
O Ensino Médio encolheu 

  

Especialistas afirmam que alunos desistem de estudar por causa do modelo desta etapa no 

Brasil, que estaria ultrapassada 

  

A crise no Ensino médio brasileiro ganhou novos contornos na sexta-feira, com a publicação da 

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad). No mês passado, os resultados do Índice 

de Desenvolvimento da Educação básica (Ideb) escancararam a falta de qualidade na 

modalidade de Ensino. Agora, a pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) mostra que também há retrocesso na quantidade. 

  

De 2009 a 2011, revela a Pnad, caiu a proporção de jovens na faixa etária correspondente ao 

Ensino médio que frequentam a Escola. Há três anos, 85,2% dos brasileiros entre 15 e 17 

anos eram estudantes. No ano passado, o índice recuou para 83,7%. Houve redução até 

mesmo em números absolutos, apesar do aumento populacional. 

  

Os dados sugerem uma perigosa reversão de tendência, depois de um período prolongado de 

expansão do secundário. Em 1992, apenas 59,7% dos brasileiros de 15 a 17 anos eram 

estudantes. Em menos de duas décadas, o índice avolumou-se em 25%. Os percentuais 

aumentaram ano a ano, ou pelo menos permaneceram estáveis, até o declínio registrado do 

ano passado. 

  

No Rio Grande do Sul, a fuga da Escola de adolescentes de 15 a 17 anos foi ligeiramente mais 

acentuada do que no resto do país. De 2009 a 2011, a proporção de estudantes entre esses 

jovens caiu de 85,3% para 83,5%. Há poucas dúvidas entre os especialistas de que esse grupo 

etário vem abandonando o sistema de Ensino porque o modelo brasileiro de Escola secundária 

se esgotou. 

  

– Há indicadores claros de que o Ensino médio não é atrativo, em dois sentidos: na maneira 

como é ministrado pela Escola e como forma de conseguir lugar no mercado de trabalho. O 

Ensino é burocratizado, não entusiasma e não oferece perspectivas para a vida prática – 

afirma Fernando Becker, Professor da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul (UFRGS). 

  

Ideia é realizar mudanças no currículo e na organização das disciplinas 

 No mês passado, depois da divulgação dos resultados do Ideb, o ministro da Educação, Aloizio 

Mercadante, defendeu a necessidade de reformular o secundário, mexendo no currículo e na 

organização das disciplinas. Na semana passada, depois da divulgação do números da Pnad, 

Mercadante reforçou essa necessidade: 

  

– O Ensino médio é uma estrutura enciclopédica que precisa ser reavaliada. Vamos promover o 

Ensino médio inovador, com a integração das disciplinas que compõem o Enem (Exame 

Nacional do Ensino médio), português, matemática, ciências humanas e ciências da natureza. 

Temos de tornar a Escola mais atraente nesta etapa e diminuir a repetência. 

 O secretário estadual da Educação, Jose Clovis Azevedo, não ficou surpreso com os números 

da Pnad: 

  

– Em 2010, havia 76.344 jovens de 15 a 17 anos fora da Escola no Rio Grande do Sul. Eles 

não viam perspectivas no Ensino médio, principalmente os de classes mais vulneráveis. Mudar 

a situação não é fácil, mas, com a reforma, esperamos ter indicadores melhores dentro de três 

ou quatro anos. 

 

Escola estadual se adapta à reforma 

 

A necessidade da reforma do Ensino médio escancarada pelo Inep e pela Pnad já está em 

andamento no Estado. Antecipando-se ao que vem sendo defendido pelo ministro da 

Educação, o Rio Grande do Sul reformulou a modalidade nas turmas de 1º ano em todas as 

1.053 Escolas secundárias estaduais. As inovações serão estendidas ao 2º ano no próximo 

período letivo e ao 3º em 2014. 
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– Começamos a discutir a reforma no ano passado. Há uma grande sintonia com o discurso do 

ministro, que já manifestou o desejo de conhecer a nossa experiência – afirma o secretário 

estadual da Educação. 

  

O novo currículo, segundo o ministro, deverá ser organizado com base nas quatro áreas de 

conhecimento cobradas no Enem. Esse discurso casa com o que foi implantado no Rio Grande 

do Sul a partir da constatação de que o Ensino médio gaúcho apresentava problemas graves. 

