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RESUMO / PALAVRAS-CHAVE

Após o golpe político/jurídico/parlamentar de 2016, várias mudanças educacionais estão

ocorrendo e sendo definidas por parte de governos no território brasileiro, sem a consulta

popular e com preceitos neoliberais, que distanciam a classe trabalhadora de uma formação

integral, pois visam uma formação precária e com o discurso de atender às demandas do



mercado de trabalho. Dentre estas, uma das mais polêmicas é a Reforma do Ensino Médio,

que foi apresentada como Medida Provisória número 746, em 22 de setembro de 2016 pelo

Governo Federal, sendo votada no Congresso Nacional e sancionada como a Lei 13.415 em

16 de fevereiro de 2017. O presente trabalho pretende apresentar os distanciamentos entre o

tempo integral apresentado na Reforma do Ensino Médio, com uma possível formação

integral dos/das estudantes advindos da classe trabalhadora, numa perspectiva socialista sobre

a educação integral. Ao aumentar a carga horária do Ensino Médio, criando itinerários

formativos e flexibilizando os componentes curriculares, não há nenhuma garantia que

resolverá os motivos que levaram a essa reforma.  Este artigo pretende debater sobre as

políticas públicas educacionais, focando no conceito de educação integral para analisar a

expansão do tempo escolar na Reforma do Ensino Médio. O objetivo geral é de compreender

os distanciamentos entre a formação integral e o que se propõe no tempo integral da Reforma

do Ensino Médio, para isso, os objetivos específicos são: analisar o que foi proposto na Lei

13.415/2017; Contrastar a expansão do tempo escolar com a flexibilização curricular e como

isso pode interferir numa formação integral do sujeito; Compreender as reais motivações da

Reforma do Ensino Médio. A metodologia foi de análise qualitativa, com pesquisa

documental e bibliográfica. A justificativa permeia na necessidade de discutirmos as políticas

públicas educacionais, focando em uma das mais polêmicas após o golpe de 2016, bem como,

nos seus impactos quanto a formação integral das futuras gerações que se encontram ou

estarão no Ensino Médio, sendo que a maioria oriundas das camadas mais populares e da

classe trabalhadora, que recebem como pretexto a necessidade de adaptação ao mercado de

trabalho, o que implica, grosso modo, na antecipação da profissionalização no Ensino Médio.

A crítica apresentada no trabalho consiste nas referências e discussões educacionais a partir da

tradição marxista, no sentido de questionar a perspectiva da formação integral porque a

mesma, na forma como foi editada encobre o processo de exclusão e de aprofundamento das

desigualdades de acesso ao Ensino Médio.

Palavras chave: Tempo Integral; Reforma do Ensino Médio; Formação Integral.

INTRODUÇÃO

Nos últimos anos, várias mudanças educacionais estão ocorrendo e sendo definidas

por parte de governos no território brasileiro, sem a consulta popular e indo de encontro com

medidas neoliberais, que distanciam os filhos da classe trabalhadora de uma formação



integral, pois as mesmas visam uma formação precária e com o discurso de atender às

demandas do mercado de trabalho. Dentre estas, uma das mais polêmicas é a Reforma do

Ensino Médio, que foi apresentada como Medida Provisória número 746, em 22 de setembro

de 2016 pelo Governo Federal, que após ser votada no Congresso Nacional, foi sancionada

como a Lei 13.415 em 16 de fevereiro de 2017, sendo efetivada progressivamente, desde

então.

Dentre as propostas da Reforma do Ensino Médio, uma das mais marcantes é a

questão do aumento da carga horária, passando de 800 para 1400 horas anuais, tornando esse

ciclo da educação básica do que chamamos de “tempo integral”, já que os estudantes passarão

a ficar 07 (sete) horas por dia nas escolas. Entretanto, aumentar a carga horária e flexibilizar

os conteúdos, não significa necessariamente, que haverá uma formação humana dos sujeitos.

A partir da perspectiva socialista quanto a formação integral, buscamos debater sobre a

Reforma do Ensino Médio no que tange o tempo integral e a formação integral.

Entretanto, as políticas públicas educacionais, deveriam ser analisadas e discutidas

pelos setores da sociedade civil, de modo amplo a participativo, antes de sua implantação.

Bem como, pelos educadores e educadoras, tais como pesquisadores da área e também os

sujeitos que compõem e vivenciam o chamado “chão da escola”, ou seja, estudantes,

coordenação pedagógica, direção escolar e professores. Visto que as políticas públicas

modificam não só a curto prazo a sociedade, mas a todas as futuras gerações e evidencia as

propostas de sociedade de determinado território ou de determinado governo.

