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RESUMO
Esta pesquisa busca esclarecer a reforma do ensino médio e as medidas provisórias que estão sendo adotadas pelo
governo e como ela poderá influenciar a sociedade. Pretende-se que o novo Ensino Médio brasileiro esteja mais voltado
para o mercado de trabalho. Seguindo esta lógica, questiona-se como os jovens serão preparados para estudar a partir
dessa reforma? Esta pesquisa desenvolve-se com base em pesquisas bibliográficas por meio do levantamento sobre o
que está sendo produzido em termos de pesquisa científica sobre a Reforma do Ensino. Pretende-se como resultados, a
sistematização e o esclarecimento sobre os desafios, contradições e perspectativas que esta reforma propicia. 

PALAVRAS-CHAVE: Desafios Educacionais; Formação Discente; Reformas Educativas.

1 INTRODUÇÃO

No Brasil existem atualmente 28.025 escolas (públicas e privadas) de ensino médio regular.
Desse  total,  19.857  são  públicas  (BRASIL,  2015).  Apesar  da  expansão  das  matrículas,  a
universalização  do  ensino  médio  permanece  como  um  desafio  para  as  políticas  públicas
educacionais.  Neste  sentido,  a  reforma  do  ensino  médio  deveria  colocar  como  desafio  essa
universalização.

As políticas públicas educacionais passam por um incessante processo de negociação de
sentido  em  torno  do  que  é  prescrito  na  política  (LOPES;  MACEDO,  2011).  Assim,  como  o
crescimento da mão-de-obra e pouca oferta de trabalho, a sociedade precisa produzir uma grande
oferta de mão-de-obra, que segundo o governo poderá ser qualificada por meio do ensino médio
profissionalizante.  No  entretanto,  os  jovens  que  serão  os  “supostos”  beneficiados  dessa  nova
proposta de ensino não sabem como vão estudar ou como será o acompanhamento acadêmico.

Neste  sentido,  este  estudo  tem por  objetivo  sistematizar  discussões  sobre  a  reforma  do
ensino médio, para melhor compreensão sobre o que está sendo ocorrendo. Uma vez que reformar
a educação é possível,  mas raramente reformas são sustentáveis  (ARAUJO;  OLIVEIRA,  2015),
diversas  questões  foram  elaboradas  para  sustentar  a  discussão,  a  saber:  Quais  as  medidas
provisórias serão tomadas para que o novo ensino médio entre em vigência?; Em qual ano ele será
obrigatório?;  De  que  forma  os  professores  e  futuros  professore  em formação  construirão  seus
conhecimentos sobre o novo Ensino Médio?; Quais os benefícios reais aos alunos?; Será que dois
anos são suficientes para a formação dos professores, de materiais e estruturas nas instituições de
ensino para o novo ensino médio?; Qual o risco da evasão escolar aumentar a partir desta reforma?

Deste modo, este pesquisa se faz importante uma vez que visa investigar como a reforma do
ensino médio vai  impactar  o  ensino público,  mas não só,  como tambem identificar o que já foi
produzido em termos científicos sobre a reforma do ensino médio, qual o tempo que as instituições
educacionais terão para se organizar e que tipo de formação os professores receberão e sobre a
organização do material didático. 
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2 MATERIAIS E MÉTODOS

Trata-se de um estudo de cunho exploratório bibliográfico em bancos de dados virtuais em
andamento, por meio de artigos veiculados nas bases de dados SCIELO e Portal  de periódicos
CAPES/MEC que pretende recolher dados referentes as publicações em língua portuguesa entre os
anos de 2012 e 2017. O protocolo a ser utilizado para a coleta de dados está baseado em Sampaio
e Mancini (2007) e para a análise de dados utilizaremos a Análise de Conteúdo de Bardin (2011).

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

De acordo com LEI Nº 13.415, de 16 de fevereiro de 2017, profissionais com notório saber
reconhecido pelos respectivos sistemas de ensino poderão ministrar conteúdos de áreas afins à sua
formação ou experiência  profissional,  atestado por  titulação específica  ou prática de ensino em
unidades educacionais da rede pública ou privada ou das corporações privadas em que tenham
atuado.  No  inciso  V,  afirma-se  que  profissionais  graduados  que  tenham feito  complementação
pedagógica, conforme disposto pelo conselho nacional de educação.

A Tabela 1 mostra a ocupação dos jovens brasileiros que estavam em idade de escolarização
no ano de 2013:

Tabela 1: Ocupação dos jovens brasileiros em idade de escolarização no ano de 2013
Idades (ano)/Ocupações (%) 15-16 15-17 18-24 25-29

 Só estuda 21,6 65,4 14,5 2,9
Estuda e trabalha 13,6 18,8 14,8 8,3
Só trabalha 45,2 6,5 47,3 67,5
Não estuda nem trabalha 19,6 9,4 23,4 21,3

Fonte: síntese de indicadores sociais: uma análise das condições de vida da população brasileira (IBGE, 2013).

No ano de 2016, quando a reforma do ensino médio começou a ser divulgada nas mídias,
enquanto acadêmica do curso de Pedagogia comecei a analisar que muitas pessoas não tinham
informação clara sobre ela, inclusive os professores em formação como eu. Ainda hoje, apesar da
reforma ter sido sancionada pelo Governo Federal brasileiro por medida provisória em fevereiro de
2017,  poucas  pessoas  sabem  abordar  adequadamente  o  assunto.  Isso  só  fez  crescer  o  meu
interesse em pesquisar sobre o assunto, pois para entender como essa reforma está organizada e
as possíveis mudanças que gerará na sociedade, será preciso compreender exatamente o que ela
significa  e  o  que  intenciona  promover  em  termos  político-pedagógico,  social  e  econômico  aos
jovens. Assim, esta pesquisa segue em andamento e seus resultados finais serão apresentados
futuramente em forma de artigo. 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conclui-se que estudos desta natureza são importantes indicadores para o desenvolvimento
dentro das instituições acadêmicas para que se diminua a evasão e a queda do rendimento escolar,
se cumpra a formação obrigatória prevista em lei e propicie uma visão de futuro aos jovens de forma
realista e eficaz.
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