
 

 

 

                                                                

 
 

O NOVO ENSINO MÉDIO

 

RESUMO 

O tecnicismo começou a ganhar força a partir da necessidade de mão
impulsionado pelo desenvolvimento industrial, que obrigou os sistemas educacionais 
adequarem-se ao novo modelo de ensino, o qual priorizava a técnica e deixava em segund
ou mais planos a formação social e cidadã do indivíduo, reproduzindo intencionalmente 
sujeitos para demanda de uma economia capitalista. O novo ensino médio brasileiro após a 
reforma proposta pela Lei 13.415 de 2017, potencializou dentro da sua multiplic
pedagógica o seu caráter tecnicista, quando diminui de 2.400 horas para 1.800 horas a 
carga horária total das disciplinas dispostas na Base Nacional Comum Curricular (BNCC) 
para o ensino médio e incorporou a quinta área do conhecimento chamada de for
técnica e profissional composta pelos itinerários formativos com 1.200 horas, totalizando 
3000 horas que deverão ser implementadas nas escolas até 2022 e progressivamente para 
4.200 horas. A incorporação dos itinerários formativos ao currículo do ens
caracteriza o viés tecnicista dessa nova proposta educacional, que no entendimento do 
legislador, busca atender as necessidades e expectativas dos jovens com um currículo que 
comtemple a formação geral e a qualificação profissional. A proximidade
o ensino médio em uma visão otimista pode ser observada na autonomia dada aos 
discentes na escolha do itinerário que ele deseja cursar, ou ainda na possibilidade de 
planejamento profissional associado ao campo de saber. Contrariando esse
otimista, está o conformismo que pode ser gerado nos estudantes, estabelecendo 
desinteresse no prosseguimento de estudos em níveis mais elevados, que favoreça as 
relações de classes evidenciadas nas pedagogias liberais como a tecnicista. Este t
objetiva relacionar o tecnicismo com o novo formato do ensino médio regular através do 
método de revisão bibliográfica. Por fim, o estudo do tecnicismo no campo pedagógico 
possui grande relevância sócio
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impulsionado pelo desenvolvimento industrial, que obrigou os sistemas educacionais 

se ao novo modelo de ensino, o qual priorizava a técnica e deixava em segund
ou mais planos a formação social e cidadã do indivíduo, reproduzindo intencionalmente 
sujeitos para demanda de uma economia capitalista. O novo ensino médio brasileiro após a 
reforma proposta pela Lei 13.415 de 2017, potencializou dentro da sua multiplic
pedagógica o seu caráter tecnicista, quando diminui de 2.400 horas para 1.800 horas a 
carga horária total das disciplinas dispostas na Base Nacional Comum Curricular (BNCC) 
para o ensino médio e incorporou a quinta área do conhecimento chamada de for
técnica e profissional composta pelos itinerários formativos com 1.200 horas, totalizando 
3000 horas que deverão ser implementadas nas escolas até 2022 e progressivamente para 
4.200 horas. A incorporação dos itinerários formativos ao currículo do ens
caracteriza o viés tecnicista dessa nova proposta educacional, que no entendimento do 
legislador, busca atender as necessidades e expectativas dos jovens com um currículo que 
comtemple a formação geral e a qualificação profissional. A proximidade 
o ensino médio em uma visão otimista pode ser observada na autonomia dada aos 
discentes na escolha do itinerário que ele deseja cursar, ou ainda na possibilidade de 
planejamento profissional associado ao campo de saber. Contrariando esse
otimista, está o conformismo que pode ser gerado nos estudantes, estabelecendo 
desinteresse no prosseguimento de estudos em níveis mais elevados, que favoreça as 
relações de classes evidenciadas nas pedagogias liberais como a tecnicista. Este t
objetiva relacionar o tecnicismo com o novo formato do ensino médio regular através do 
método de revisão bibliográfica. Por fim, o estudo do tecnicismo no campo pedagógico 
possui grande relevância sócio-política, pois essa tendência exerce forte re
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se ao novo modelo de ensino, o qual priorizava a técnica e deixava em segundo 
ou mais planos a formação social e cidadã do indivíduo, reproduzindo intencionalmente 
sujeitos para demanda de uma economia capitalista. O novo ensino médio brasileiro após a 
reforma proposta pela Lei 13.415 de 2017, potencializou dentro da sua multiplicidade 
pedagógica o seu caráter tecnicista, quando diminui de 2.400 horas para 1.800 horas a 
carga horária total das disciplinas dispostas na Base Nacional Comum Curricular (BNCC) 
para o ensino médio e incorporou a quinta área do conhecimento chamada de formação 
técnica e profissional composta pelos itinerários formativos com 1.200 horas, totalizando 
3000 horas que deverão ser implementadas nas escolas até 2022 e progressivamente para 
4.200 horas. A incorporação dos itinerários formativos ao currículo do ensino médio 
caracteriza o viés tecnicista dessa nova proposta educacional, que no entendimento do 
legislador, busca atender as necessidades e expectativas dos jovens com um currículo que 
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o ensino médio em uma visão otimista pode ser observada na autonomia dada aos 
discentes na escolha do itinerário que ele deseja cursar, ou ainda na possibilidade de 
planejamento profissional associado ao campo de saber. Contrariando esse pensamento 
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desinteresse no prosseguimento de estudos em níveis mais elevados, que favoreça as 
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educação, com a proposta pedagógica, e em especial neste momento, com o novo formato 
do ensino médio por meio dos itinerários formativos.
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