Ao aumentar a carga horária do Ensino Médio, criando itinerários formativos e

flexibilizando os componentes curriculares, não há nenhuma garantia que resolverá os

motivos que levaram a essa Reforma, ou seja a evasão escolar ao final do Ensino

Fundamental e no próprio Ensino Médio.  A partir deste problema, a presente pesquisa visa

debater sobre as políticas públicas educacionais, focando no conceito de formação integral

para analisar a expansão do tempo escolar ou tempo integral da Reforma do Ensino Médio. O

objetivo geral é de compreender os distanciamentos entre a Educação Integral na perspectiva

marxista, e o que se propõe no Tempo Integral da Reforma do Ensino Médio, para isso, os

objetivos específicos são: analisar o que foi proposto na Lei 13.415/2017; Contrastar a

expansão do tempo escolar com a flexibilização curricular e como isso pode interferir numa

formação integral do sujeito; Compreender as reais motivações da Reforma do Ensino Médio.

De tal modo, por ter uma abordagem qualitativa, optou-se pela pesquisa documental e

bibliográfica, que se fazem necessárias para as discussões propostas. A justificativa desta



pesquisa está na necessidade de discutirmos as políticas públicas educacionais, focando em

uma das mais polêmicas após o golpe político/jurídico/parlamentar de 2016, bem como, nos

seus impactos quanto a formação integral das futuras gerações que se encontram ou estarão no

Ensino Médio, sendo que a maioria destas, são oriundas das camadas mais populares e da

classe trabalhadora, que recebem como pretexto a necessidade de adaptação ao mercado de

trabalho, o que implica, a grosso modo, na antecipação da profissionalização no Ensino

Médio. A crítica apresentada no trabalho consiste nas referências e discussões educacionais a

partir da tradição marxista, no sentido de questionar a perspectiva da formação integral

porque a mesma, na forma como foi editada encobre o processo de exclusão e de

aprofundamento das desigualdades de acesso ao Ensino Médio.

A EDUCAÇÃO INTEGRAL NO BRASIL

A temática sobre o tempo integral, vêm adquirindo destaque em inúmeras discussões e

pesquisas no Brasil, embora a sua efetivação seja um tanto quanto tardia no país. Valendo

ressaltar que o próprio acesso e luta à escolarização, são processos históricos e de muita

mobilização social, e que a discussão tardia sobre o tempo integral, permeia nos processos de

exploração do sistema capitalista e nas consequências da colonização a qual passamos.

O século XX no Brasil se apresenta como grande divisor de águas, pois foi o período

de intensificação da luta pela democratização e universalização do ensino, principalmente em

prol da educação pública e popular (PAIVA et al, 1998), foram instauradas reformas

educacionais em prol da gratuidade, até mesmo em relação ao Ensino Médio. Não há a adoção

de políticas públicas educacionais que sejam desconexas de algum antecedente ou projeto

histórico, econômico, político e social, bem com a sociedade reflete esses fatores e nos leva a

questionar as suas intencionalidades. Pode-se dizer que “as características dos diversos

períodos da história da educação de um país acompanham seu movimento histórico, suas

transformações econômicas e sociais, suas lutas pelo poder político” (PAIVA, 2003, p. 29),

sendo assim, é necessário enfatizar sua compreensão histórica, materialista e dialética. Os

recortes espaço-temporais vão ressaltar sobre o sistema educacional adotado, com suas

defesas e críticas, assim, é necessário enfatizar o que seja a educação integral e o tempo

integral.

De modo mais generalista, pode-se dizer que alguns conceitos são confundidos, como

o exemplo do tempo integral e da formação integral. Esta primeira significa o aumento da

carga horária e do tempo na escola, enquanto a segunda, vai no âmbito da formação dos



sujeitos, a qual veremos neste artigo, que mesmo tendo como discurso a formação integral,

existiram vertentes que defendiam de modo antagônico como seria essa integralidade. Bem

como, expandir o tempo não significa necessariamente que a formação será integral, ou que

no tempo regular, não possa existir uma formação integral dos sujeitos. Na perspectiva

brasileira, pode-se dizer que as práticas ou políticas educacionais de tempo integral enquadra-

se mais como recorrente do que como permanente (Coelho 2009), podendo destacar dois

momentos de importância sobre essas discussões: o Centro Educacional Carneiro Ribeiro1 e

os Centros Integrados de Educação Pública – CIEPs2. Entretanto, essa temática ressurge mais

atualmente, com o discurso de justificativa da Reforma do Ensino Médio, mas nos cabe

questionar até que ponto as estruturas propostas nesta, são realmente de formação integral.

O conceito de educação integral encontra-se nesse cenário de vertentes políticas e

ideológicas distintas, cabendo a necessidade de compreendê-las para nos localizarmos nas

políticas adotadas e no contexto social. Segundo Pattaro e Machado (2014), as concepções

ideológicas e políticas, podem evidenciar as intencionalidades de determinados grupos

sociais.

