
Carta de Repúdio à Reforma do Ensino Médio 

 

Nós, do Grêmio estudantil da Escola Técnica Estadual Getúlio Vargas, por meio desta 

carta manifestamos nosso REPÚDIO contra a Reforma do Ensino Médio, segundo as 

disposições da lei n. 13415/2017 e exigimos sua revogação. Entendemos que a reforma 

é negativa ao ensino público e de qualidade e por tal motivo estamos nos posicionando 

em repúdio ao que consideramos um grande desmonte da educação e ao 

desenvolvimento de nosso país. 

A lei não foi amplamente divulgada e debatida nem pelos profissionais da educação, 

pelos alunos ou pela comunidade escolar, o que evidencia um verdadeiro descaso 

contra a categoria. Foi por meio de uma medida provisória (MP n. 746/2016) que a 

BNCC (Base Nacional Comum Curricular) foi encaminhada ao Congresso Nacional o que 

impediu a oportunidade de discussão. 

Analisadas as alterações dos componentes curriculares, apesar da desculpa de que a 

carga horária será ampliada de 2400 horas para 3000 horas de aulas nos 3 anos de 

Ensino Médio, a própria BNCC diminuiu seus componentes. Nas Escolas Técnicas 

Estaduais onde já está vigorando um modelo dessa reforma, de acordo com o ofício 

071/2017, constata-se que houve uma grande diminuição da base comum de 2400 

horas para 1800 horas, além de ter ocorrido uma diminuição também, na carga horária 

da formação técnica e profissional. Fica evidente, que não há um projeto educacional 

para o Ensino Médio Técnico Profissional, mas sim o “desmonte” de uma experiência de 

ensino reconhecida como de qualidade, como é a do CEETEPS, que permite que os filhos 

de trabalhadores, que são a maioria de quem ingressam em tais instituições públicas 

possam almejar um futuro com a condição de ascender a níveis superiores de ensino. 

Essa proposta serve para corte de investimentos na educação pública, tendo em vista 

redução da carga horária, e consequentemente uma demissão em massa de 

professores. Além disso, os períodos reduzidos de aulas numa única parte do dia, 

desobrigam o Centro Paula Souza a oferecer almoço aos alunos. 

MANIFESTAMOS nosso REPÚDIO a essa tentativa de desmonte do ensino público, e 

convocamos todos os estudantes que estão sendo ou serão afetados por tal reforma se 

mobilizem, no sentido de conseguirmos a revogação das leis acima referidas. Se não nos 

mobilizarmos nesse sentido, a educação pública terá um futuro cada vez pior, a partir 

de 2019. 

  

São Paulo, 6 de agosto de 2018 

                                                                          Grêmio Estudantil da Etec Getúlio Vargas 


