
PÓS a divulgação dos 
vexatórios resultados 
do ensino médio na úl
tima edição do Índi
ce de Desenvolvimen
to da Educação Básica 
(Ideb), o Ministério da 

Educação planeja uma ampla moderniza
ção do currículo, com a integração das di
versas disciplinas em grandes áreas do co
nhecimento. Na terça-feira 21, o ministro 
Aloizio Mercadante reuniu-se com os se
cretários estaduais da área e propôs a cria
ção de um grupo de trabalho para estudar 
a proposta, inspirada no Exame Nacional 
do Ensino Médio (Enem), que organiza as 
matrizes curriculares em quatro grupos: 
linguagens, matemática, ciências huma
nas e da natureza e suas tecnologias. 

"Hoje, o ensino médio tem uma estru
tura curricular enciclopédica. São, no 
mínimo, 13 disciplinas obrigatórias, que 
podem chegar a 20 se incluirmos as op
tativas. Com apenas quatro horas de au
la por dia é muito difícil para o aluno in
tegrar esse conteúdo, sistematizar es
sas informações", afirma o ministro Mer
cadante em entrevista a CartaCapital 
(pág. 30). "O ideal seria que todas as es
colas funcionassem em período integral, 
como ocorre nos países desenvolvidos. 
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Queremos trilhar esse caminho, mas o 
currículo também deve ser repensado." 

A situação realmente exige uma in
tervenção drástica. Com escala de 0 a 10, 
o Ideb considera o desempenho dos alu
nos em português e matemática, além 
da taxa de aprovação dos estudantes. Di
vulgada a cada dois anos, a nota das es
colas da rede pública de ensino médio 
ficou estagnada em 3,4 em 2011. Ainda 
que esteja dentro da meta, o índice per
manece o mesmo de 2009. Pior: dos 27 

estados da Federação, 11 não alcançaram 
as notas propostas para o ano passado 
no ensino médio como um todo, público 
e particular. Em alguns deles houve re
trocesso, como Alagoas (que caiu de 3,1 
para 2,9), Espírito Santo (3,8 para 3,6) e 
Rio Grande do Sul (3,9 para 3,7). 

É verdade que a qualidade do ensino 
não é o único desafio. O Brasil nem se
quer conseguiu universalizar o acesso a 
essa etapa da educação. Dos mais de 10,5 

milhões de jovens de 15 a 17 anos, pou
co mais da metade (5,4 milhões) cursa o 
ensino médio. Existem ao menos 3,9 mi
lhões de estudantes dessa faixa etária 
no ensino fundamental, portanto, defa
sados nos estudos. Outros 978 mil estão 
fora da escola, dos quais 166,8 mil são 
analfabetos. Mas o esforço para atender 
à demanda, que continuará crescente ao 
menos até 2020, conforme as projeções 
do IBGE, não pode inviabilizar as ini
ciativas para melhorar a aprendizagem. • 
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• A proposta de reorganização curricular 
não é nova. Em 2011, o Conselho Nacio
nal de Educação (CNE) aprovou diretri
zes curriculares do ensino médio que 
propõem uma flexibilização do formato 
atual. "Não se trata de reduzir o número 
de disciplinas ou conteúdos que os alunos 
vão aprender. Ao contrário, a ideia é apro
fundar componentes curriculares de for
ma integrada", explica o secretário nacio
nal de Educação Básica, César Callegari. 

Para exemplificar, Callegari cita a es
trutura do Enem, que exige dos alunos 
uma abordagem multidisciplinar para 
a resolução dos problemas propostos. 
Uma questão de química, por exemplo, 
pode exigir o uso de ferramentas da ma
temática ou conceitos de física. "O Enem 
é um instrumento de avaliação, mas pro
põe uma estrutura de relacionamento 
dos conteúdos. Hoje, 86% dos alunos es
tão na rede estadual e 12% na privada. 
Mas o MEC pode induzir e apoiar finan
ceiramente as redes de ensino dispostas 
a adotar um currículo mais flexível." 

Na teoria, a proposta parece boa. O pro
blema é a difícil adequação à realidade da 
maioria das escolas. "Não adianta mu
dar a organização do currículo sem ca
pacitar o professor. Temos 2 milhões de 
professores da educação básica em ativi
dade que precisam se adaptar a esta no
va concepção", afirma Edson Melo, dire
tor do Departamento de Políticas Educa
cionais do Amazonas. Penúltimo coloca
do no ranking do Ideb em 2005, com no
ta 2,3, o estado avançou para a nona co
locação do ranking nacional com a nota 

3,4 no ano passado, antecipando a meta 
de 2015. "Não é apenas um fator que ex
plica esse salto de qualidade, mas um dos 
principais foi a capacitação de professo
res e gestores escolares. O problema es
sencial é esse, não o currículo." 