No século XIX já era possível distinguir e apontar as matrizes ideológicas no campo

da educação, sendo estas do conservadorismo, liberalismo e socialismo (Coelho, 2009), que

no Brasil foram identificadas com grupos de anarquistas, integralistas e liberais. Estes grupos

possuem características distintas, bem como suas intencionalidades, podem ser evidenciadas

nos seus discursos de defesa de uma possível educação integral, apontando também, que

através do contexto social, político, econômico e histórico, vão surgindo vertentes

educacionais.

A educação integral é recorrente desde a antiguidade, em que pensadores como

Aristóteles, a entendiam como o desenvolvimento de todas as potencialidades humanas

(GADOTTI, 2008), ou seja, todas as dimensões que podem ser desenvolvidas ao longo da

vida dos sujeitos. Já no marxismo, a educação integral ocorreria quando esta fosse para além

do unilateral, tornando-se omnilateral, ou seja, formando sujeitos críticos, reflexivos e

autônomos. Utilizando da vertente socialista para a compreensão da educação integral, pode-

se dizer que

Para a pedagogia socialista, a reformulação da escola esteve sempre associada à sua
ligação com o trabalho. A partir do socialismo libertário, se foi estruturando uma
concepção de educação integral, em torno da ideia de trabalho produtivo que, mais

1 Idealizado por Anísio Teixeira, implantado na década de 1950 em Salvador – BA.

2 Idealizado por Darcy Ribeiro, implantados nas décadas de 1980 e 1990 no Estado do Rio de Janeiro.



tarde, se estabeleceu como uma concepção politécnica de educação (CAVALIERE,
1996, p. 85).

Para compreendermos a educação integral no socialismo, temos que ter por base dois

conceitos primordiais, sendo o de omnilateralidade e politecnia. Segundo Manacorda (1991),

a politecnia seria o domínio técnico e científico dos processos produtivos, assim, superando e

finalizando a divisão do trabalho manual e intelectual, o que seria primordial para romper com

a divisão de classes no trabalho e com a alienação. Já a omnilateralidade, para Manacorda

(1991), seria a formação ainda mais ampliada em relação a politecnia, a qual o

desenvolvimento integral dos trabalhadores e trabalhadoras, ocorreria com uma formação que

compreendesse as múltiplas dimensões do ser humano, ou seja, das artes, da política, do

trabalho, dentre outros, mas estando compreendida nas condições materiais e históricas, e em

constante dialética.

As políticas públicas educacionais, são basicamente efetivadas pela figura do Estado,

em que este perpassa em suas propostas os anseios que deseja alcançar na construção de um

modelo de sociedade. Tomando por base que ainda vivemos em uma sociedade dividida em

classes, a qual na lógica do sistema capitalista, os burgueses e elites se fazem sobre a classe

trabalhadora, devemos nos atentar ao fato de que as políticas efetivadas serão basicamente

para perpassar determinados discursos de manutenção do poder, seja ele político, social,

cultural e/ou econômico. Entretanto, Mészáros (2008) destaca que a sociedade que busca

romper com o capitalismo, pode realizar uma revolução, mas para isso, a educação socialista

deve ser tomada como preceito da formação humana, ou seja, buscando essa integralidade da

formação. De tal forma, devemos analisar o emprego dessas políticas, para que possamos

entender o tipo de sociedade que está se consolidando, bem como, para propor mudanças.

Devemos destacar que não há neutralidade na educação e nem nos demais

seguimentos sociais, políticos e econômicos, pois, segundo Saviani (2013), existem sujeitos e

interesses antagônicos em relação às classes e que compõem a sociedade capitalista,

ressaltando inclusive, as forças de poder existentes entre esses grupos, já que não existe poder

vazio e a burguesia se engendra nos espaços de tomadas de decisões. Para mudar este cenário,

é necessário uma verdadeira educação integral, que mobilize a população e rompa com a

divisão em classes sociais. No Brasil não é diferente, já que a “educação escolar move-se

inevitavelmente no âmbito da luta de classes quer se tenha ou não consciência disso, quer se

queira ou não assumir essa condição” (SAVIANI, 2013, p. 27), bem como, o discurso de

busca pela neutralidade, só enfatiza a relação com os interesses da burguesia.

Enquanto houverem relações estabelecidas por diferenças de classes e que a classe



trabalhadora seja explorada pela burguesia, a educação e o trabalho estarão à serviço do

capital, que ao se efetivarem nas políticas públicas educacionais, acabam por produzir escolas

subalternas para os filhos e filhas da classe trabalhadora, estes que continuariam com uma

formação reprodutiva e alienada, em detrimento da burguesia, esta que pode e leva seus filhos

e filhas para uma educação de comando, com uma formação diferenciada para continuar

disputando os espaços de poder, ou seja, com melhores condições formativas nas escolas

privadas. Através de Duarte e Saviani (2010), pode-se apontar que as relações produtivas que

impedem o reconhecimento do trabalhador com o produto final, são alienantes, mas quando

há esse reconhecimento com a consciência de classe, esta passa a se organizar. O que seria

possível através de uma educação omnilateral e politécnica, no sentido de formação integral.

