar	aprendendo	

ü 	Anos	2000:	Crise	do	EM	–	taxa	liquida	de	matrícula,	evasão	e	repetência.		

ü Nos	últimos	12	anos:	programas	específicos	–	PROEMI,	PNEM,	Proeja.		





PL	6.840/13	 Subs0tu0vo	PL		 MP	746/2016	
Carga	horária	 1400	h/ano		

Noturno:	4.200h		
7	horas/dia	

Ampliação	progressiva	-		
1.400h/ano	–	PNE	
4horas/dia		

Ampliação	progressiva	1.400h/ano	
–	PNE	
-	

Organização	
Curricular	

*Áreas	de	
conhecimento	
*Temas	transversais			
*	Úl0mo	ano	–	opções	
formaLvas	(linguagens;	
matemáLca;	CN;	CH;	
FP);	
*Pode	escolher	outra	
opção	formaLva	no	
anos	subsequente		

*Áreas	de	conhecimento		
*Componentes	e	
conteúdos	obrigatórios	
em	todas	as	séries	
*	Opções	formaLvas	–	só	
depois	da	formação	geral	
*Períodos,	ciclos	ou	
créditos		
*Pode	escolher	outra	
opção	formaLva	no	anos	
subsequente		

*BNCC	+	iLnerários	formaLvos		
*	1200h	no	máximo	para	
formação	geral	(trabalho)	
*	Obrigatório:	português	e	
matemáLca;	não	obrigatório	artes,	
educação	\sica,	sociologia,	
filosofia	e	espanhol		
*Períodos,	ciclos	ou	créditos		
*	Mediante	disponibilidade	de	
vaga,	pode	escolher	outra	opção	
formaLva	no	anos	subsequente		

Formação	de	
professores		

Currículos	-	áreas	de	
conhecimento	(5	anos)		

Currículos	–	base	nacional	
da	EB	(5	anos)		

BNCC	(2	anos)		

Específicos	 Notório	saber	para	atuar	com	FTP;	
Fomento	para	EMTI	(4	anos	–	
aluno)		
ENEM	não	aparece		

Fonte: (BRASIL, 2013; 2014; 2016), organizada pela autora 



Fonte: MEC, 2016, apresentação da reforma em 22.09.2016 







ü  Identidade	do	EM	–	Profissional	x	Propedêutico	
ü  Alterar	 a	 realidade	 de	 abandono,	 evasão	 e	 repetência	 ainda	muito	

presentes	no	ensino	médio	
ü  Motivar	 os	 professores	 para	 o	 trabalho	 com	 os	 jovens	 e	 suas	

especificidades	–	diferença	geracional		
ü  Universalizar	a	oferta	do	EM	-	Dar	cumprimento	a	EC	059/2009	
ü  A	oferta	das	ênfases	pelas	redes	sem	ampliar	as	desigualdades	
ü  A	 redução	 da	 formação	 geral	 vai	 melhorar	 o	 aprendizado	 e	 os	

resultados	do	EM	
ü  O	 histórico	 problema	 do	 EM:	 financiamento,	 infra-estrutura,	

professores	(formação,	salário	e	carreira),	finalidades...	
ü  	Os	IFs	e	suas	experiências	como	balizadores	da	reforma	do	EM.	



ü  Melhoria	física	das	escolas	(prédios,	laboratórios,	bibliotecas,	espaços	
para	atividades	esportivas	e	culturais);		

ü  Carreira	e	remuneração	dignas	para	os	docentes	e	trabalhadores	da	
educação	em	geral;	

ü  Incentivo	à	formação	inicial	e	continuada	dos	trabalhadores	da	
educação	em	geral;	

ü  Democratização	da	gestão	das	escolas;		
ü  Esforço	para	garantir	permanência	com	aprendizagem;	
ü  Professores	para	atuar	em	todas	as	disciplinas	e	adequadamente	

formados.		

	
	
Fonte:	Moura,	2016	
 


