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Em nenhum dos Estados a média
de acertos no teste superou 40%

Número de alunos foi reduzido em
quase 530mil em relação a 2005

FernandoHaddad
Ministro da Educação
“Vamos fixarmetas
para cada série, que
osmunicípios e
Estadosdevematingir.
Mas tambémvamos
oferecer açõespara que
essasmetas possam
ser alcançadas.”

Uma das explicações seria o
baixo nível do fundamental

NotasdoEnemsão
aspioresdesde2002

Os problemas de qualidade que
surgem no Sistema de Avalia-
çãodaEducaçãoBásicasãocon-
firmados na edição de 2006 do
ExameNacional do EnsinoMé-
dio (Enem).
Os quase 3 milhões de estu-

dantes que fizeramaprova este
anotiveram,naparteobjetiva, a
pior média desde 2002: 36,90 –
10pontosinferiora2003.Emne-
nhum dos Estados brasileiros a
média de acertos passou de
40%. Em redação, o resultado,
como é recorrente, foi melhor
quenaprovaobjetiva,mas tam-
bémcaiu emrelação a 2005 e só
é maior que em 2004, quando a
médiafoi,pelaprimeiravez,infe-
rior a 50pontos.

SEM COMPARAÇÃO
O Ministério da Educação afir-
maquenãoépossível comparar
umanodoEnemcomoanterior,
já que a prova é voluntária e a
amostraterminaporserdiferen-
te.Mas,comtrêsmilhõesdepes-
soas,todascandidatasaumava-
ganoensinosuperior, épossível
sedizerqueessesestudantessa-
bemmenosdoquedeveriamde-
poisdeterminaraescolabásica.
Mais significativo, os alunos

chamadosdeegressos–queter-
minaram o ensino médio há

maistempo–tiveramresulta-
dosmelhoresdoqueestudan-
tes concluintes, que suposta-
mente ainda têm frescas na
cabeça as matérias. “Pode
ser que esses egressos já te-
nham feito algum curso, en-
trado na faculdade”, diz Rey-
naldo Fernandes, presidente
doInstitutoNacionaldeEsta-
tísticas e Pesquisas em Edu-
cação (Inep).
“O que acontece é que se

perdeu o foco na educação
básica e na aprendizagem
dos alunos”, diz o deputado
Paulo Renato Souza, ex-mi-
nistro da Educação. “O con-
junto de resultados mostra
umadeterioração, umretro-
cessonoensinoqueépreocu-
pante”. ● L.P.

Ensinopioraemquasetodososníveis

PauloRenato Souza
Ex-ministro e
deputado (PSDB-SP)
“Quando há uma expansão,
é normal umaqueda. O que
mepreocupa é que ela é
contínua. Isso é o indicativo de
um retrocesso. Pode ser um
indício de que a evasão
continua aumentando.”

Universalização
continualonge

OCensoEscolar, tambémdivul-
gado ontem pelo Ministério da
Educação,mostraqueosistema
nacional de ensino básico teve,
noanopassado,529.740alunosa
menosdoqueem2005equeestá
longe de atingir a universaliza-
çãonapré-escolaenoensinomé-
dio. Amaior queda foi no ensino
fundamental, mas o ensino mé-
dio, quedeveria crescer, perdeu
124.483alunos.
Em2005,nafaixaentre15a17

anos,ataxadeescolarizaçãobru-
ta era de 80,7% dos jovens. Isso
significa que eles estão na esco-
la,mas não necessariamente no
ensinomédio,comodeveriames-
tar. Na verdade, apenas 45,3%
delesestãodefatonoensinomé-
dio;orestanteestácomaescola-
ridadeatrasada.
Outro fator que pode expli-

carpartedaquedadealunosno
ensinomédioéofatodeaeduca-
çãotécnicatercrescidoumpou-
co. Com isso, eles estariam mi-
grando do ensino regular para
asescolastécnicas.Porém,onú-
mero é pequeno, apenas 37,4
mil alunos.