Embora, ao ter o Estado nas mãos da burguesia, as políticas públicas educacionais voltadas

para as escolas, se quer buscarão esse tipo de formação, ao contrário, se farão sobre a

formação de mão de obra alienada para a exploração pelos sistemas produtivos e da própria

burguesia, ou seja, irá preparar a classe trabalhadora para atender ao mercado, tendo por base

a alienação e a exploração.

Pistrak (2011) aponta que para perpetuar o poder da burguesia, a escola se faz

necessária como subordinada e dominada pelos interesses desse grupo, mesmo que de modo

mascarado. Ao tornar a escola pública subordinada aos ideais da burguesia, resistências

podem se formar por meio da consciência de classe. Quando desaparecerem as diferenças

entre as classes, tanto na educação quanto no trabalho, o poder público perderá o seu caráter

político, este que se estrutura na opressão de uma classe sobre a outra (MARX e ENGELS,

1987), a educação sendo libertadora, o sonho do oprimido não será de se tornar o opressor

(FREIRE, 2000). Assim, dentre as atuais políticas educacionais colocadas pelo Governo

Federal nos últimos tempos, principalmente pós golpe vivido em 2016, nos cabe debruçar

sobre as mesmas para analisar qual escola está sendo colocada para os filhos e filhas da classe

trabalhadora, pois estas podem estar mascaradas com um discurso de formação integral no

tempo integral, mas, não propõem a educação integral, que segundo Pistrak (2011), levaria à

consciência de classe e o rompimento com as opressões.

A REFORMA DO ENSINO MÉDIO

Uma das políticas públicas adotadas pós golpe de 2016 e que recebeu inúmeras

críticas, foi a Reforma do Ensino Médio, pois modifica toda a estrutura deste seguimento, se

apoiando em posicionamentos e discursos por parte do governo, alegando que levariam a uma



formação humana, integral, com expansão de oportunidades e que atendesse às demandas do

mercado quanto a inserção dos jovens, além de se assegurar em dados que enfatizam o déficit

educacional quanto acesso e qualidade no ensino brasileiro.

Através de inúmeras pesquisas realizadas no campo educacional sobre o Brasil, são

apontados inúmeros problemas no que tange o sistema educacional, tais como a evasão

escolar e a falta de domínio de linguagens e operações matemáticas. Essa realidade ainda

possui inúmeras diferenças quando analisamos por regiões brasileiras. Assim, são tomadas

medidas que visem diminuir esses problemas nos rankings educacionais e que tentem

melhorar os resultados. Entretanto, essas reformas ou medidas, não atendem a realidade

brasileira e apontam posicionamentos políticos de grupos políticos, como podemos citar, a

Reforma do Ensino Médio, que ganha corpo ao ser justificada como política pública

educacional necessária para melhorar os índices desse seguimento da educação básica, a qual

nos aprofundaremos.

Em 22 de setembro de 2016 foi encaminhada ao Congresso Nacional a Medida

Provisória – MP – nº 746, elaborada pelo Ministério da Educação, e foi sancionada pelo

Congresso Nacional em 16 de fevereiro de 2017 como Lei nº 13.415, sendo mais conhecida

como Reforma do Ensino Médio. Esta também altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação

Nacional – LDB (Lei nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996) e a Lei do Fundo de Manutenção

e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação –

FUNDEB (Lei nº 11.494 de 20 de junho de 2007).

Dentre as propostas da Reforma do Ensino Médio, alguns pontos são polêmicos e

mudam toda a estrutura e organização, sendo estes: a “flexibilização” do ensino no que tange

os conteúdos curriculares, como a retirada de disciplinas; A modificação da oferta de

disciplinas, tendo um núcleo comum no primeiro ano e a escolha de uma das cinco áreas nos

dois anos posteriores (linguagens, matemática, ciências humanas, ciências da natureza ou

ensino profissionalizante), esta que foi muito apontada nas propagandas do Governo Federal,

que alegava que os jovens poderiam escolher de acordo com a área que tivesse mais aptidão,

entretanto, as escolhas nas unidades escolares se dará por meio de condições de corpo docente

e oferta designada pelo Estado; A adoção de um currículo básico comum e obrigatório, por

meio da BNCC – Base Nacional Comum Curricular, que está em fase de análise junto do

CNE – Conselho Nacional de Educação, em preparação para sua fase final, mas já demonstra

todo o seu potencial de elitismo e exclusão social, retirando e criminalizando conteúdos e

professores, como a exemplo, sobre o gênero. Esta já apresentou sua proposta para o Ensino



Fundamental, mas ainda não há um texto final para o Ensino Médio; Há também a

apropriação de uma reivindicação dos movimentos sociais quanto ao chamado “notório

saber”, mas, que no contexto da Reforma, se apresenta como a possibilidade de bacharéis

ocuparem os espaços dos licenciados, ao invés de ter a participação das pessoas ligadas às

lutas sociais e práticas cotidianas, tornando ainda mais como “bico” o que seria a profissão

docente e absorvendo em seu quadro profissional pessoas que não são licenciadas/habilitadas

e/ou compusessem na prática cotidiana, os espaços formativos sociais;  E o aumento da carga

horária, passando de 800 para 1400 horas anuais, tornando esse ciclo da educação básica do

que chamamos de “tempo integral”, já que os estudantes passarão a ficar 7 horas por dia nas

escolas, a qual nos debruçamos para o questionamento: quais são os distanciamentos entre a

Formação Integral e a ampliação para o Tempo Integral na Reformado Ensino Médio?

