
 
Nota de Pesar pelo decesso do Ensino Médio 

 

Diante da sanção da lei que institui a Reforma do Ensino Médio, ação alardeada pela mídia 
oficial como panaceia para as mazelas que assombram esse segmento da Educação Básica, o 
GTT-Escola do CBCE vem a público denunciar os terríveis efeitos que tal medida acarretará à 
formação dos estudantes e ao exercício profissional dos docentes: 1) Os jovens e adultos que 
frequentam o Ensino Médio terão subtraída uma parcela substantiva e importante de 
conhecimentos a que teriam direito. 2) Nos termos colocados e diante das contingências, a 
proclamada educação em tempo integral é inexequível, a se considerar o contingenciamento 
de recursos no campo da educação, as condições ultrajantes das escolas, a carência de 
professores, os tipos de vínculo profissional dos docentes com as redes de ensino (precários e 
de tempo parcial) e as necessidades de sobrevivência dos estudantes, condição que os obriga a 
frequentar a escola noturna. 3) A mesma escassez leva a considerar a formação técnica-
profissionalizante como engodo, além de completamente divorciada dos conhecimentos 
científicos básicos. Em uma sociedade altamente tecnológica é impossível formar profissionais 
em tão pouco tempo e na completa ausência de recursos. 4) Diante da carência de docentes 
que atuam nos componentes em que se licenciaram, a oferta de itinerários formativos só 
poderá ser extremamente reduzida, sobretudo para os estudantes das classes populares. 
Ademais, obrigará os professores a percorrerem diversas unidades para completar a sua 
jornada. 6) Não há como negar que a tal reforma acena para a expansão e ingerência do 
mercado educacional privado no Ensino Médio ao estimular a proliferação de cursos técnicos 
de baixa qualidade e o fomento da educação a distância. 7) Desvaloriza por completo a 
carreira e a formação de professores com abertura para contratações por “notório saber”. 8) 
Ao buscar a redução de custos neste segmento, sepulta definitivamente os sonhos dos jovens 
das regiões empobrecidas, ampliando ainda mais a distância que os separa dos grupos 
privilegiados na disputa pelo acesso à universidade.  

Pelo exposto, o GTT-Escola do CBCE avalia que a sanção dessa lei significa o perecimento do 
Ensino Médio público.  

 

 

 

 


