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Especialistas reagem com cautela às diretrizes do CNE

Mariana Mandelli

Educadores e especialistas em
ensino médio ouvidos pelo Esta-
do consideram positivas as pro-
postas do Conselho Nacional de
Educação (CNE) para essa etapa
da educação básica, mas com al-
gumas ressalvas. Segundo eles,

alguns pontos, para serem efeti-
vados, dependem principalmen-
te da organização das redes de
ensino.

“As diretrizes, com esse menu
de escolhas de áreas temáticas,
oferecem ao aluno a possibilida-
de de antecipar essa fase de tran-
sição para o mercado de traba-
lho”, explica o economista e es-
pecialista em ensino médio da
Fundação Getúlio Vargas, Mar-
celo Neri. “O ensino médio de
hoje é genérico demais. A escola
tem de ser atrativa para o aluno
que quer frequentar o mercado
de trabalho.”

Para Neri, a mudança deveria
ocorrer não em nível nacional,
mas estadual. “A única coisa que
me assusta um pouco é a rapidez
dessa mudança. O ideal seria
aplicar essa flexibilização em al-
guns Estados, primeiramente.”

Anna Helena Altenfelder, su-
perintendente do Centro de Es-
tudos e Pesquisas em Educação,
Cultura e Ação Comunitária
(Cenpec), também vê as propos-
tas com cautela. “Repensar o en-
sino médio é urgente e isso passa
pela reinvenção do currículo. A
iniciativa é importante”, afirma.

Entretanto, ela acha que a ênfa-

se em uma área específica na es-
cola pode acabar excluindo alu-
nos que não se interessem por
essas disciplinas. “A flexibiliza-
ção pode resolver a motivação,
mas pode provocar também um
desinteresse. Será que os alunos
vão poder optar? Isso é complica-
do de organizar.”

Tanto ela como Neri veem co-
mo positiva a ideia de aumentar
o tempo em que seria possível
concluir o ensino médio notur-
no, diminuindo a carga horária
diária dos alunos. “A princípio,
isso pode ser interessante para o
estudante”, diz Anna Helena.

Wanda Engel, especialista em
ensino médio do Instituto Uni-
banco, acha que, apesar de positi-
vas, as novas diretrizes não vão
solucionar os problemas crôni-
cos dessa etapa da educação bási-
ca brasileira. “É um avanço gran-
de, mas não acho que resolverá a
questão da evasão, por exemplo.
Nenhuma ação específica solu-
ciona um problema de grande
complexidade, como é o caso”,
afirma. “Focar em áreas específi-
cas exige a reformatação dos pro-
fessores que darão essas aulas.
Isso implica em outro problema:
vai faltar professor.”

Ela é contra as medidas para o
noturno. “Isso vai incentivar ain-
da mais a ida de alunos para esse
período, o que é prejudicial.”

Distância. Para o educador e
presidente da Associação Brasi-
leira de Ensino a Distância
(Abed), Fredric Litto, a inserção
de uma possível carga horária
não presencial é válida, mas criti-
ca o limite de aulas. “Muitos alu-
nos têm maturidade, já nessa ida-
de, para fazer educação a distân-
cia”, afirma. “No entanto, acho
errado limitar a 20% da grade.
Muitos jovens no Brasil preci-
sam trabalhar e estudar ao mes-
mo tempo. O ensino a distância
oferece flexibilidade e conve-
niência nesse sentido.”
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O desenvolvimento econômico que
o Brasil vem experimentando, na
última década, vem abrindo impor-
tantes janelas de oportunidades

para nossa juventude.
No passado faltavam empregos, hoje falta

mão de obra qualificada para ocupar as posi-
ções no mercado de trabalho geradas por es-
sa nova economia. Isso está diretamente vin-
culado à* oferta de uma educação básica de
baixa qualidade.

Hoje no Brasil são 10 milhões de jovens
matriculados no ensino médio. Muitos ficam
pelo caminho, abandonam os estudos por fal-
ta de motivação. Os que concluem não apren-
dem aquilo que seria esperado. Por exemplo,
em matemática, apenas 11% aprenderam o
que seria esperado ao final do ensino médio.
O jovem quer uma escola que caiba na vida e,
hoje, ele não a encontra no ensino médio.

Para reverter esse quadro, o Conselho Na-
cional de Educação (CNE) aprovou novas di-
retrizes curriculares para o ensino médio,
pautadas em quatro dimensões: trabalho,
ciência, tecnologia e cultura.

É preciso pensar nas diferentes juventu-
des, as que estudam no diurno e aquelas do
noturno; as que sonham por uma escola de
tempo integral; as que precisam trabalhar e
de mais tempo para concluir o ensino médio.

Mas, antes de tudo, é preciso oferecer a
estas juventudes um ensino motivador, ca-
paz de promover a criatividade e a inovação,
promovendo a autonomia, a flexibilidade e a
interdisciplinaridade nas redes de ensino e
nas escolas, a partir dos seus projetos pedagó-
gicos.

