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Leia. Atividade física na

infância previne depressão
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CNE aprova mudanças no ensino médio

Especialistas em educação
fazem ressalvas às diretrizes
Pág. A28
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Educação. Escolas públicas e particulares poderão optar entre manter grade curricular atual e adotar modelo dividido em áreas de
atuação – ciência, tecnologia, cultura e trabalho –, com ênfase nas disciplinas da área escolhida; ministro precisa aprovar diretrizes

Rafael Moraes Moura/ BRASÍLIA

O Conselho Nacional de Edu-
cação (CNE) aprovou ontem,
por unanimidade, as novas di-
retrizes do ensino médio, que
devem trazer mudanças nas
escolas públicas e privadas.

As diretrizes – que precisam
ser homologadas pelo ministro
daEducação,Fernando Haddad –

pretendemconferir mais autono-
mia e flexibilidade às escolas na
definição da grade curricular e
permitir que os estudantes de en-
sino médio noturno tenham mais
tempo para concluir os estudos.

Na prática, cada escola pode
optar entre manter a grade curri-
cular tradicional e a montagem
do projeto político-pedagógico a
partir de quatro áreas de atuação

–ciência,tecnologia,culturaetra-
balho. Cada escola escolheria a
sua vocação, por meio do “diálo-
go” entre corpo docente, alunos,
redes de ensino e as comunida-
des locais. Uma escola de uma re-
gião industrial, por exemplo, po-
deria enfocar a área de tecnolo-
gia, abrindo mais espaço às disci-
plinasdefísica equímica,semdei-
xar de lado outras matérias, co-

mo língua portuguesa e história.
“O ensino médio tem de ser en-

tendido como uma etapa final da
educação básica, capaz de atender
ao projeto de vida das pessoas”,
diz o conselheiro José Fernandes
de Lima, relator das diretrizes.

Hoje, o ensino médio é visto
como a etapa mais problemática
da educação básica, com altos ín-
dices de evasão. Uma pesquisa

de 2009 baseada em dados do
IBGE mostrou que 40% dos jo-
vens de 15 a 17 anos abandonam a
escola por desinteresse e 27%,
por razões de trabalho e renda.

A definição das novas diretri-
zes surge uma semana após o lan-
çamento do Programa Nacional
de Acesso ao Ensino Técnico e
Emprego (Pronatec), que visa a
formar mão de obra qualificada

por meio de capacitação técnica
e profissional de alunos do ensi-
no médio, além de beneficiários
do Bolsa-Família e reincidentes
do seguro-desemprego.
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