
m 2007, numa tentativa de 
estabelecer o perfil do es
tudante secundarista bra
sileiro, uma pesquisa de
senvolvida pela institui
ção Ação Educativa ques
tionou um grupo de qua

se mil jovens: "Qual é o papel do Ensi
no Médio?" Muitos deles se entreolha
ram, atônitos. Para eles, claro mesmo 
era o papel da Educação Fundamental, 
que servia para aprender a escrever, a 
ler, a contar. Não havia clareza quan
to à função do Ensino Médio, não por 
acaso a etapa da educação tida como a 
mais problemática. Em 2009, segun
do dados do Conselho Nacional de Se
cretários de Educação (Consed), a taxa 
de reprovação foi 13,1% e a de abando
no, 14,3%; metade dos jovens entre 15 
e 17 anos está fora da escola (ou atrasa
da, no Fundamental), de acordo com o 
IBGE. Foi em vista desse cenário deso
lador que o Conselho Nacional de Edu
cação (CNE) definiu uma série de no
vas diretrizes curriculares para essa 
etapa do ensino, homologadas no iní
cio deste ano, que atualizam diretrizes 
de 1998. Apesar do consenso quanto à 
necessidade de mudanças, educadores 
e especialistas em geral mostram di
vergências em relação aos principais 
aspectos do novo texto. 

Entre as alterações, passa a se de
mandar das instituições de ensino a es
truturação de um projeto político-pe-
dagógico que viabilize a integração da 
educação com quatro "dimensões": tra
balho, ciência, tecnologia e cultura. Pa
ra isso, a composição da grade curricu
lar ganha maior autonomia, conforme 

especificidades e preferências de cada 
escola. O currículo deve ser organizado 
em quatro áreas de conhecimento: Lin
guagens (com Língua Portuguesa, Lín
gua Estrangeira Moderna, Arte e Edu
cação Física), Matemática, Ciências da 
Natureza (com Biologia, Física e Quí
mica) e Ciências Humanas (com Histó
ria, Geografia, Filosofia e Sociologia). A 
oferta de Língua Espanhola também se 
torna obrigatória, embora facultativa 
na escolha do estudante. Prevê-se ain
da que o currículo seja permeado por 
cinco temas transversais: educação ali
mentar e nutricional, respeito ao idoso, 
educação ambiental, educação para o 
trânsito e educação em direitos huma
nos. A carga horária escolar foi manti

da em 2,4 mil horas em três anos (800 
horas/ano), mas um adendo agora per
mite que o período noturno estenda es
se tempo, se conveniente. 

Com tudo isso, o objetivo, segun
do o relator da proposta, José Fernan
des de Lima, é de que o Ensino Médio 
possa absorver estudantes de diferen
tes ambições. "Não é para ficar mais 
com aquela discussão de pensar pre
paração para o trabalho para pobres e 
preparação para o vestibular para r i 
cos", explica. "Uma marca deste atu
al projeto é preparar ao mesmo tempo 
para a continuidade dos estudos, pa
ra o mundo do trabalho e para o exer
cício da cidadania." Ele ressalva que a 
definição de trabalho como uma das 
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quatro dimensões não significa que há 
o pressuposto de as escolas ensinarem 
um ofício. "Você prepara para o traba
lho também quando explica sobre em
presas e empregados, carteira profis
sional, relações profissionais, em co
mo as profissões se relacionam com 
os conteúdos." Seria, portanto, muito 
mais uma preparação para a vida adul
ta do que para o mercado. 

Esse sentido um tanto subjetivo da 
proposta é criticado pelo diretor do 
Colégio Bandeirantes, de São Paulo, 
Mauro Aguiar, também membro do 
Conselho Estadual de Educação. Para 
ele, a ideia de combinar profissionali
zação com ensino acadêmico regular 
data dos tempos de governos milita

res. "Isso não existe em lugar nenhum 
do mundo. O Ensino Médio, em qual
quer lugar, dá várias opções de acordo 
com as aptidões dos alunos. Nem to
dos querem ir à universidade; para es
ses, muitas vezes é mais negócio fazer 
um curso técnico de bom nível, que já 
lhe dá uma profissão", aponta. Aguiar 
considera que há um amplo campo de 
trabalho no nível profissionalizante, 
citando os sistemas de informação co
mo setor especialmente aquecido. Mas 
aí se evidencia outro problema: "Como 
exige formação básica de matemática 
e lógica, os alunos se sentem desenco
rajados a enfrentar um curso desses". 
Além disso, Aguiar afirma que, no 
Brasil, não há valorização devida pa-

ra os tecnólogos, o tipo de profissional 
"que põe a mão na massa", diferente do 
que ocorre na Europa, em que um bom 
marceneiro "não ganha muito menos 
do que um engenheiro". 