Dentre as mudanças geradas, o governo firma seu compromisso com o mercado em se

embasar na flexibilização, de origem neoliberal e conversadora, fazendo com que jovens

tenham que escolher cada vez mais cedo uma área a seguir. Com um discurso de escolha e

inserção no mercado de trabalho, o que leva a alienação dos jovens até em suas possíveis

potencialidades e escolhas. Além de retirar a obrigatoriedade de disciplinas essenciais para a

formação crítica, social e política dos estudantes, como Sociologia, Filosofia, Educação Física

e Artes, já que no primeiro ano do Ensino Médio haveria uma maior oferta de disciplinas, mas

que no segundo e terceiro ano, seriam obrigatórias apenas Português, Matemática e Inglês

como língua estrangeira, e ficaria a cargo da escolha de uma das cinco áreas comuns para

complementar a formação deste estudante. As cinco áreas são: linguagens, matemática,

ciências humanas, ciências da natureza ou ensino profissionalizante.

As péssimas condições das escolas também devem ser destacadas, pois a

desvalorização vai da má remuneração docente e até mesmo a parte mais física de materiais e

estruturas prediais, sem que esses fatores possam acompanhar as mudanças e novas

exigências curriculares, pois

As escolas públicas brasileiras estão sucateadas, sem laboratórios, sem internet, sem
instalações e ambientes apropriados para o desenvolvimento de aprendizagens. Os
docentes formados disciplinarmente, desvalorizados na carreira, desprestigiados
socialmente, nem sequer piso e salários estão recebendo em dia. Os jovens
estudantes que recentemente ocuparam as escolas públicas foram reprimidos com
violência e suas reivindicações ignoradas. Portanto, sem dialogar e ouvir educadores
e estudantes, em escolas sem as mínimas condições, a qualidade e a reforma estão
comprometidas. (GRABOWSKI, 2018, texto digital)

E ainda,

Segundo dirigentes do Ministério da Educação (MEC), a reforma do Ensino Médio é
urgente porque é necessário destravar as barreiras que impedem o crescimento



econômico. E a educação, principalmente a educação profissional, é um fator
importante para a retomada do crescimento econômico, uma vez que o investimento
em capital humano potencializa a produtividade. Nessa perspectiva, no âmbito da
educação, seriam aspectos necessários para elevar as condições de competitividade
do Brasil no mercado internacional: o investimento na melhoria da qualidade do
Ensino Médio, até mesmo com o aumento da jornada escolar, visando melhores
alcances no desempenho escolar; a reestruturação do currículo, ajustando-o às
mudanças no mundo do trabalho, em conformidade com a suposta educação do
século XXI; a ampliação do número de vagas: e a contenção da evasão escolar.
(MOTTA e FRIGOTTO, 2017, p. 03-04)

Por não dialogar com as pessoas que compõem o chamado “chão da escola”, o

governo por meio da figura do Estado, só demonstra o seu elitismo e que essa medida veio

para atender aos anseios das classes dominantes, ou seja, da burguesia. O Estado estando a

serviço do capital, se distancia de uma proposta omnilateral da educação, principalmente

quando observamos a retirada de áreas essenciais para a formação crítica dos estudantes,

como as disciplinas que a partir do segundo ano do Ensino Médio serão por escolha de

aptidão e a fajuta “escolha” a qual este estudante terá que fazer. O discurso neoliberal se

apresenta em destinar a escola pública como demanda para atender ao mercado internacional,

que em meio a falta de investimentos históricos em suas estruturas, só retoma à crítica de que

esta continuará sem qualidade para atender ao próprio discurso adotado. Assim,

Partimos do pressuposto de que essa “reforma” imprime, sem reservas ou busca de
consenso, a insanável contradição ético-política do pensamento e da moral
capitalista do tipo dependente: perversamente autoritário. Imbuída do caráter
ideológico instrumental, esta é conduzida como processo natural de modernização
— fetichizada pelo determinismo tecnológico-inovador —, despida de relações de
poder e sem historicidade. Ou seja, a história de luta voltada para a supressão do
dualismo estrutural do Ensino Médio foi rasgada; não há sujeitos históricos, e sim
alunos abstratos, jovens trabalhadores deslocados de suas condições objetivas e
materiais reais. (MOTTA e FRIGOTTO, 2017, p. 03)

