
Ensino distante da realidade desmotiva jovem 
Simone Iwasso 
 
Estudo mostra que, ao ingressar no médio, 43% queriam ser preparados para o trabalho, mas 
se decepcionam 
 
Decepcionados, 43% dos estudantes de São Paulo afirmam que esperavam ser preparados 
para o mercado de trabalho ao ingressarem no ensino médio. Para eles, a escola deveria ter 
como prioridade oferecer um aprendizado com foco na inserção profissional. Os resultados - de 
uma pesquisa feita pela organização não-governamental Ação Educativa e obtidos com 
exclusividade pelo Estado - coincidem com o atual debate em torno desses três últimos anos 
da educação básica, etapa do ensino que vive uma crise de identidade, com aumento da 
evasão e repetência no País. 
 
Enquanto educadores, intelectuais e o próprio Ministério da Educação discutem o que fazer 
com o currículo nessa etapa e as maneiras de atrair e reter os jovens, o quadro traçado pelos 
alunos pede uma escola mais próxima de sua realidade, mais disposta a motivá-los para o 
ensino e capaz de ajudá-los a criar projetos individuais para o futuro, seja indo diretamente 
para o trabalho ou prosseguindo os estudos numa universidade. 
 
Na hora em que recebem a oportunidade de se pronunciar livremente sobre qual escola 
gostariam de ter, aparecem construções como "o ensino médio não formaria 
profissionalmente, mas sim promoveria aprendizados básicos para o ingresso no mundo do 
trabalho" ou "a escola precisa ajudar os alunos a expressarem e colocarem em prática suas 
idéias". Há também pedidos para que os professores se aproximem mais da classe e dos 
alunos. 
 
"Qual é o ensino médio que a gente quer? Para quê ele serve? Ele é uma etapa estratégica 
para o acesso ao direito à educação e está sem identidade, sem um propósito, sendo dado 
apenas como continuidade do ensino fundamental", afirma Ana Paula Corti, coordenadora da 
pesquisa na Ação Educativa. "Além disso, há no momento discussões pelo País embasadas em 
apostas e dados, mas que em geral não consideram a opinião e os anseios das pessoas que 
estão na escola", complementa. 
 
ATRAÇÃO  
 
Ela chama a atenção para outro fator que diferencia o ensino médio do fundamental: enquanto 
a educação da 1ª a 8ª série é obrigatória pela Constituição, e tanto governos quanto famílias 
podem ser punidos caso não ofereçam vagas ou não matriculem as crianças, no ensino médio 
a escolha é livre. "Se a escola não se mostrar mais interessante para o aluno, se ele achar que 
não vai acrescentar nada para a vida dele, ele não se matricula e pára de estudar." 
 
Não por menos, em todo o País, onde apenas cerca de 45% dos adolescentes entre 15 e 17 
anos estão no ensino médio, a evasão tem aumentado nos últimos anos. Somente no Estado 
de São Paulo, de 2004 a 2007, houve uma redução de 327 mil estudantes matriculados. O que 
não quer dizer, para a professora Valéria Leão, da Escola Estadual Jardim Planalto, no Jardim 
Ângela (zona sul), que os alunos menosprezem a educação - a questão é que eles 
menosprezam a educação que está sendo oferecida, afirma. 
 
Para Valéria, a capacidade dos estudantes de se pronunciarem e dizerem o que pensam e o 
que querem para eles mesmos muitas vezes é subestimada, afastando ainda mais os jovens 
da instituição escolar. "Quando você dá a palavra a eles, fica evidente o descompasso entre a 
escola e as necessidades que trazem", diz. "Percebemos que eles têm uma capacidade de 
crítica e vontade de se inserir na comunidade onde estão. Quando não encontram isso, perdem 
o interesse e caem mesmo no trabalho, arrumando um emprego qualquer." 
 
A pesquisa ouviu 880 alunos de várias escolas da rede estadual de São Paulo para saber o que 
eles esperavam e o que encontraram no ensino médio. Em seguida, com um grupo menor, 
foram organizados alguns encontros para debater propostas de melhoria, que resultaram em 



um relatório feito pelos alunos. Esse documento será entregue na próxima semana para a 
Secretaria de Estado da Educação. 
 
DESENCONTRO 
 
Além da expectativa de receber uma preparação para o mundo do trabalho demonstrada pela 
maior parte dos entrevistados, outros 25% dos alunos disseram esperar do ensino médio a 
capacidade de saírem aptos a prestar um vestibular. Além disso, 8% deles afirmaram apenas 
esperar conseguir um diploma, demonstrando pouco interesse no aprendizado. 
 
