
A lei 13415 sancionada em 16 de fevereiro de 2017 pelo 
Governo ilegítimo de Michel Temer e o Ministro da Educação 
Mendonça Filho, impondo a população brasileira um novo 
modelo de ensino médio representa um grande retrocesso 
para Educação Pública, na medida em que aprofunda a dis-
tância entre formação humanística e formação profissional, 
permitindo um modelo para as escolas das classes mais ri-
cas e outro modelo para os(as) filhos(as) dos(as) trabalha-
dores(as), a quem se tira o direito de uma formação integral.

A Reforma do Ensino Médio está submetendo a esco-
la pública às vontades do mercado e condenando muitos 
jovens a um ensino rebaixado. Por isso, esta reforma deu 
origem a um dos mais importantes movimentos de jovens 
estudantes dos últimos anos as ocupações das escolas pú-
blicas, que, no caso do Paraná, tomou grandes proporções. 
Estes(as) jovens lutaram por uma educação melhor, inclusi-
va, formadora de seres humanos capazes de refletir e trans-
formar suas vidas, lutaram para ter acesso ao conhecimento 
humano científico, filosófico e artístico, condição da quali-
dade da escola.

A reforma amplia a carga horária anual mínima do ensi-
no médio de 800 para 1400 horas, totalizando 4200 horas, e 
a Base Nacional Comum Curricular poderá ser de até 1800 
horas, menos de 43% do total. Isso significa que menos da 
metade do ensino médio será destinada a uma formação 
comum a todos os estudantes brasileiros, a Base será a refe-
rência para os exames de acesso às universidades públicas 
e privadas, porém não há garantia de que os alunos terão 
acesso a todos os conteúdos. 

Os itinerários formativos constituirão a parte comple-
mentar do currículo do ensino médio e estão divididos em 

cinco áreas: linguagens e suas tecnologias; matemática e 
suas tecnologias; ciências da natureza e suas tecnologias; 
ciências humanas e sociais aplicadas e formação técnica e 
profissional. O local de oferta dos itinerários será feita pelo 
sistema e não pelos estudantes, pois a reforma não obriga 
as escolas públicas a ofertarem todas as cinco áreas, e os es-
tudantes, sobretudo aqueles que residem nos mais de 3 mil 
municípios que contam com apenas uma escola de ensino 
médio, terão que procurar áreas de seus interesses na rede 
privada (caso consigam pagar) para poderem obter o diplo-
ma em suas áreas de conhecimento prediletas. Isso derruba 
a falsa propaganda do MEC que diz que todos poderão es-
colher o que estudar!

Ainda, pretende considerar profissionais da educação 
quaisquer pessoas com “notório saber”, para fins de atua-
ção na educação técnica profissional, ou seja os estudantes 
poderão ter aula com profissionais de qualquer área, isso 
constitui verdadeira afronta ao magistério e ao projeto de 
qualidade da educação pautado também na profissionali-
zação dos(as) trabalhadores(as) escolares.

Outro grave engano da reforma consiste no financia-
mento da educação, submetido às regras da Emenda do 
Ajuste Fiscal que limita o investimento em todas as políticas 
públicas. Os recursos previstos para ampliar as redes de 
ensino integral no país não comportam mais de 500 mil es-
tudantes, num universo de mais de 8 milhões! O dinheiro 
da escola pública que já é pouco também poderá ser repas-
sado a empresas ou escolas privadas. O que revela o caráter 
excludente da reforma, que deixará a maioria dos sistemas 
públicos de ensino e seus estudantes sem acesso à educa-
ção integral.

Reforma do Ensino Médio, Portaria/MEC n. 727

Reforma Democrática
Construir coletivamente com os(as) estudantes, 
professores(as), gestores e especialistas a proposta de  
Ensino Médio.

Investimento em Educação
Os recursos públicos devem ser destinados a 
escolas públicas.

Garantia dos Itinerários Formativos com qualidade
Em todas as escolas, podendo o estudante matricular-
se em todos onde realmente deseja ou em mais de um.

Garantia das 1800 horas da BNCC
Formação comum a todos os estudantes brasileiros 
preservando a qualidade da educação.

Garantia de formação geral e pública
Os escassos recursos devem ser investidos na escola 
pública em geral e não apenas no mercado de ensino 
técnico e profissional de caráter privatizado.

Garantia de infra-estrutura nas escolas
Escolas com salas de aula agradáveis e devidamente 
equipadas, laboratórios, biblioteca, espaços destinados 
a variadas práticas desportivas e artístico-culturais.

Prioridade para o Ensino Médio Público
A todos os filhos e filhas das classes trabalhadoras, que 
possibilite o ingresso a educação superior.

Fonte: http://www.cnte.org.br
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