
Manifesto da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica 

sobre o Projeto de Lei - PL nº. 6840/2013 – Reformulação do Ensino Médio 

 

Considerando o Projeto de Lei – PL nº. 6840/2013, sobre Reformulação do Ensino 

Médio, que tramita no Congresso Nacional em caráter de “PRIORIDADE” para 

aprovação até o término do primeiro semestre do ano de 2014; 

 

Considerando que o PL propõe alterações que implicam o retrocesso da Política 

Educacional Brasileira, alterando drástica e negativamente a Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional nº 9394/96 (LDB), no que tange ao Ensino Médio; 

 

Considerando que o PL ignora as recentes Diretrizes Curriculares Nacionais da 

Educação Básica (Res. CNE/CEB nº 04/2010), as Diretrizes Curriculares Nacionais do 

Ensino Médio (Res. CNE/CEB nº 02/2012), as Diretrizes Curriculares Nacionais da 

Educação Profissional Técnica de Nível Médio (Res. CNE/CEB nº 06/2012) e demais 

marcos regulatórios vigentes que representam avanços para a Educação Brasileira e que 

não podem ser desprezados, como ocorre na proposta em tramitação; 

 

Considerando que o PL apresenta flagrantes equívocos conceituais, epistemológicos, 

pedagógicos e ideológicos ao tratar da organização curricular do Ensino Médio; 

 

Considerando que o PL inviabiliza a continuidade da integração da Educação 

Profissional Técnica ao Ensino Médio, na perspectiva de uma verdadeira formação 

integral, princípio estruturante da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e 

Tecnológica; 

 

Considerando que o PL nega a Política da Formação de Professores implantada na Rede 

Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica; 

 

Considerando a necessidade de ampliação do diálogo e aprofundamento do diagnóstico 

sobre o Ensino Médio, a fim de apresentar ou rediscutir propostas que efetivamente 

contribuam para a qualidade dessa etapa da Educação Básica; 

 

E considerando que o PL atinge direta e especificamente a Rede Federal de Educação 

Profissional, Científica e Tecnológica que não teve garantido o espaço de interlocução 

por meio dos fóruns legítimos e do CONIF;  

 

Solicitamos a Vossa Magnificência que encaminhe, em regime de urgência, este 

Manifesto ao Secretário da Educação Profissional e Tecnológica, e ao Ministro de 

Estado da Educação, visando à imediata interlocução junto ao Congresso Nacional 

para retirada de tramitação do PL nº 6840/2013. 
 

Solicitamos, ainda, que o CONIF dê publicidade a este Manifesto e incentive a 

discussão sobre a Educação Básica de Nível Médio, em toda a Rede Federal de 

Educação Profissional, Científica e Tecnológica. 

 

Fórum de Dirigentes de Ensino 

CONIF/FDE 

 

Manaus, Maio de 2014. 