Seja como for, essa expectativa também não está sendo cumprida. Segundo avaliação 
aplicada pela própria secretaria, mais de 70% dos alunos terminam o ensino médio sem saber 
operações matemáticas básicas, como transformar uma unidade de medida de metro para 
centímetro ou resolver problemas de subtração de números decimais menores que dez. 
 
"Os estudantes nessa idade não são ingênuos em hipótese alguma", enfatiza Maria Sylvia 
Simões Bueno, da Faculdade de Educação da Universidade Estadual Paulista (Unesp) de 
Marília. Isso quer dizer, segundo ela, que eles já trabalham e sabem que precisam estar 
preparados para a etapa seguinte. 
 
Desse modo, é necessário associar a realidade dos alunos com os conteúdos aprendidos em 
sala de aula, o que não quer dizer, segundo a professora, abandonar a matemática, a física e a 
química. "Pelo contrário, é ensinar esses conteúdos mostrando como estão associados à vida 
prática de todos nós." 
 
Outro ponto que ela define é a distinção entre preparar para o trabalho e oferecer um curso 
profissionalizante. "Não é somente oferecer um curso técnico, que pode ser de uma área que 
ele não tenha interesse, e aí continuamos, novamente, distantes dos jovens", afirma. 
 

 
Leia mais: 
 
''A escola é enciclopédica, mas a vida é complexa'' 
 
Desde o início do ano, a Secretaria da Educação colocou em prática algumas mudanças no 
ensino médio oferecido em São Paulo. A primeira delas tem a ver com o conteúdo ensinado em 
classe, já que pela primeira vez foi traçado um currículo único para todas as escolas - 
demanda prevista na Lei de Diretrizes e Bases (LDB), mas colocada em prática por poucas 
redes até o momento. 
 
Outro projeto está oferecendo 50 mil vagas de cursos técnicos em gestão de pequenas 
empresas aos alunos interessados, em parceria com a Fundação Roberto Marinho e o Centro 
Paula Souza. Em algumas cidades, a estratégica é formar parcerias com instituições locais para 
amplicar a oferta desses cursos.  
 
"Estamos oferecendo um apoio à continuidade dos estudos com enfoque vocacional para os 
alunos interessados e a opção de curso técnico para outros", afirma Maria Inês Fini, 
coordenadora de projetos da secretaria. Segundo ela, o currículo foi definido com base em 
cinco eixos: estímulo à leitura, cultura como educação, desenvolvimento de competências para 
aprender, contextualização no mundo do trabalho e empreendedorismo. 
 
"Há um descompasso grande entre a escola e a vida. E isso se acentua no ensino médio, 
quando o jovem ganha a habilidade de se questionar e pensar nele mesmo", diz. "A escola 
ainda é enciclopédica e a vida é digital e complexa." 
 

 
Leia mais: 
 
Alunos de escola pública sentem-se despreparados 



Lais Cattassini 
 
Concorrência com estudantes do ensino particular é temida no vestibular e na disputa de 
vagas no mercado 
 
Apesar de valorizarem a educação formal e terem planos de melhorar de vida no futuro, 
estudantes de escolas públicas de São Paulo ouvidos pela reportagem ainda não se sentem 
seguros ou preparados para concorrer no vestibular com alunos vindos de instituições 
particulares. 
 
Mesmo os que não têm pretensões de seguir uma carreira universitária, imaginando que assim 
que concluírem o ensino médio irão direto procurar um emprego, a sensação é de dúvida 
diante dos concorrentes. "O que aprendi nos primeiros anos de colégio foi mais importante do 
que as matérias do ensino médio", afirma Jaqueline de Paula Rocha, de 17 anos. Ela estuda no 
3º ano do ensino médio da Escola Estadual Albino César, no Tucuruvi (zona norte de São 
Paulo). 
 
Para ela, o mais importante que a escola ofereceu até hoje foram os conhecimentos em 
português e matemática. Quanto ao restante das disciplinas, e principalmente nas que estuda 
atualmente, a garota não consegue entender sua relevância.  
 
Entre as matérias consideradas menos relevantes, física e química, além de artes, foram as 
mais lembradas por eles. "Eu sei que o que parece inútil para mim pode ser importante para 
outra pessoa", completou Isabela Santos, de 15 anos, aluna do 2º ano da mesma escola. "Mas 
acho que, se eles ensinassem de outro jeito, seria melhor, a gente entenderia porque está 
estudando e ficaria mais fácil." 
 
Para os alunos de ensino médio da Escola Estadual Prof. Manoel Ciridião Buarque, em Vila 
Ipojuca (zona oeste), a experiência escolar é importante não apenas para passar no vestibular, 
mas também para a vida - e por isso, a escola deveria ter um enfoque diferente do atual e 
bem mais próximo da realidade vivida por eles. 
 