Se as escolas públicas nunca tiveram o investimento necessário, como que o Estado

vai dar esse suporte sem investir em educação? Esse apontamento pode ser feito através da

aprovação da PEC 55, que limita os investimentos em saúde e educação pelos próximos 20

anos. Ao mesmo tempo, os jovens que frequentam as escolas públicas, são aqueles oriundos

da classe trabalhadora e dos grupos mais subalternizados da sociedade, justamente os que

evadem para venderem a sua força de trabalho nas linhas de produção. Entretanto, se não

tiverem uma educação integral, vão continuar reproduzindo as lógicas do mercado para a

obtenção de lucro por parte dos burgueses e não vão alcançar o pensamento crítico que os

faça ter a consciência de classe necessária para sair da condição de exploração. Se as escolas

estão sucateadas, não há investimentos em suas estruturas, com a PEC do teto de gastos

aprovada e o discurso de que se necessita de formação da mão de obra para atender às



demandas do mercado internacional, nos cabe questionar aonde entram os filhos e filhas da

classe trabalhadora, pois vai tornando-se evidente que os mesmos serão formados apenas para

atender ao trabalho cada vez mais precário e explorado.

Vale ressaltar que a justificativa da formação integral na proposta da Lei 13.415 é a de

investir na formação humana com o discurso de atender as necessidades do mercado, ditando

quais são os conhecimentos necessários para isso. Alegam que o Ensino Médio vigente antes

da Reforma era desestimulante, causando como consequência, a evasão e abandono escolar.

Esses apontamentos não consideram que a formação humana está atrelada a força de trabalho,

justamente para não considerar a necessidade da reformulação das políticas públicas

educacionais, condizentes com a educação integral, necessária para rompermos com a

exploração humana via trabalho. Entretanto, a falta de estrutura encontrada nas escolas, com o

baixo investimento após a efetivação da PEC 55 do teto de investimentos em saúde e

educação, só irão distanciar os filhos e filhas da classe trabalhadora com a escola, sendo que

esta não irá se consolidar como de educação integral.

Sobre a PEC 55, pode-se apontar que a mesma

representa, sem dúvidas, as forças sociais que golpearam a democracia brasileira e
constitui-se na maior agressão às conquistas de direitos da classe trabalhadora desde
o fim da escravidão. Liquida o Estado brasileiro como agente de garantia de direitos
universais, dos quais se destacam o trabalho, a educação, a saúde e a habitação. Uma
medida que confirma os argumentos de “urgência” da reforma do Ensino Médio,
pois não só inviabiliza como educação básica de qualidade, como o privatiza por
dentro. Assim como vai acabar de privatizar, por mecanismos diversos, as
universidades públicas.
O caráter desumano e criminoso da PEC nº 55 é que, ao congelar por 20 anos o
investimento público na área social, reserva toda a riqueza produzida para ganhos do
capital, em especial mediante juros criminosos acobertados por leis injustas. Leis e
Justiça têm caminhado em sentido oposto aos interesses da classe trabalhadora e de
forma aberta. (MOTTA e FRIGOTTO, 2017, p.12-13)

Deixando de investir em áreas prioritárias da sociedade, o discurso de atender ao

mercado, também cai por terra, já que aumentam as mazelas sociais e podem levar a uma

maior mobilização da classe trabalhadora, mas se passarem a formar a criticidade necessária

na consciência de classe. A falta de investimentos em educação e as parcerias entre o setor

público e o privado, só apontam o elitismo e as defesas da burguesia quanto a esse modelo de

escola no Ensino Médio.

Como se não bastasse a falta de investimentos necessários, mesmo utilizando deste

argumento para justificar a Reforma, ainda existem outras perseguições à educação brasileira,

sendo a “Escola Sem Partido”, que é óbvia a intencionalidade da burguesia em criminalizar

áreas do conhecimento, profissionais da educação e resistências educacionais, o que aponta



que existe uma vertente e partido por trás do discurso de neutralidade. Bem como, a própria

Base Nacional Curricular Comum, que além de flexibilizar conteúdos, retalha diretamente a

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB (Lei nº 9.394 de 20 de dezembro de

1996) que foi construída com consulta cidadã, empobrece em temáticas a serem trabalhadas

no Ensino Médio, criminaliza determinados conceitos e assim podem intensificar na

perpetuação de preconceitos contra grupos minoritários, além de minar conteúdos locais e

autonomias das escolas.

OS DISTANCIAMENTOS

Os distanciamentos em relação a educação integral encontram-se a partir do momento

que a Reforma se justifica como necessária para atender ao mercado através da formação de

mão de obra, sem realmente propor uma formação que estimule a educação integral do

sujeito, modificando diretamente a escola pública, a mesma que atende basicamente aos filhos

e filhas da classe trabalhadora.