No Estado, as disciplinas foram reunidas nas quatro grandes áreas, e os Professores passaram 

a trabalhar em conjunto. 

  

O objetivo da mudança é mostrar as relações entre as diferentes áreas e aproximar a Escola 

da realidade. Os Alunos também fazem seminários nos quais podem desenvolver projetos de 

seu interesse. Nas Escolas, o período é de ajustamento à nova fase. No Colégio Júlio de 

Castilhos, da Capital, a diretora Leda Gloeden revela que ainda não foi possível conseguir a 

adesão de todos os Professores, por haver muitas turmas de primeiro ano: 

  

– É o primeiro ano da experiência, é preciso mudar a cultura. Mas os Professores estão se 

engajando, e os Alunos passaram a ser protagonistas do processo. Agora, eles têm de se 

manifestar, de trabalhar em grupos. A pessoa responsável por cuidar das Escolas no Brasil é o 

ministro da Educação. O nome dele é Aloizio Mercadante. Dias atrás, ele veio a Porto Alegre e 

deu um recado para as crianças:– Quem estuda vai escolher o que vai fazer na vida. Quem 

não estuda pode ser escolhido ou não.- Quando disse isso, o ministro estava tentando mostrar 

como a Escola é importante para cada criança. Quem aproveita os estudos tem chance de ir 

longe. Quando vira adulto, entende melhor o mundo e pode trabalhar em alguma coisa que 

gosta.- A Escola também é importante para todo o país. Quando a Educação é boa e todas as 

pessoas têm acesso a ela, existe muito mais conhecimento. E uma sociedade onde as pessoas 

sabem mais se desenvolve e enriquece melhor.- O problema é que, no Brasil, cada vez mais 

adolescentes que deveriam estar no Ensino médio abandonaram a Escola. Por isso, existe hoje 

a preocupação de melhorar esta etapa da Educação. 

  

 

Editorial: As escolas sob avaliação 

 

É bem-vindo o projeto do governo de lançar mais um sistema estadual de avaliação das 

Escolas da rede pública, pelo qual a comunidade Escolar – incluindo Professores, funcionários, 

Alunos e pais – apreciará um conjunto de 50 indicadores para definir a qualidade do Ensino 

ministrado. Resta saber o que será feito com mais esta aferição, a ser lançada hoje, diante da 

rejeição explícita da entidade representativa dos Docentes e da queixa de falta de debate 

prévio por parte de líderes de pais. O desejável é que seja seguida de um plano de ação 

exequível, destinado a corrigir as deformações que empurram o Ensino gaúcho para uma 

posição desconfortável no cenário nacional. 

  

Mecanismos de avaliação são essenciais nos casos em que o objetivo é perseguir qualidade em 

alguma área, particularmente quando o que está em jogo são formas de aperfeiçoar o sistema 

educacional, adequando os ganhos às necessidades de quem tem por missão ensinar e de 

quem está em fase de aprendizado. É positiva, por isso, a intenção do novo sistema de se 

focar mais nos processos que levam aos resultados, mostrando-se complementar a 

alternativas existentes hoje, como é o caso do Índice de Desenvolvimento da Educação básica 

(Ideb). 

  

O poder público, por sua vez, precisa se mostrar capaz de motivar todos os agentes envolvidos 

na área de Ensino a se integrarem nesse processo e, ao mesmo tempo, de colocar em prática 

sugestões consideradas procedentes. Como ficou claro a partir da origem do Exame Nacional 

do Ensino médio (Enem), por exemplo, é importante aguardar um tempo considerável até que 

as resistências desapareçam ou, pelo menos, se atenuem. 

  

O pior dos cenários, nesse caso, é simplesmente rechaçar a ideia de qualquer avaliação no 

setor educacional. O poder público terá melhores condições de reduzir essas objeções se 

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.



conseguir passar a ideia de que as imperfeições apontadas deixarão de se constituir em 

entraves para avanços no Ensino. 

 

Fonte: Todos pela educação [Portal]. Disponível em: 

<http://www.todospelaeducacao.org.br/comunicacao-e-midia/educacao-na-

midia/24212/o-ensino-medio-encolheu/>. Acesso em: 26 set. 2012. 
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