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INTERESSES, IMPACTOS E CAMINHOS PARA RESISTIR
À CONTRARREFORMA
Neste momento, o Colégio de
Aplicação João XXIII atravessa a discussão sobre a sua adequação à Lei
13.415/2017, que estabeleceu a Reforma do Ensino Médio, para o ano
de 2022. Por isso, nesta edição do
Travessia, publicamos este Encarte
Especial com o intuito de atualizar
e reafirmar os posicionamentos da
APES e do ANDES-SN sobre o chamado “Novo Ensino Médio”.
Nesta publicação, retomamos: os
principais elementos da contrarreforma; os interesses políticos e
econômicos deste projeto; e os impactos das novas diretrizes sobre
a educação pública como direito
social e sobre a carreira docente.
Aproveitamos a ocasião para relembrar o histórico de luta protagonizado pelas comunidades escolares
desde 2016, com as ocupações e o
movimento grevista.
Por fim, convidamos a categoria a
refletir e a buscar, com a APES, as
possibilidades de resistência a este
projeto de desmonte do ensino médio, das instituições e da carreira
docente.
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A CONTRARREFORMA DO ENSINO MÉDIO
A quem interessa e quem sentirá seus impactos?
Em 2017, foi aprovada a
Lei 13.415 que instituiu a
Reforma do Ensino Médio
e promoveu alterações radicais na Lei de Diretrizes
e Bases (LDB) referente
a esta etapa da Educação
Básica. Essa ação é produto do longo processo de
contrarreforma da educação básica brasileira, iniciada ainda na década de
1990.
INTERESSES
As entidades da educação repudiaram fortemente a Medida Provisória 748/2016, ressaltando
como as novas diretrizes
respondiam a interesses avessos ao projeto de
educação defendido por
elas. Isso porque a Medida atendia aos interesses
do projeto do capital para
a educação e aos imperativos de ajustes fiscais e
enxugamento do Estado,
com os quais o governo
Temer, assim como o atual governo de Bolsonaro,
compactuam. Essa estratégia política, além de
rebaixar o papel e a qualidade da educação, tem
por objetivo conformar as
subjetividades para que se
adequem às demandas de
maior produtividade no
processo de acumulação
do capital.
Assim, demonstra o caráter conservador e autocrático da burguesia brasileira, que retira recursos

da educação e visa se dirimir das responsabilidades
de investimento estatal
no setor, substituindo a
educação crítica, ampla e
de qualidade como direito social para uma educação que deve formatar
as pessoas para o cenário
de destruição de direitos,
uma educação com foco
no “empreendedorismo”.
Tal resultado atenderia
perfeitamente ao interesse
do capital nacional aliado
ao internacional de forma
subordinada.
Sob a recorrente justificativa de ineficiência das
escolas públicas, da baixa
qualidade do Ensino Médio ofertado no país, do
desinteresse dos estudantes, dos altos índices de
reprovação e evasão e da
formação deficiente dos
professores, apresenta-se
essa proposta sob o discurso de que tornaria esta
etapa “mais atrativa”. O
que ignora, entretanto, os
elementos que realmente
importam para a construção de uma educação de
qualidade: infraestrutura adequada das escolas,
condições de trabalho adequadas para professores
e servidores da educação
em geral, condições sociais adequadas para que
jovens possam estudar – o
que implica no combate à
pobreza, ao desemprego, à
desigualdade e à violência
familiar e na sociedade em
geral.

Charge da Cartilha “A Contrarreforma do Ensino Médio”, do ANDES-SN.

Apesar dos atrasos na
implementação da contrarreforma devido à pandemia, a proposta do Novo
Ensino Médio foi colocada
em curso pelo atual governo e com prazo curto para
ser implementada. Segundo levantamento do Sindicato dos Trabalhadores do
Instituto Federal do Rio
de Janeiro, com dados de
novembro de 2020, “17 estados enviaram seus currículos de referência para
aprovação dos respectivos Conselhos Estaduais
de Educação (AC, AM,
AP, DF, ES, GO, MG, MS,
MT, PB, PE, PI, RR, RS,
SC, SE e SP). Quatro estados aguardam a homologação dos currículos de
referência, mas já foram
aprovados pelos respectivos Conselhos Estaduais

de Educação (DF, ES, MT
e PB). O currículo de referência de São Paulo já foi
homologado. Quatro estados já realizaram ou finalizaram consulta pública
de seus currículos de referência (AL, CE, PA e TO).
E, por fim, seis estados
estão no processo de construção de seus referenciais
curriculares (BA, MA, PR,
RJ, RN e RO).” Tais dados
confirmam que a contrarreforma do Ensino Médio
não é um projeto de governo, mas sim um projeto de
Estado.
ITINERÁRIOS
Com o pretexto de tornar a escola mais atrativa,
o Novo Ensino Médio aumenta a carga horária sob o
argumento da necessidade
de ensino em tempo inte-

