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NOVO ENSINO MÉDIO: AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DO DIREITO A 

EDUCAÇÃO 

 

No atual contexto socioeconômico e político do Brasil, temos sido 

surpreendidos cotidianamente por novas políticas no campo educacional 

brasileiro sem amplo debate na sociedade, com consequências, no mínimo, 

desastrosas e que têm potencial de provocar desigualdades às futuras 

gerações de crianças, jovens e adultos. Neste número, a Revista Educação 

Básica em Foco abrirá espaço para a reflexão sobre o Novo Ensino Médio, 

implementado no país, a partir da Lei nº 13.415 de 2017, provocando uma 

profunda reestruturação nessa etapa da educação básica. 

 Apesar das resistências, discussões e combates da sociedade civil 

organizada e de especialistas da área, que apontaram os retrocessos nessa 

nova regulamentação para o Ensino Médio, os objetivos que aproximam a 

educação dos(as) jovens aos interesses do empresariado nacional e promovem 

a fragmentação formativa, separando os conhecimentos comuns dos 

diversificados e tecnológicos, provocando um esvaziamento e estreitamento 

curricular, parecem ter sido atingidos com a reforma. 

  A adoção da lógica empresarial à escola produz efeitos nefastos à 

educação, cujos conteúdos educativos propostos ao ensino médio objetivam, 

quase que exclusivamente, a formação para o mercado de trabalho, excluindo 

os espaços de participação crítica e a formação humanística e democrática dos 

sujeitos. Vários especialistas da área têm alertado que esse tipo de formação, 

no Ensino Médio, visa primordialmente a aceitação sem críticas do trabalho 

alienado e das injustiças sociais, inerentes à sociedade capitalista. 

O modelo de sociedade capitalista ancorada em princípios neoliberais e 

neoconservadores que se apresenta ao contexto brasileiro na atualidade não 

tem favorecido a educação de qualidade à população de jovens, em sua 

maioria marginalizadas e exploradas. 

Além disso, os tempos de pandemia do Coronavírus Covid-19, que se 

instalou no Brasil desde março de 2020, e até o dia 18 de julho de 2022, foram 
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registrados 676.168 óbitos no país, têm promovido uma geração de jovens 

periféricos sem garantias mínimas ao direito à educação, o que tem se 

agravado com a orientação das políticas atuais, avessa à educação inclusiva, 

plural, diversa, pública, laica, gratuita, democrática, em respeito às diferenças, 

e de qualidade social para todos e todas. 

Nessa perspectiva, a Revista Educação Básica em Foco publicará em seu 

próximo volume um dossiê especial sobre o Novo Ensino Médio, com o objetivo 

de propiciar um espaço de discussão, relatos de experiências, reflexões e 

considerações relacionadas, abrangendo elementos do currículo, dos espaços 

formativos, da proposta pedagógica, da própria política do ensino médio e o 

reflexo para formação das gerações futuras. Esperamos contar com a 

contribuição de educadores(as), professores(as), coordenadores(as), 

gestores(as), famílias, estudantes, sindicatos, entidades e pesquisadores(as) 

da educação básica, em formatos diversos, como vídeos, áudios, textos, 

imagens, podcast.  

Convidamos todos e todas a socializar suas experiências e resultados de 

estudos e pesquisas sobre o Novo Ensino Médio. O prazo máximo para envio 

dos materiais é 23/09/2022.  

Contamos com a preciosa colaboração de vocês!   Confiram as normas de 

submissões no portal da Revista Educação Básica em Foco: 

https://educacaobasicaemfoco.net.br/submissao.html  
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