
 
Editora FGV lança obra que discute os desafios do Ensino Médio 

 
A aprovação da Lei de Reforma do Ensino Médio, de fevereiro de 2017, e a discussão da Base 

Nacional Comum Curricular (BNCC) puseram na ordem do dia, mais uma vez, as agruras do En-

sino Médio. A fim de contribuir para esse debate, a Editora FGV lança, dia 5 de março, o livro 

“Os Desafios do Ensino Médio”, que apresenta as discussões ocorridas em seminário homônimo, 

feito pelo programa FGV Ensino Médio, da Fundação Getulio Vargas. 

O evento de lançamento será um grande debate sobre educação, com a participação dos 

organizadores do livro Marieta de Moraes Ferreira, diretora da Editora FGV e coordenadora do 

FGV Ensino Médio, e José Henrique Paim, ex-ministro da Educação, além de Antonio Idilvan de 

Lima Alencar, secretário da Educação do Ceará e presidente do Conselho Nacional dos 

Secretários de Educação (Consed), Ricardo Henriques, superintendente executivo do Instituto 

Unibanco, e Wagner Victer, secretário estadual de Educação do Rio de Janeiro.  

O livro contém uma reunião de textos das apresentações e debates de especialistas renomados 
vinculados a órgãos públicos, como o Ministério da Educação (MEC), secretarias estaduais de 
Educação, o Conselho Nacional de Educação (CNE) e parlamentares, bem como de 
representantes de fundações privadas, professores, dirigentes de escolas públicas e privadas, 
que mapearam os principais pontos positivos e negativos da nova lei.  
 
Na última década, os debates sobre os rumos da educação básica no Brasil e o Ensino Médio, 

em particular, têm recebido atenção especial devido às grandes dificuldades que o segmento 

apresenta, com a necessidade constante de aprimoramento e melhoria na performance dos 

estudantes.  

“Os textos presentes no livro abordam diferentes pontos em comum: a importância de se fazer 
uma reforma do Ensino Médio e de se aprovar uma Base Nacional Curricular e a questão dos 
recursos e financiamentos necessários para estas mudanças”, afirma Marieta Ferreira. Entre os 
objetos dos debates presentes no livro estão a flexibilização do currículo e a definição dos 
itinerários formativos.  
 
Além disso, a formação dos docentes e a precariedade da infraestrutura das escolas pelo Brasil 
também são questões fundamentais apontadas na nova obra da Editora FGV para a melhoria da 
educação básica no país. 
 
Com tantos desafios pela frente, a leitura de “Os Desafios do Ensino Médio” torna-se necessária 
para os atores que têm a responsabilidade de construir uma política de educação duradoura, 
para que não se frustrem as expectativas de uma juventude ávida por escolas inovadoras e de 
qualidade. 
 
As inscrições para participar do lançamento do livro devem ser feitas no site: 
http://editora.fgv.br/eventos/  
 

Lançamento: Os Desafios do Ensino Médio 
Editora FGV 
Organizadores: Marieta de Moraes Ferreira e José Henrique Paim 

http://editora.fgv.br/eventos/


Data: 05/03 
Hora: 15h 
Local: Auditório FGV – Praia de Botafogo, 190/12º andar 
Páginas: 244  
Inscrições: http://editora.fgv.br/eventos/  
 

Programação: 

15h às 17h – Debate aberto com: 

Antonio Idilvan de Lima Alencar | Secretário da Educação do Ceará e presidente do Consed 

Ricardo Henriques | Superintendente executivo do Instituto Unibanco 

Wagner Victer | Secretário estadual de Educação do Rio de Janeiro 

Mediadores: 

José Henrique Paim | FGV 

Marieta de Moraes Ferreira | FGV 

17h às 18h – Lançamento do livro “Os Desafios do Ensino Médio” 

http://editora.fgv.br/eventos/

