MOÇÃO Nº 19
Movimento Nacional em Defesa do Ensino Médio – Abaixo o PL 6840/2013
que traz graves retrocessos para o ensino médio brasileiro – Moção
Conae/2014

POR UMA FORMAÇÃO HUMANA INTEGRAL – NÃO AO RETROCESSO NO
ENSINO MÉDIO- CONTRA O PL 6.840/2013
A proposta de reformulação do ensino médio em tramitação na câmara dos
Deputados (PL n° 6.840/2013) apresenta sérios equívocos e inconsistências. É o caso
de organizar o currículo de terceiro ano diversificando as trajetórias de formação
segundo áreas de conhecimento de escolha dos estudantes (Ciências Humanas,
Ciências da natureza, linguagens ou formação profissional. Isso fere de morte a
proposta de formação humana integral com base na qual estão estruturadas as atuais
Diretrizes Curriculares Nacionais de Ensino Médio (DCNEM), cuja formulação foi
resultados de lutas por uma educação democrática, travadas pela sociedade e suas
entidades de educadores. A proposta de eliminação do ensino noturno para menores
de 18 anos desconhece que 78% da população economicamente ativa começa a
trabalhar antes dos 18 anos de idade. (PNAD – DIEESE,2008). Dados do IBGE de
2011 informam que 31,5% dos jovens de 14 a 17 anos trabalham e estudam, estudam
e procuram emprego, ou só trabalham. Isso significa que acabar com o ensino noturno
para essa faixa de idade é, de fato, excluí-la do sistema de ensino. Destinar o ensino
médio noturno apenas à faixa etária dos 18 anos em diante significa duplicar uma
política já existente, que á a EJA, ou em outros termos, a superposição de
modalidades que cumprem a mesma atribuição. Outra inconsistência presente neste

Projeto de Lei diz respeito à compulsoriedade da jornada de tempo integral. Os jovens
devem exercer o livre direito de escolha. O PL 6840/2013 se constitui na NEGAÇÃO
DE DIREITOS JÁ CONQUISTADOS E UM RETROCESSO PARA A ORGANIZAÇÃO
PEDAGÓGICO-CURRICULAR DO ENSINO MÉDIO- ABAIXO O PL 6.840/2013!

Proponente:
Associação Nacional de Pós-Graduação, Pesquisa em Educação - Anped

Signatários:
(Associação Nacional de Pós-graduação e Pesquisa em Educação- ANPED, Centro
de Estudos Educação e Sociedade- CEDES, Fórum Nacional de Diretores das
Faculdades de Educação- FORUMDIR, Associação Nacional pela Formação dos
Profissionais da Educação- ANFOPE, Sociedade Interinstitucional de Pesquisas sobre
o Ensino Médio-EM pesquisa, rede EMdiálogo, APP Sindicato dos Professores do
Paraná, Grupo These).

Destinatários:
Ministério da Educação, Presidência da República, Câmara dos Deputados, Senado
Federal, Conselho Nacional de Educação.