Ana Paula Corti , que conduziu a 
pesquisa da Ação Educativa menciona
da no início desta reportagem, diz te
mer que as novas diretrizes ocasionem 
uma fragmentação curricular. Como 
a carga horária foi mantida, mas com 
aumento de componentes, a tendência, 
ela crê, é de que as disciplinas básicas 
tenham de ceder espaço a eles. "Em vez 
de três aulas de Matemática, vão ser 
duas ou uma, para poder incluir uma 
de Sociologia, uma de Filosofia, uma 
de Música", exemplifica. A pesquisa
dora também se preocupa com os te
mas transversais. "Existe uma tendên
cia, que acho esquizofrênica, de a so
ciedade querer resolver todos os seus 
problemas jogando para a escola resol
ver", critica. O relator Lima, no entan
to, frisa que um tema como o respeito 
ao idoso não vai gerar uma disciplina 
específica: deverá ser contemplado na 
grade de outra maneira, eventualmen
te dentro da disciplina de Sociologia ou 
em atividades de extensão. 

Se grande parte da rede pública nem 
sequer consegue ser efetiva no papel 
de fazer do Ensino Médio a ponte pa
ra a educação superior, as novas dire
trizes, para Mauro Aguiar, tendem a 
agravar os problemas. A incipiência de 
professores de Filosofia já é um deles. 
"Não estou dizendo que Filosofia não é 
importante - é importantíssima. Mas, 
se você não pode fazer tudo, você cria 
prioridades", ele indica, reforçando as 
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disciplinas básicas como sendo essas 
prioridades. "Se o estudante não sabe 
ler e interpretar um texto corretamen
te, escrever corretamente, de que adian
ta estudar Filosofia?", questiona. A su-
perintendente-executiva do Instituto 
Unibanco, Wanda Engel, segue racio
cínio parecido em relação às diferenças 
regionais na elaboração do currículo. 
"Tudo o que sonho é que o menino de 
Tomar do Geru (município de Sergipe) 
saiba um mínimo de Português, Ma
temática, História e Geografia, assim 
como o menino de São Paulo." 

Conselheiro da Câmara Básica do 
CNE, Mozart Neves Ramos prefere 
ver tais mudanças pela perspectiva de 
uma formação mais rica e abrangente 
do estudante secundarista. Para ele, a 
flexibilização curricular e a interdisci
plinaridade são elementos que respei
tam a noção de que o percurso do Ensi
no Médio não pode ser engessado, úni
co. "O jovem quer uma escola capaz de 
dialogar com o mundo em que vive", 
analisa Mozart, também membro do 
Conselho de Governança do Todos pe
la Educação. O conteúdo programático, 
indica, precisa ter conexão com a "vida 
real". Mozart evoca sua primeira ex
periência como professor de Física, há 
muitos anos. Ministrava aulas de Ter-
mologia e Ótica e percebia que os alu
nos, ainda que gostassem da matéria, 
não aprendiam. "Porque havia defici
ência clara em Matemática. Se não sa
biam Matemática, não conseguiam re
solver o problema da Física." A estra
tégia do professor foi levá-los ao la
boratório, estimulando-os a trabalhar 
em fogão solar. Aprenderam a calcu- • 

lar o ponto focal que faria a comida ser 
cozida sem fogo. "Isso deu motivação 
enorme para estudarem Matemática", 
recorda. É nesse sentido, de aprendiza
gem criativa, que ele é otimista quanto 
às novas diretrizes. 

Mais do que elas, no entanto, é pre
ciso pensar a educação de forma con
juntural. O investimento na formação 
e na requalificação docente é visto co
mo o fator mais prioritário para uma 
transformação do atual estado das coi
sas. "Não é apenas a questão do salá
rio. Você vê várias profissões que não 
ganham nenhuma maravilha - jorna
listas, bombeiros, policiais militares 
- que conseguem trabalhar com mui
ta dedicação", diz Aguiar. No próprio 
Colégio Bandeirantes, duas vezes por 
semana, as turmas de 3o ano têm au
la de período integral, das 7 às 18 ho
ras, além de "sacrificarem" nove sába
dos no ano para simulados. A adesão 
chega a 93%, sem que os estudantes 
torçam o nariz. "Com professor moti
vado, o aluno é motivado. Quando há 
motivação, a gente se sacrifica", defi
ne o diretor. É preciso lembrar que, até 
2016, a matrícula para todas as crian
ças e jovens entre 4 e 17 anos se tornará 
obrigatória. Por isso, se o Ensino Mé
dio não se tornar naturalmente atraen
te aos jovens, a conta acabará sendo co
brada em outras áreas. Wanda lembra 
que o custo médio para manter um jo
vem na escola é de 2 mil reais por ano; 
já o de um detento no sistema prisional 
é de 2 mil por mês. "Se o Brasil não gas
tar com educação, vai gastar com se
gurança pública ou assistência social. 
Não tenha dúvida", afirma. 
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Text Box
Fonte: Carta na Escola, São Paulo, n. 66, p. 12-14, maio 2012.