A formação integral proposta pela Reforma encontra-se na alegação que o mercado irá

absorver os jovens recém formados no Ensino Médio, tendo por base uma formação mais

técnica, que se consolidaria através da ampliação da carga horária no que chamamos de tempo

integral e na flexibilização dos currículos. Entretanto, expandir a carga horária, não significa

necessariamente que haverá uma educação integral dos sujeitos. Há de se destacar que é

importante ter uma reformulação do Ensino Médio, visando diminuir a evasão e melhorar os

aspectos formativos, para além das avaliações externas e do discurso de mercado, bem como,

a forma como o governo conduziu o processo de reforma do Ensino Médio, foi
atropelada e desnecessária, primeiro porque já estava tramitando no Congresso, um
Projeto Lei produzido por equipes de trabalho, criadas pelo Ministério da Educação
que buscavam alternativas e soluções para um Ensino Médio melhor, e segundo
porque MP não é o instrumento adequado para a promoção de políticas públicas
especialmente na área educacional. (KASEKER e SANSON, 2017, p. 10041).

Esta condução feita pelo Governo ilegítimo de Michel Temer, só apontou os anseios

da burguesia e seu lado impositivo, pois modificou o documento que estava sendo construído

coletivamente e sem nenhuma participação dos sujeitos que compõem o chão da escola, sendo

estes, professores e professoras, estudantes, coordenação pedagógica e direção, ignorando

também, inúmeros pesquisadores e pesquisadoras da área educacional, “sem discussão ou

debate com o Legislativo ou com a sociedade civil, motivo pela qual gerou grande polemica e

muitos protestos de estudantes, professores e da sociedade civil” (KASEKER e SANSON,

2017, p. 10041).



Ao modificar toda a estrutura do Ensino Médio, o Governo utiliza do posicionamento

de que aumentaria a carga horária de 800 para 1400 horas, caracterizando como tempo

integral, entretanto, ao aumentar carga horária, flexibilizar conteúdos e tornar obrigatórias

apenas as disciplinas de matemática, português e inglês como língua estrangeira, todo o

restante seria escolhido por áreas. Esse modelo de escola imposto pela Reforma, não se

apresenta como articuladora ou tão pouco como de educação integral, o que pode levar a um

maior distanciamento dos jovens do Ensino Médio.

A simples ampliação da carga horária no Ensino Médio, não garante qualidade do
ensino, mais tempo na escola não significa mais formação, ao contrário, mais tempo
na escola, sem que ela seja convidativa para a permanência do estudante, fará com
que o ensino em tempo integral se torne cansativo e improdutivo, levando os alunos
a abandonarem os estudos. A educação precisa ser atrativa para nossos estudantes,
seja ela em tempo integral ou não.
É imprescindível pensar em práticas educativas que favoreçam a educação de
qualidade, tomando consciência de como trabalhar os currículos visto com
diversidades encontradas na escola. Não apenas propiciando mais do mesmo, em
escolas sucateadas e sem profissionais capacitados para atender os alunos.
(KASEKER e SANSON, 2017, 10042).

A partir do exposto, pode-se dizer que a Reforma do Ensino Médio distanciará cada

vez mais os jovens advindos da classe trabalhadora deste espaço. O discurso de tempo integral

não significa uma formação integral, tão pouco se aproxima da omnilateralidade, necessária

para uma verdadeira emancipação pessoal e coletiva, inclusive, que geraria uma sociedade

diferente da que temos, com sujeitos mais críticos do seu papel político, social, cultural e

econômico. A Reforma

trata-se de uma contrarreforma que expressa e consolida o projeto da classe
dominante brasileira em sua marca antinacional, antipovo, antieducação pública, em
suas bases político-econômicas de capitalismo dependente, desenvolvimento
desigual e combinado, que condena gerações ao trabalho simples e nega os
fundamentos das ciências que permitem aos jovens entender e dominar como
funciona o mundo das coisas e a sociedade humana. Uma violência cínica de
interdição do futuro dos filhos da classe trabalhadora por meio da oficialização da
dualidade intensificada do Ensino Médio e de uma escola esvaziada, na perspectiva
de Antonio Gramsci. (MOTTA e FRIGOTTO, 2017, p. 15)

O maior distanciamento causado pela Reforma do Ensino Médio, permeia em excluir

as camadas mais populares, a classe trabalhadora, dos processos formativos que pudessem

levar uma educação integral. O termo tempo integral acaba sendo utilizado como uma

justificativa elitista e mentirosa de que a formação seria integral apenas por expandir a carga

horária, o que na prática não será, pois, as escolas se tornaram verdadeiros depósitos de

jovens advindos da classe trabalhadora, em que a desmotivação reflete um projeto de

sociedade que não seja crítica, emancipadora ou condizente com uma mudança integral

através da educação. Este modelo alienador de educação, vai servir para as escolas públicas e

abre brechas para as parcerias público-privadas, além de não se enquadrar ou efetivar no



ensino particular, pois esse se apresentará como diferenciado por propor uma formação

integradora das áreas do conhecimento que serão negadas aos filhos e filhas da classe

trabalhadora.