Não se pode pensar em um único ensino
médio. Nesse sentido, é preciso valorizar a
leitura em todo o percurso da formação, rela-
cionar a teoria com a prática – não se pode
esperar que um jovem goste de química
aprendendo reações químicas na lousa! –,
promover a iniciação científica e a aprendiza-
gem criativa.

São desafios que passam por uma nova for-
mação docente, uma nova cultura, pautada
em expectativas de aprendizagem moldando
os processos de avaliação e os próprios inves-
timentos do Ministério da Educação. O cami-
nho é longo, mas o CNE deu um passo impor-
tante para combater a atual baixa qualidade
do ensino médio.
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Q uando me contaram que
os ursos entram numa ca-
verna no início do inverno
e dormem por seis meses,
eu tinha 5 anos. E me lem-

bro que fiquei impressionado. Eles
se mexem, fazem xixi? “A caverna é
muito escura, ninguém sabe.” Nos úl-
timos 50 anos, muito se descobriu so-
bre o processo de hibernação, mas a
grande maioria dos estudos foi feita
com animais pequenos, capazes de
hibernar no laboratório. Minha curio-
sidade só foi satisfeita agora.

Por todo o Alasca, ursos pretos, Ur-
sus americanus, comportam-se co-
mo o Zé Colmeia: roubam cestas de
piquenique e assustam turistas, va-
gando pelos acampamentos à procu-
ra de comida. Eles são chamados de
“nuisance animals” e são rotineira-

mente capturados e transportados para
áreas remotas.

Seis deles foram levados para o Insti-
tuto de Biologia Ártica em Fairbanks,
no Alasca, e colocados em uma área cer-
cada. No outono, foram anestesiados e,
com uma pequena cirurgia, monitores
cardíacos e de atividade muscular fo-
ram implantados sob a pele. Para permi-
tir que eles hibernassem, foram coloca-
das caixas de madeira nas quais eles po-
diam se abrigar.

Essas cavernas artificiais tinham ante-
nas capazes de captar os sinais de rádio
dos monitores e transmitir os dados pa-
ra os cientistas. Possuíam câmeras de
infravermelho capazes de medir a tem-
peratura corporal dos animais e filmar
seus movimentos.

Não satisfeitos, os cientistas coloca-
ram nas caixas um equipamento capaz

de medir a quantidade de oxigênio con-
sumida pelos animais e a de gás carbôni-
co liberada, o que permite saber o que
acontece com seu metabolismo. Aí foi
só esperar o inverno chegar, os animais
se aninharem nas suas caixas e inicia-
rem a hibernação. Foram seis meses de
sono cuidadosamente monitorados.

Mobilidade. Primeiro, os cientistas
confirmaram o que já se imaginava. Du-
rante a hibernação, que pode durar de
cinco a sete meses, entre novembro e
abril, os ursos não se alimentam, não
bebem água, não urinam e não eva-
cuam. Mas eles não dormem totalmen-
te imóveis. Nos primeiros meses, eles
se movimentam duas vezes por dia, mu-
dando de posição e algumas vezes levan-
tando e deitando novamente.

Esses movimentos vão rareando e, no

meio da hibernação, por volta de feverei-
ro, eles se movem somente a cada dois
dias. Nos últimos dois meses, seus movi-
mentos se tornam mais frequentes, até
que eles acordam e saem da caverna.

O ato de acordar ocorre somente
quanto a temperatura do ar volta a ser
de 0˚C. Durante o inverno, a temperatu-
ra oscila entre -20˚C e -40˚C, sendo
10˚C mais alta no interior das caixas. A
temperatura do corpo do animal se re-
duz de 38˚C para 30˚C – uma queda bem
menor que a observada em animais me-
nores, mas que acompanha os movi-
mentos do animal.

No início do inverno, ela cai lenta-
mente, ao longo de dois meses, e depois
aumenta gradativamente. O interessan-
te é que a temperatura não fica constan-
te ao longo de cada semana. Ao longo de
toda a hibernação, a temperatura oscila
2ºC a 3˚C, com uma periodicidade de 1,6
a 7,3 dias, subindo e baixando em cada
um desses ciclos. O consumo de oxigê-
nio, que baixa em média 75%, também
oscila junto com a temperatura, mas
não parece acompanhar os movimen-
tos do corpo do animal.

Quando o animal desperta, ao final da
hibernação, sua temperatura corporal
já está de volta aos 38˚C, mas demora
ainda de duas a três semanas para seu
metabolismo voltar ao normal.

Mas o mais interessante é o que ocor-

re com a respiração e os batimentos
cardíacos. Na fase mais profunda da
hibernação, os batimentos cardíacos
param por até 20 segundos, em segui-
da batem cinco ou seis vezes, em um
ritmo quase normal, durante cinco
segundos, e novamente param de ba-
ter por 20 segundos. Durante o tem-
po em que o coração está batendo, o
animal dá uma respirada, inalando e
exalando ar pelas narinas. Logo após,
ele para de respirar e o coração para
de bater por outros 20 segundos. Um
médico que examinasse o animal du-
rante esses 20 segundos diria que ele
está morto, sem respirar e sem bati-
mentos cardíacos.