2

ESPECIAL

3 www.apesjf.org.br

gral. No entanto, as disciplinas curriculares sofrem
uma diminuição radical
e são substituídas por Itinerários Formativos, que
tornam a formação dos
estudantes totalmente esvaziada de conhecimentos
que são trocados por competências.
Na prática, a Reforma
mantém apenas a Matemática e o Português
como disciplinas obrigatórias, e o conjunto das
demais disciplinas (Física,
Química, Biologia, História, Geografia, Sociologia,
Filosofia, Educação Física
e Artes) irá compor os tais
itinerários. O estudante
deverá escolher um dos
percursos já no início do
ensino médio – o que implica em uma especialização precocemente imposta
aos jovens, que devem seguir um itinerário ou dois.
Além disso, este tipo de
estrutura pode provocar
a exclusão ou descaracterização de disciplinas e
um desequilíbrio entre os
campos do conhecimento que compõem o currículo. Com a redução dos
parâmetros que garantem
uma formação básica mais
ampla e com o risco de estabelecer uma formação
fragmentada e precária, a
contrarreforma acaba por
reforçar a desigualdade
de oportunidades educacionais, situação já característica do Ensino Médio
atualmente. Outro problema apontado por especialistas é a consolidação do
ensino em tempo integral,
incompatível com a realidade dos jovens que precisam trabalhar.

AMEAÇA
Como se não bastasse, a
contrarreforma traz ainda mais uma grave ameaça à categoria docente
ao permitir a atuação de
profissionais com “notório
saber”, que poderão ofertar aulas no ensino médio
sem a formação em licenciatura, o que desqualifica
e descaracteriza a carreira
docente e compromete a
qualidade dos processos
de ensino e de aprendizagem.
CRÍTICA
“Um retorno ao pragmatismo, à fragmentação e ao
adestramento para o trabalho simples e à alienação social e política.” Assim o professor Gaudêncio
Frigotto, professor titular
aposentado de Economia
Política da Educação pela
Universidade Federal Fluminense (UFF) e atualmente professor associado
na Universidade do Estado
do Rio de Janeiro (UERJ),
define a Reforma do Ensino Médio.
Nesse sentido, é importante a manutenção da
defesa de um projeto de
educação democrático, inclusivo, de qualidade, que
sirva aos interesses da sociedade e não do capital.
Que torne a educação mais
integrada e menos fragmentária. Que respeite as
necessidades
concretas
e os anseios reais de seus
maiores interessados: os e
as estudantes, professores
e professoras e servidores
e servidoras da educação.

APES ALERTA SOBRE CONSEQUÊNCIAS DA
REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA PARA
CARREIRA DOCENTE

O Colégio João XXIII atravessa atualmente
o momento de discussão sobre a sua adequação à contrarreforma para o ano de 2022. É
preciso apontar o risco inerente a esse processo para a qualidade do ensino, e também para
os professores e professoras da instituição.
Se por um lado a Reforma propõe a ampliação da carga horária para português e matemática, ela reduz ou retira de outras disciplinas. Dessa forma, grandes desequilíbrios de
encargos didáticos podem ocorrer, gerando
preocupação tanto para aqueles e aquelas
com redução de encargo, quanto para os e as
que podem vir a ter aumento.
A redução da carga horária pode ter consequências graves para os e as docentes. Conforme a legislação, professores e professoras
devem lecionar no mínimo oito horas semanais de aula. Tal determinação está prevista
no artigo 57 da Lei nº 9.394/96 e no artigo 6º
da Resolução CEPE/UFJF nº 70/95. A inobservância desse piso horário pode sujeitar o
docente à responsabilização disciplinar, diante do suposto cometimento de infração capitulada nos artigos 116 e 117 da Lei nº 8.112/90,
ou, ainda, expô-lo a eventual redistribuição,
com o seu deslocamento compulsório para
outra Instituição Federal de Ensino, a fim de
adequar a força de trabalho à necessidade do
serviço.
Além disso, o professor que tiver sua carga
mínima de horas-aula reduzida poderá, ainda, ter dificultado a sua ascensão funcional na
carreira do magistério do ensino básico, técnico e tecnológico.
Usando de sua autonomia pedagógica e
apoiando-se em decisões democráticas, é
possível construir uma solução de resistência
a esse processo, uma solução que preserve a
qualidade do ensino, a formação crítica e ampla ofertada pela escola e que não leve à precarização do trabalho docente.

