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A importância da MP 746:

• Reduz a carga matérias obrigatórias

• Dá às escolas e redes liberdade de o quê e como ensinar, para 
proporcionar as competências requeridas pela BNCC

• Permite que os alunos optem por áreas de formação e 
aprofundamento

• Coloca a educação técnica e profissional como uma das opções para o 
ensino médio, e não um apêndice

• Garante a formação ampla através dos conteúdos comuns da Base 
Nacional Curricular Comum

• Estimula e financia a educação média de tempo integral



1 – Por que o ensino médio precisa ser 
reformado?
• A cobertura, que deveria ser universal, parece estar estagnada em 60%;
• A qualidade é muito ruim – os alunos entram mal formados, e aparentemente 

adicionam poucas competências depois de três anos;
• O desempenho escolar é fortemente determinado pelas condições 

socioeconômicas – ”o efeito escola” é muito pequeno;
• Os custos por aluno triplicaram em três anos, mas a qualidade não melhorou;
• Ao final do ensino médio, a maioria vai para o mercado de trabalho sem 

qualificação profissional e em atividades de baixa qualificação;
• Cerca de 1/3 dos que terminam o médio entram em algum curso superior, mas 

metade dos que se formam terminam em atividades de nível médio ou inferior.
• O ensino técnico, ao invés de ser uma opção, é uma formação complementar à 

educação geral



O ensino médio está abaixo de 60% de cobertura líquida



Um terço se perde do 1º ao 3º ano



Qualidade



O desempenho depende da posição social e tipo de escola



Os custos por aluno triplicaram



A qualidade não melhora



O que fazer para melhorar a situação?

• Políticas gerais, para o sistema educacional como um todo:
• Melhorar as escolas (professores, equipamento, tempo de aula), etc – com 

isto o ”efeito escola” pode melhorar;

• Investir na educação infantil e garantir a alfabetização universal aos 7 anos

• Compensar as desigualdades socioeconômicas com políticas compensatórias 
efetivas (muito além das cotas)

• Mudar a estrutura curricular do ensino médio:
• Substituir o modelo único por um modelo diversificado e flexível

• Reduzir a sobrecarga de matérias obrigatórias e aprendizagem burocrática

• Abrir espaço para a educação técnica como opção 



Ensino médio: unico ou diferenciado?

• O modelo brasileiro até agora: 
• Em nome da igualdade de oportunidades e da formação ampla, todos devem seguir 

o mesmo currículo;
• Todos são avaliados da mesma maneira, pelo ENEM;
• O ensino  profissional (técnico) de nível médio é uma atividade adicional e 

complementar ao ensino médio, e não uma alternativa
• Sem avaliação dos estudantes na entrada, avaliação única na saída

• O ensino médio no resto do mundo:
• Na Europa e Ásia, diferentes caminhos de formação geral e profissional sobretudo a 

partir dos 16 anos
• Nos Estados Unidos, sistema de ”high school” flexíveis, adaptadas aos interesses e 

condições de aprendizagem dos alunos
• Avaliação geral de competências na entrada (15 anos) e diferenciada na saída





Por que  ampliar o acesso ao ensino técnico 
de nível médio?

• Melhora o acesso imediato e aumenta a renda no mercado de 
trabalho

• Pode ser mais interessante e motivante do que os cursos 
propedêuticos tradicionais

• Pode ser um caminho alternativo para cursos superiores tecnológicos 
e especializados

• Pode ser mais acessível a alunos que chegam ao ensino médio com 
deficiências de formação



Ocupação Incompeto Fundamental Médio Superior

	diretores	e	gerentes 2,727.05 4,930.94

	profissionais	das	ciencias	e	intelectuais 1,966.97 4,017.08

	técnicos	de	nivel	medio 2,160.32 3,468.69

	trabalhadores	de	apoio	administrativo 1,320.13 1,631.04 2,599.83

	vendedores 49,345.00 1,159.92 1,560.24 2,673.89

	trabalhadores	qualificados	setor	agricola 50,520.00 919.21 1,129.70 	

	operarios,	artes	mecanicas	e	outros	oficios 96,392.00 1,614.27 1,806.16 2,504.62

	operadores	de	maquinas	e	montadores 39,168.00 1,635.65 1,863.74 2,648.53

	ocupações	elementares 116,514.00 891.88 1,113.42 	

Militares 	 3,613.51 3,720.29

Total 1,007.15 1,336.96 1,767.90 3,670.01

Renda	Média	do	Trabalho	aos		30	anos	(2016)

Educação

A formação técnica melhora os salários e reduz o desemprego



A organização do ensino profissional  no Brasil

• Modelo brasileiro de formação profissional
• Formação inicial e continuada: cursos curtos, dados sobretudo pelo Sistema S, sem 

prerequisitos acadêmicos
• Ensino técnico profissional de nível médio, em três modalidades:

• Subsequente ao ensino médio, para pessoas mais velhas (30 anos), que completaram o 
ensino regular,  e não se profissionalizaram

• Concomitante ou coordenado com o ensino regular, em escolas diferentes (desconectado)
• Integral, para jovens que passam nos exames de seleção de instituições públicas 

(”empilhado”?)