"Sei que tudo o que aprendemos é importante para o nosso futuro", disse Andreson Vinícius 
Ramos, de 18 anos. O estudante, que faz algumas matérias para terminar o 3º ano, conta que 
pretende cursar gastronomia. Ele já trabalha em um bufê na cidade e declara que seu 
aprendizado lá é bem maior do que na escola. 
 
Os alunos consideram importantes os conhecimentos adquiridos nos três anos de estudos, mas 
não se sentem capacitados adequadamente para ingressar no mercado de trabalho na área 
que escolheram. Eduardo Gabriel Menezes de Araújo, de 17 anos, que cursa o 2º ano, teme a 
concorrência. "Ainda não me sinto preparado para o mercado", afirma. 
 
Vivian da Cruz, de 17 anos, é aluna do 2º ano e também já trabalha há algum tempo. Ela 
atualmente é funcionária de uma loja no centro e comenta que amadureceu por causa de suas 
experiências profissionais: "Mudei muito depois que comecei a trabalhar, mas sei que é na 
escola que devo aprender mais." 
 

 
Leia mais: 
 
Visitas que dão resultado 
Renata Cafardo 
 
Taboão incentiva professor a ir à casa do aluno; nota melhora 
 
Danilo pediu para a mãe comprar bolo e presente. Ryan correu para esperar no portão. E 
Nicole fez escova no cabelo para receber a professora em sua casa na semana passada. As 
três crianças são alunas da rede municipal de Taboão da Serra, cidade pobre da região 
metropolitana de São Paulo. Numa iniciativa inédita no País, que acaba de ser premiada pela 



Organização das Nações Unidas (ONU), a prefeitura passou a pagar R$ 35 para cada visita que 
os professores fizerem aos alunos. Eles devem visitar todos os estudantes de suas salas pelo 
menos uma vez por ano. 
 
Avaliações feitas pela Secretaria Municipal da Educação mostram que o desempenho de 
estudantes visitados chega a ser 80% superior ao dos que não receberam os professores em 
casa. Foram avaliadas 8.300 crianças da 2ª e da 4ª série do ensino fundamental, em 
português e matemática. A diferença nos resultados de um grupo para outro é de, no mínimo, 
cerca de 20 pontos (numa escala de 0 a 100). Os índices de evasão também melhoram após o 
início do programa. 
 
Vinte mil famílias já foram visitadas desde que o projeto começou, em 2005, o que representa 
quase 65% do total de alunos da cidade. Terça-feira foi o dia da 20ª visita do ano feita pela 
professora Camila Pettinari, de 24 anos. "Ele quase não dormiu à noite, perguntava toda hora 
se era hoje que a professora vinha", conta a mãe, Edna Fernandes, ao abrir a porta. Danilo, de 
4 anos, corre e entrega uma agenda cor-de-rosa para a professora; ela mal abre o presente e 
o menino chega com um bolo de fubá.  
 
Da casa simples, um cômodo só, os pais vão tirando livros infantis, álbuns de fotos, um pedaço 
de papel com algumas letras escritas pela criança que começa a se alfabetizar. "Antes ele não 
gostava de ir para a escola, agora amadureceu, graças à Camila", elogia a mãe. 
 
As visitas duram cerca de 40 minutos, uma hora. O projeto é voluntário, os professores 
precisam fazer o trabalho em horários alternados às aulas, mas 600 dos cerca de mil que 
trabalham na rede municipal quiseram participar. O valor pago para cada visita acaba 
representando um salário a mais no fim do ano - em média. Os docentes da educação infantil 
e fundamental de Taboão recebem, em média, R$ 1.100 por mês. 
 
"A participação da comunidade não deve ser apenas um slogan. E não podemos só ficar 
esperando que ela vá até a escola", diz o secretário municipal da Educação de Taboão da 
Serra, César Callegari. Estudos internacionais têm mostrado a importância da aproximação 
entre a família e a escola para o desempenho da criança, para diminuir índices de repetência e 
de evasão. 
 
"É uma das variáveis que mais influenciam na aprendizagem", diz a coordenadora de educação 
da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), Mariulza 
Regattieri. "Em reuniões de pais, acabam discutindo apenas problemas, não a vida e a 
aprendizagem dos alunos", completa. Além do prêmio da ONU, a Unesco se inspirou no 
programa de Taboão para elaborar um projeto com o Ministério da Educação (MEC) para todas 
as escolas públicas do País (leia texto abaixo). 
 