ESPECIAL
CONTRARREFORMA
DO ENSINO MÉDIO:

O Colégio de Aplicação João XXIII iniciou,
no dia 24 de novembro,
discussão acerca da implementação no âmbito
da instituição da Lei no.
13.415/2017, que instituiu o chamado Novo
Ensino Médio. A Portaria no. 521/2021 regulamenta as ações e os
prazos para dar início
à contrarreforma, que
abarcaria, já no ano de
2022, a implementação
dos novos referenciais
curriculares para os estudantes do 1º. ano do
Ensino Médio.
Sobre a contrarreforma, o professor Thiago
Barreto, docente do C.A.
João XXIII, afirma que
“o ideário da pós-modernidade, as pedagogias do
‘aprender a aprender’ e
o ataque direto aos interesses mais profundos
da classe trabalhadora
andam de mãos dadas”.
O docente reflete ainda
que “o conjunto de reformas que estão na ordem
do dia não podem ser
compreendidas de modo
isolado. Estão intimamente afinadas com um
projeto que pretende,
dentre outros, ampliar
a privatização da educação, rebaixar o acesso ao
conhecimento sistematizado por parte da classe
trabalhadora e, ainda,
amoldar subjetivamente
as novas gerações para
uma realidade marcada
pela precariedade das
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CAMA DE GATO PARA A EDUCAÇÃO
NO CONTEXTO PÓS-PANDEMIA
relações de trabalho e,
também, pelo esfacelamento de postos de
trabalhos tradicionais.
Desse modo, a partir
da centralidade dada às
competências socioemocionais, busca-se formar
subjetividades acríticas e
resilientes para um mundo cada vez mais adverso”.
No contexto da pandemia e do ensino remoto,
outro elemento preocupante se soma ao processo da contrarreforma
do ensino Médio, que é
o hibridismo. O Conselho Nacional de Educação (CNE) colocou em
consulta as Diretrizes
Gerais sobre a Aprendizagem Híbrida para o
Ensino Superior e Educação Básica. Frente ao
cenário de desmonte da
educação pública, da falta de investimento e dos
cortes orçamentários, a
aprendizagem
híbrida
surge como a solução neoliberal, aprofundando a
precarização das escolas
públicas e negando, na
essência, o direito à educação aos filhos da classe
trabalhadora.
APES REAFIRMA
POSIÇÃO CONTRÁRIA

A direção da APES reafirma a posição do sindicato sobre a questão.
“A APES já se colocou
contrária, em 2016, ao
chamado Novo Ensino

Professor Thiago Barreto com Comissão de Mobilização da APES, em panefletagem realizada em 2016 contra os ataques à educação.

Médio, e se mantém nesta direção, por ser esta
política de destruição da
educação pública e é uma
mudança imposta de
cima para baixo, que quer
se estabelecer à revelia do
debate com a sociedade,
ignorando até mesmo os
projetos que tramitavam
no parlamento federal,
relacionados ao tema”,
disse Augusto Cerqueira,
da direção da APES.
ANDES

publicações do Grupo de
Trabalho Política Educacional (GTPE) do ANDES, destacamos:
• A Contrarreforma do
Ensino Médio: o caráter excludente, pragmático e imediatista
da Lei nº 13.415/2017.
• Projeto do Capital
para a Educação:
Análise e ações para
a Luta Vol. 2. O material aborda a proposta
de desmonte da Educação Pública do Banco Mundial.
• Projeto do Capital
para a Educação:
Análise e ações para
a Luta Vol. 3. A publicação traz um capítulo sobre o papel
das Organizações Sociais (OS) como instrumento de ofensiva
neoliberal contra a
Educação Pública.

A proposta de contrarreforma do ensino médio
foi alvo de profunda crítica e mobilização pela
comunidade escolar, inclusive pelo ANDES-SN,
que desde 2016 é contrário à BNCC e à reforma
do Ensino Médio, com
decisões congressuais,
notas de repúdio e várias
publicações sobre os ataques à Educação Pública,
como forma de municiar
Os materiais estão disa categoria e toda a so- poníveis em apesjf.org.
ciedade para o debate e br/ensinomedio.
enfrentamento.
Dentre as principais
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RELEMBRE O HISTÓRICO DE
LUTA E RESISTÊNCIA
Também em 2016,
cerca de 1200 escolas,
institutos federais e universidades em todo o
país foram ocupados em
protesto contra a PEC do
Teto dos Gastos, contra a
MP 746, que impõs a reforma do ensino médio,
e contra o projeto Escola
Sem Partido, que pretendia promover a perseguição ideológica e o cerceamento da liberdade de
aprender e ensinar.
Ao contrário do que
propagava a intensa
campanha tendenciosamente negativa da mídia,
as ocupações foram organizadas e politizadas
no sentido de protestar
contra o desmonte da

educação, com estudantes tomando o espaço
público em resistência
aos inúmeros ataques vivenciados pelas escolas
públicas.
JOÃO XXIII e IF
O Colégio de Aplicação
João XXIII e o IF Sudeste
MG, nos campi Juiz deFora e Muriaé, também
foram ocupados, de forma pacífica e organizada,
com apoio de Técnicos
Administrativos e Docentes das instituições.
A unificação da luta foi
a tendência no país inteiro, entre trabalhadores,
estudantes, sindicatos e
movimentos sociais.