Professor da Faculdade de Educação 
da USP, Nilson Machado acredita que 
uma mudança curricular será inócua, ou 
mesmo prejudicial. "Se colocar um pro
fessor de física para dar uma aula de quí
mica ou biologia, ele dará aula de física. 
Dificilmente vai se abrir para outras dis
ciplinas." Para resolver os múltiplos pro
blemas do ensino médio, avalia Macha
do, seria preciso mudar a organização da 
escola, dividindo o espaço reservado pa
ra a aula com outras atividades capazes 
de integrar os conteúdos. "Não adianta 
fundir as disciplinas por decreto." 

O ensino médio, destacam especia
listas, sofre há tempos de uma crise de 
identidade. A começar pela sua função: 
formar cidadãos, promover a iniciação 
no mundo do trabalho ou meramente 
preparar estudantes para a faculdade? 
Outros problemas são históricos. Segun
do Luís Carlos de Menezes, professor 
do Instituto de Física da USP e ex-coor
denador da área de Ciências da Nature
za e Matemática dos Parâmetros Curri
culares Nacionais (PCN), a fragmenta
ção disciplinar é uma herança da divi
são existente no ensino superior. "A aca
demia está atrasada, forma professores 
que repetem em sala de aula o formato 
aprendido na graduação." 

Menezes avalia, porém, que a mudan
ça poderia ter o efeito benéfico de fixar o 
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docente na mesma escola. Hoje, um profes
sor de física, por exemplo, tem de se dividir 
entre várias unidades de ensino para cum
prir sua carga horária. A proposta amplia 
ainda o debate sobre o ensino médio, que 
tem sido relegado a segundo plano. "A pro
posta do MEC cria uma tensão boa, necessá
ria, mas essa tensão não se resolve por si só." 

Os governos têm dado mais ênfase ao 
ensino fundamental que ao médio, até por
que os problemas de aprendizagem nos 
anos iniciais de formação acabam por 
comprometer o desempenho do aluno por 
toda a vida escolar. Prova disso é a dife
rença do investimento por aluno nas dife
rentes etapas do ensino. Se até 2000 o gas
to per capita com estudantes da educação 

básica era bastante similar, em 2010 a di
ferença tornou-se significativa. O poder 
público investe, em média, 3.905 reais pa
ra cada estudante do 5o ao 9o ano do fun
damental, e apenas 2.960 reais num aluno 
do ensino médio. A evolução das notas do 
Ideb parece ter seguido essa lógica. 

Enquanto o Ministério da Educação 
propõe a substituição da Prova Brasil pelo 
Enem para o cálculo do Ideb no ensino 
médio, alguns especialistas como Derme
val Saviani, professor aposentado da Uni-
camp, criticam a excessiva influência das 
avaliações nas políticas públicas. "Hoje, 
todos os níveis de ensino estão voltados pa
ra avaliações. Provinha Brasil, Prova Bra
sil, Enem, Enade. As escolas estão se orga
nizando para obter pontos nos exames, e 

não para formar as crianças e jovens", afir
ma. "Diversos municípios dispensam os l i 
vros didáticos do MEC, distribuídos gra
tuitamente e avaliados por comissões de 
nível superior, e gastam recursos para 
comprar pacotes dos chamados sistemas 
de ensino particulares. Na avaliação das 
prefeituras, os pacotes permitem que as es
colas aumentem 1 pontinho no Ideb. E os l i 
vros do MEC não treinam para os testes." 

Mercadante afirma que o ensino médio 
só terá um salto de qualidade quando au
mentar o tempo de permanência dos alunos 
em sala de aula. Pernambuco, por exemplo, 
criou as chamadas "escolas de referência", 
com ensino regular e profissionalizante em 
período integral ou semi-integral. Dos 350 
mil alunos do ensino médio, 110 mil estu
dam das 7h30 da manhã às 5 da tarde. Os 
resultados são interessantes. Enquanto a 
média das escolas comuns ficou em 3 pon
tos no Ideb, aquela das unidades de refe
rência chegou a 4,6. "Os países que tive
ram um salto de qualidade adotaram o 
ensino integral. Esse é o caminho, mas 
custa caro", afirma o secretário de Educa
ção pernambucano, Anderson Gomes. 

As escolas da rede federal funcionam 
dessa forma, mas representam 1% do uni
verso do ensino médio. E a maioria das 
instituições da rede estadual, principal 
responsável pela última etapa da educa
ção básica, oferece apenas quatro horas 
diárias de aulas. "Pelo programa Ensino 
Médio Inovador, temos 2 mil escolas que 
ampliaram a jornada para cinco horas 
neste ano. Não é tempo integral, mas é 
um avanço", diz o ministro. • 
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Text Box
Fonte: Carta Capital , São Paulo, ano 17, n. 712, p. 28-31, 29 ago. 2012. 