• Ensino tecnológico superior, em cursos de nível universitário de curta duração
• Cursos superiores regulares (graduação, mestrados, especializações, doutorados)
• Mercado não regulado de qualificação profissional de diferentes tipos, dada 

sobretudo pelo setor privado



0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

Federal Estadual Privado Sistema	S Outros

Matrículas	no	Ensino	Técnico,	2015

Integrado Concomitante Subsequente



Ideias principais para o novo modelo

• Evitar que a Base Nacional Curricular engesse o ensino médio

• Permitir que os estudantes optem para diferentes áreas de formação e 
aprofundamento, mais geral ou mais profissional, conforme seus interesses 
e capacidade.

• Reduzir ao essencial a parte comum obrigatória a os estudantes

• Substituir o ENEM por provas separadas por áreas de aprofundamento;

• Cuidar da qualidade do ensino profissional pelo fortalecimento dos 
sistemas de certificação por competências

• Fortalecer os vínculos do ensino técnico com o setor produtivo

• Facilitar a transição do ensino técnico médio para o tecnológico e superior, 
ampliando a educação superior tecnológica





A MP pode ser aprimorada, através de 
emendas? Quais seriam os pontos principais?



Definir com maior clareza os intinerários 
formativos: 

MP	 Proposta	alternativa

I	-	Linguagens 1	-	Ciências	Físicas,	Engenharia	e	Computação	(STEM)

II	-	Matemática II	-	Ciências	Biológicas	e	da	Saúde

III	-	Ciências	da	Natureza III	-	Línguas	e	literatura

IV	-	Ciências	humanas IV	-	Ciências	sociais	e	humanidades

V	=	Formação	técnica	e	profissional V	-	Formação	Técnica	profissional,	artística	e	desportiva



Dizer mais claramente o que a BNCC deve fazer, 
tanto da parte comum quanto dos itinerários 
formativos: (BNCC não é currículo!)

• A parte geral comum do currículo do ensino médio deve ser 
constituída exclusivamente dos conhecimentos e das competências 
mínimas em línguas, matemática, ciências sociais e ciências naturais

• Base Nacional Comum Curricular deve estabelecer também os 
conhecimentos e as competências mínimas dos itinerários 
formativos propedêuticos





A Educação Técnica não pode ser tratada da 
mesma forma que o  currículo propedêutico:

• O atual Catáilogo Nacional de Cursos Técnicos precisa ser 
aperfeiçoado pelo Ministério da Educação,  com a colaboração do 
Minisério do Trabalho. entidades do Sistema Nacional de 
Aprendizagem e outras instituições profissionais e empresariais, no 
qual constem as competências mínimas de cada curso, atualizadas 
periodicamente em função das transformações da tecnologia e do 
mercado de trabalho. 



Como relacionar a formação comum com os 
itinerários formativos e a formação técnica?
• Sequência: colocar toda a parte  comum no primeiro  e segundo anos pode 

significar na prática continuar com o ensino tradicional, e reduzir o espaço 
dos itinerários formativos de formação técnica

• A parte comum precisa ser ensinada no contexto dos itinerários de 
formação, e não de forma separada e dissociada

• Formação técnica: As redes escolares não têm tradição e cultura de 
formação técnica, e o Sistema S vai precisar assumir boa parte disto através 
de convênios e cursos médios próprios

• Aprendizagem: é necessário alterar a Lei do Aprendiz para que ela facilite a 
aproximação das empresas e do sistema escolar na formação técnica

• Professores: o regime de contratação e exigências de qualificação de 
professores da área técnica não pode ser o mesmo dos professores dos 
cursos propedêuticos



A questão do ensino de tempo integral e do 
ensino noturno
• A MP dá grande prioridade à implantação do ensino médio de tempo 

integral, mas não toca na questão do ensino noturno. 

• A ampliação proposta, de 4 para 7 horas diárias, além de cara e 
impossível de implementar em grande escala no curto prazo, não 
garante, por si mesmo, melhora de qualidade

• O ensino noturno, por outro lado, é um problema que afeta a cerca 
de um terço dos estudantes de ensino médio no país, e sua 
eliminação deveria ser prioridade







Como transitar do sistema atual para um 
novo?
• Regra 1: A prioridade não devem ser os cursos integrados de tempo completo, 

mas os diferenciados de tempo parcial

• Regra 2: Flexibilidade e experimentação: não engessar os cursos com currículos 
detalhados, número de horas de aula, etc. Poucos conteudos obrigatórios, e 
tempo para prática, estudo e aprofundamento. Eliminar as discilinas obrigatórias

• Regra 3: Cada um faz o que souber fazer melhor. Nem todas as escolas oferecerão 
todas as opções, mas todas poderiam pelo menos oferecer as opções gerais de 
CTEM, Ciências da Saúde e Biológicas, Ciências Sociais e Humanidades

• Regra 4: Em geral, quem sabe fazer melhor o ensino técnico é o Sistema S, que 
por isto precisaria tomar a liderança, sem exclusividade, na formação técnica

• Regra 5: As matérias comuns, tanto quanto possível devem ser dadas conforme 
as necessidades e orientação das áreas de formação e aprofundamento 