SEM VISTORIA 
 
Callegari - que também é membro do Conselho Nacional de Educação (CNE) - explica ainda 
que a secretaria pede para que os professores não levem pranchetas nem façam anotações 
durante a visita. A intenção não é a de parecer uma vistoria, completa. "A idéia é ter um canal 
de diálogo permanente, mais íntimo e afetivo." 
 
Na maioria das visitas, a professora sai direto da escola e vai caminhando, com o aluno, até a 
sua casa. Os estudantes quase sempre moram a poucos metros de onde estudam, e isso 
também é uma estratégia para garantir a segurança ao entrar em bairros violentos. A 
prefeitura, no entanto, não tem nenhum registro de ocorrências durante as visitas. 
 
A professora Eliane Varga, de 27 anos, chega com a aluna Nicole dos Santos, de 8, para a 
segunda visita. "Queria que ela viesse todo dia", diz a menina, abraçada à professora. Eliane 
conta que a aluna passou a participar mais das aulas, a se interessar mais pelos conteúdos, 
depois da primeira vez que esteve em seu quarto, conhecendo o gato de estimação, ouvindo 
histórias de quando ainda era bebê. "As crianças me cobram o dia que vou à casa delas. As 
mais indisciplinadas se transformam depois da visita", conta. 



 
Para o educador da Pontifícia Universidade Católica (PUC-SP) Artur Costa Neto, uma das 
razões principais para o projeto dar certo é a relação entre afetividade e aprendizagem. "A 
criança aprende mais quando estabelece esse vínculo, quando gosta do professor", diz. Ele 
acredita que um programa como esse poderia ser facilmente adotado em cidades maiores, 
como São Paulo, porque as escolas são divididas por regiões, o que deixa os professores 
próximos das comunidades onde trabalham. 
 
Depois de se desculpar pelo pouco espaço, a dona de casa Edna Santos Oliveira conversa com 
a professora do filho Ryan, de 6 anos, sobre a dificuldade na fala do menino. Conta que 
procurou uma fonoaudióloga e que foi encaminhada a um otorrino. "A gente se sente mais 
valorizada na profissão, mais importante", conta a professora Gabrielle Parra, que já visitou 31 
dos seus 33 alunos neste ano. Na casa de Ryan, ela descobre que o menino dorme com a irmã 
na cama de baixo do beliche, dividido ainda com o irmão mais velho. Também percebe que a 
mãe não gosta muito que o menino brinque na rua. E que a casa fica embaixo do bar do pai. 
 
Educadores destacam a importância de o professor conhecer a realidade de cada aluno para 
direcionar o trabalho feito em sala de aula. "As escolas costumam ter um programa feito e 
querem encaixar todos os alunos nele. Mas elas precisam trabalhar a partir das dificuldades 
que cada criança tem", diz Costa Neto. "Há casos de professores que cobravam uma letra 
caprichada do aluno e, ao visitarem a criança, descobriram que não havia uma mesa para 
estudos", completa Mariulza, da Unesco, citando um caso ocorrido em Taboão. "A educação de 
qualidade é uma soma de iniciativas, mas com certeza essa é uma estratégia importante." 
 

 
Leia mais: 
 
Projeto rende prêmio da ONU ao município 
 
O projeto de Taboão da Serra, chamado de Interação Família Escola, foi escolhido como uma 
das iniciativas do País que mais contribuíram para os Objetivos de Desenvolvimento do 
Milênio, compromisso estabelecido por 191 nações em um evento da Organização das Nações 
Unidas (ONU) no ano 2000. 
 
O prêmio, criado no Brasil em 2005, é dado pelo Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento (Pnud) e pelo governo federal. Ele será entregue nos próximos meses pelo 
presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao município de Taboão da Serra. 
 
Foram inscritas 1.062 iniciativas no País e 42 delas receberam visitas dos técnicos do Pnud. As 
20 prefeituras e organizações da sociedade civil premiadas foram divulgadas em abril. 
 
Segundo Clarice Oliveira, da comissão de organização do prêmio, o projeto de Taboão cumpre 
o objetivo número 2 das Metas do Milênio, o de oferecer educação básica de qualidade para 
todos. 
 
O programa também foi visitado por especialistas da Unesco. Eles analisaram outras iniciativas 
no Brasil e na América Latina que aproximam a família da escola. "Estamos montando um 
projeto-piloto para as escolas públicas inspirado nessas iniciativas", diz a coordenadora de 
educação da Unesco, Mariulza Regattieri. 
 
Segundo ela, o programa está sendo elaborado em parceria com o Ministério da Educação e 
deve ser implementado no que vem. 
 



 
 
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 8 jun. 2008, Primeiro Caderno, p. A26-A28. 