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES

O atual cenário da educação brasileira, apresenta uma significativa mudança no Ensino

Médio, através da MP 746/2016, que foi sancionada como Lei 13.415 de fevereiro de 2017.

Como discurso de melhorar a qualidade deste seguimento da educação básica, a Reforma foi

imposta pelo Governo de Michel Temer após o golpe político/jurídico/parlamentar de 2016,

sem a consulta dos sujeitos que compõem diariamente o chamado chão da escola.

A alegação é que o Ensino Médio é desinteressante, não atende as demandas da

juventude, possui um grande índice de evasão e de baixos resultados nas avaliações externas.

Entretanto, ao ampliar a carga horária, flexibilizar conteúdos e diminuir a oferta de disciplinas

(principalmente as de cunho mais humanistas) com o falso discurso de autonomia de escolha,

nota-se o posicionamento do governo para atender as demandas do mercado internacional e o

contínuo crescimento de poder da burguesia. Sendo esta relação uma das mais gritantes da

Reforma do Ensino Médio quanto ao distanciamento desses jovens dos processos formativos

omnilaterais, ou seja, de uma educação realmente integral, e consequentemente, da própria

escola e do mundo do trabalho.

O distanciamento da escola aumenta a partir do momento que vivemos um golpe

político/jurídico/parlamentar e a crise se instaura, colocando os filhos e filhas da classe

trabalhadora em condição de subalternização do trabalho, valendo ressaltar que a alienação

tende a aumentar, mas caso a educação seja de emancipação, esses sujeitos poderiam chegar a

consciência de classe, questionar o Estado e lutar para que a classe trabalhadora estivesse nos

espaços de poder. A fragmentação da educação, como a do trabalho, historicamente coloca a

classe trabalhadora em condições de menor relevância para a execução do trabalho, realizando

a exploração destes. Se realmente o tempo integral da Reforma do Ensino Médio fosse

condizente com uma educação integral, poderia a grosso modo ou a longo prazo, tornar as

classes mais subalternizadas protagonistas das lutas pelos seus direitos, mas percebemos que

não é anseio de uma política educacional que visa precarizar cada vez mais a formação dos

filhos e filhas da classe trabalhadora, na obtenção do lucro da burguesia e do mercado

internacional.

Quando aumenta a carga horária, retiram disciplinas e flexibilizam o currículo, há um



maior distanciamento desses sujeitos da escola pública com o ambiente que os é

proporcionado, principalmente porque não há investimento humano e material nas escolas, já

que juntamente foi aprovada uma PEC que limitam os investimentos em áreas prioritárias,

como educação e saúde. A educação integral ocorreria se para além do tempo, fosse investido

em educação como construção da consciência de classe, assim sendo para além do capital.

Essa Reforma aponta aos anseios de manutenção do poder via burguesia, em que o Estado,

que jamais será neutro, subentende em seus posicionamentos a quem serve, ou seja, está a

serviço do neoliberalismo econômico e do grande capital.

O discurso do capital via Estado, se engendra quando se apresenta como de autonomia

até de escolhas com as maiores afinidades por parte dos jovens, mas cria e intensifica na

escola, um verdadeiro “depósito” de pessoas, estas que serão depositadas nos trabalhos mais

subalternizados posteriormente. É como prometer algo, não cumprir e retirar todos os sonhos

daqueles que já se deparam com mazelas sociais das mais diversas, retirando até mesmo a

possibilidade de ascensão social, já que a falsa inclusão se torna uma exclusão. Se a educação

não é integral, a construção do conhecimento crítico se fragmenta e são apontados os lugares

de cada grupo social, como se a classe trabalhadora nunca fosse romper com as opressões que

sofre. A Reforma do Ensino Médio rompe diretamente com a formação mais humanizada,

crítica e emancipadora, mas se justifica como sendo integral só por aumentar o tempo, embora

com condições precárias para todos os sujeitos que compõem o chão da escola.

Por fim, o cenário degradante que nos é apresentado e imposto, deve ser de muita luta

para que estes filhos e filhas da classe trabalhadora, possam perceber as verdadeiras intenções

do Estado. É preciso organização dos sujeitos que compõem os espaços formativos escolares

e acadêmicos, para resistir a exploração e alienação que nos colocam, bem como, entender

que foram em momentos de acirramento e de crises do capital, que grandes mobilizações

surgiram, evidenciando que a formação crítica vai para além dos muros da escola. Esta

temática não se encerra aqui, é necessário que haja muita vigilância quanto a sua aplicação

por imposição e consequências, por isso, estas são algumas considerações que podemos fazer

no momento sobre o exposto acerca do tempo integral proposto pela Reforma do Ensino

Médio e seu distanciamento da educação integral.
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