Docentes em manifestações durante a greve de 2016.

GREVE 2016
A greve dos docentes
das federais de 2016, inclusive, já tinha em suas
pautas a defesa do ensino médio, indo contra o
PLP 257/2016 que atacava servidores públicos federais, com congelamento salarial, suspensão da
admissão ou contratação de pessoal, redução
do quadro de pessoal
do funcionalismo público por meio de programas de demissões voluntárias, dentre outras.
Também contra a PEC

241/2016, que viria a ser
a famigerada PEC 55 que
impunha o teto dos gastos públicos. Além dessas, também estavam na
mira do movimento grevista a MP 746/2016 que
tratava da contrarreforma do ensino médio.
Manifestações, panfletagens e ações culturais
foram realizadas pela
categoria em unidade
com demais entidades
representativas, para denunciar as políticas de
destruição da educação e
dos serviços públicos.
OCUPAÇÕES

Colégio João XXIII e IF campus Muriaé ocupados em 2016.
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SAÍDAS POSSÍVEIS
Reflexão crítica e debate amplo podem garantir um Ensino Médio inclusivo
Para a construção de
uma escola democrática
e inclusiva, é preciso reconhecer a necessidade
de aprofundamento do
debate sobre o Novo Ensino Médio e garantir que
tal debate seja feito com
ampla participação e envolvimento de toda a comunidade escolar.
CRONOGRAMA
Com esta justificativa
– e com a impossibilidade de realização deste debate devido à pandemia
de Covid-19 – a Assembleia Legislativa do Rio
de Janeiro aprovou que a
implantação da Reforma
se dê a partir do ano letivo de 2024. O Conselho
Estadual de Educação
deverá promover, até dezembro de 2022, etapas
municipais e regionais
de discussão com todos
os segmentos da comunidade educacional sobre princípios, critérios,
conteúdos curriculares,
percursos
formativos,
metodologias pedagógicas e cronograma de implementação nas escolas
que integram o Sistema
Estadual de Ensino.
Também neste sentido
tramitam na Câmara o PL
3079/21 e o PDL 611/21,
que buscam suspender
a implementação da Lei
13.415/17 prevista para
o ano letivo de 2022. A
Confederação Nacional
dos Trabalhadores em

Na primeira imagem, estudantes do João XXIII em ato “Arte pela Educação”, promovido pela APES em 2016. Na segunda, ocupação no Colégio.

Educação, o Movimento
Nacional em Defesa do
Ensino Médio e a Rede
Escola Pública e Universidade organizaram uma
petição pública em defesa de tais projetos de lei.
Segundo essas organizações, a aprovação dos
PL e PDL garantiria “o
pleno direito ao debate e
conhecimento acerca das
propostas elaboradas pelas Secretarias de Estado
da Educação e Conselhos
Estaduais de Educação de
todas as unidades da federação, sob pena de, em
se mantendo o calendário

de implementação, ocorrer uma situação absolutamente desastrosa que
implicará negativamente
no direito à educação, na
qualidade de ensino, na
formação da juventude
brasileira, na organização
do trabalho docente e na
gestão escolar”.
RECOMENDAÇÕES
Em publicação sobre o
tema, que contou com a
assessoria pedagógica do
professor André Martins
(UFJF), o Sindicato dos
Trabalhadores em Edu-

cação Básica de Sergipe
traz recomendações para
as comunidades escolares, como: 1) assegurar a
divisão da carga horária
de modo equilibrado entre os três anos do Ensino
Médio; 2) adotar o “itinerário formativo integrado” como a principal
opção a ser ofertada pela
unidade escolar; 3) delimitar o “Projeto de Vida”,
e sua respectiva carga horária, no formato de oficina ou seminário e com
conteúdo crítico para não
comprometer a formação
verdadeiramente
integral no ensino médio; 4)
delimitar os “eixos estruturantes” em função das
necessidades da formação integral no Ensino
Médio.
Tais
recomendações
têm como pressupostos:
o significado Educação
Básica como direito social; a finalidade do Ensino Médio como última
etapa da educação básica;
e a relevância da formação comum e indispensável a todas as pessoas
para a vida em sociedade
em suas múltiplas dimensões (trabalho, cidadania,
cultura, etc.).
Nos exemplos históricos e nas estratégias do
presente, permence a necessidade de luta unitária
e organizada em defesa de um Ensino Médio
comprometido com uma
formação inclusiva, crítica e emancipadora.