É assim que os ursos vivem duran-
te os seis meses que passam dormin-
do. Demorou 50 anos, mas minha
curiosidade foi satisfeita. Agora não
estou aguentando esperar que meu
filho me pergunte o que ocorre com
os ursos durante o inverno. “A caver-
na é muito escura, ninguém sabia,
mas uns cientistas no Alasca...”
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Novo ensino
médio visa
ao mercado
de trabalho
Intenção do Conselho Nacional de
Educação é priorizar temas mais ‘úteis’

FERNANDO
REINACH

● Flexibilidade no currículo
Cada escola vai poder optar
entre manter a grade curricular
tradicional e a montagem do
projeto político-pedagógico a
partir de quatro áreas de
atuação – ciência, tecnologia,
cultura e trabalho.

● Cursos noturnos
A ideia é que as escolas com
cursos noturnos tenham uma
parte de sua carga horária de
forma não presencial, com
aulas e atividades à distância. O
conselho também aprovou a
possibilidade de o aluno con-
cluir o ensino médio um período
maior do que três anos, prazo
máximo definido atualmente.

O jovem quer
uma escola que
caiba na vida

Novo caminho. José Fernandes de Lima (esq.), relator das diretrizes do ensino médio, participa de reunião do Conselho Nacional de Educação

Educadores dizem que
propostas são positivas,
mas reformas vão
depender da organização
das redes de ensino

Seis meses dormindo

● Problemas
Um estudo
realizado em
2009 revelou
que 10,9% dos
jovens entre
15 e 17 anos
deixam de es-
tudar por falta
de acesso e
21,7% o fazem
por motivos
diversos, entre
os quais a gra-
videz precoce.

BRASÍLIA

Uma escola mais integrada
com as demandas do mercado
de trabalho, que atenda às rei-
vindicações da sociedade, tor-
ne-se mais atraente aos estu-
dantes e seja livre de comodis-
mos. Esse é o cenário desenha-
do pelas novas diretrizes do
ensino médio, aprovadas on-
tem pelo Conselho Nacional
de Educação (CNE). O objeti-
vo é aproximar a escola da ex-
periência pessoal do aluno, ga-

rantindo-lhe uma formação
mais abrangente.

“É preciso que o jovem identifi-
que os assuntos tratados com o
seu projeto de vida”, diz o conse-
lheiro José Fernandes de Lima, re-
latordasdiretrizes,queesperaaho-
mologaçãodasnormaspelominis-
tro Fernando Haddad até junho.

Segundo as novas diretrizes, o
ensino médio deve ser estrutura-
do a partir de quatro áreas de
atuação – ciência, tecnologia, cul-
tura e trabalho. Em termos práti-
cos, uma escola de uma região

turística poderia escolher a área
de cultura como eixo de atuação,
dando mais espaço na grade às
disciplinas de história e geogra-
fia, por exemplo. As demais disci-
plinas também poderiam ser mi-
nistradas seguindo esse viés.

Vocação. O conselheiro, no en-
tanto, admite que a escolha de
uma “vocação” pode adquirir
contornos problemáticos – co-
mo conciliar, por exemplo, os in-
teresses de pessoas com diferen-
tes projetos de vida? E no caso de

municípios com uma rede míni-
ma, como garantir que cada alu-
no seja contemplado pela “área
de atuação” de seu interesse? “Se
num único lugar só há uma esco-
la, não se pode afunilar demais.”

Asnovasdiretrizestambémper-
mitem que os alunos do ensino
médionoturnotenhammaistem-
po para concluir os estudos. Hoje,
a duração é de três anos. O texto
não estabelece um teto, mas a me-
dida visa a diluir o mínimo de 2,4
mil horas do total de curso em um
intervalo de tempo maior. Como
muitos estudantes dos cursos no-
turnosconciliamarotinadetraba-
lho com o período de aula, che-
gam atrasados e cansados às salas.
A saída, nesses casos, seria ter me-
nos aulas por dia e concluir o ensi-
no médio em um prazo maior.

Outra possibilidade garantida
pelas diretrizes é a realização de
aulas não presenciais para o ensi-
no médio noturno. As classes a
distância teriam um limite: não
poderiam representar mais que
20% do total de aulas.

Dados do último Índice de De-
senvolvimento da Educação Bá-
sica (Ideb), de 2009, mostram
que os alunos do ensino médio
estão estagnados no desconheci-
mento, sem conseguir, por exem-
plo, identificar a ideia principal
de um texto ou associar que me-
tade é 50%. Eles receberam nota
3,6, numa escala de 0 a 10 – ape-
nas 0,1 superior à obtida em
2007. / R.F.M.

●✽ fernando@reinach.com

Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 5 maio 2011, Primeiro Caderno, p. A28.