REPETÊNCIA
OministrodaEducação,Fernan-
do Haddad, dá ainda uma outra
explicação possível: a repetên-

cia na 5ª a 8ª série se mantém
estável desde 1998, oqueestaria
prendendoalunosnoensinofun-
damental. A hipótese, no entan-
to,contradizaprincipaljustifica-
tiva para a queda constante no
númerodealunosdoensinofun-
damental nosúltimos anos.
Aexplicaçãooficial doMECé
quemenosalunosestãorepetin-
do de ano, o que significa mais
deles terminando a 8ª série na
idadecorretaenão ficandopara
trás.Mas, comocrescimentoda
Educação de Jovens e Adultos
(EJA), aparentemente alunos
do fundamental que repetiram
de ano não estão terminando a
escolamais rápido,masmudan-
doparaoEJA(antigo supletivo)
na intenção de concluir logo sua
educação. ● L.P.

Ensinomédio
paroudeevoluir

Resultados de avaliações da educação básica nacional mostram queda de rendimento e futuro pouco promissor

Reynaldo Fernandes,
Presidente do Inep
“A falta de vagas no ensino
médio não é oprincipal
motivo para que os jovens não
estudem.Oprincipal é não
querer e, depois, ter de
trabalhar.Mas omais
preocupante é a queda nos
resultados de desempenho.”

Lisandra Paraguassú
BRASÍLIA

O cenário da educação brasileira que surgiu dos
três levantamentos apresentados ontem pelo Mi-
nistério da Educação – Sistema de Avaliação da
Educação Básica (Saeb), Exame Nacional do Ensi-
no Médio (Enem) e Censo da Educação Básica –
não é dos mais promissores. Apesar de uma peque-

na melhora na avaliação dos alunos de 4ª série no
Saeb, a seqüência de resultados é ruim. No Enem,
o desempenho médio dos quase 3 milhões de estu-
dantes é o pior desde 2002. No censo escolar, o nú-
mero de alunos no ensino médio continua a cair,
mesmo que apenas 45,3% dos jovens de 15 a 17 anos
estejam matriculados nesse nível.
Os resultados apontam para uma escola que ain-
da ensinamuito pouco e alunos que estão terminan-

do o ensino médio com o conhecimento que deve-
riam ter na 8ª série do fundamental. Isso quando
terminam. O censo escolar mostra que o ensinomé-
dio perdeu 124,5 mil alunos entre 2005 e 2006.
A boa notícia dos resultados apontada ontem pe-
lo ministro da Educação, Fernando Haddad, é uma
pequenamelhora, de 3 pontos, na média da 4ª série
do ensino fundamental, no Saeb – que ainda assim,
é bem menor do que a de dez anos atrás. ●

MPvai investigarnomeaçõesdeBispoGê

O retrato feito pela 6ª edição do
Saeb(provadeportuguêsemate-
máticaaplicadaaosalunosda4ªe
8ª séries do fundamental e 3º ano
do médio) depois de dez anos de
avaliação,édeumsistemadeensi-
noqueaindafazmuitopoucopelos
estudantes.Oque sevênestemo-
mento é umestudante que termi-
naoensinomédiosabendopratica-
mente a mesma coisa do que um
alunode8ªsériesabiaem1995.
Entre1995e2005,amédiados

estudantesde3ºanodeensinomé-
diocaiu32,4pontosemportuguês
e 10,6pontos emmatemática.Na
8ªsérie,areduçãofoide24,2pon-
tos emportuguês e 13 pontos em
matemática.
Umdospoucosalentosdosre-

sultadosatuaiséoregistrodeum
pequeno avanço de 3 pontos na
médiada4ªsériedoensinofunda-
mental.“Esseéodadomaisimpor-
tante agora. Éumamelhora con-
sistentequevaiserefletirna8ªsé-
rie e no ensino médio em alguns
anos”,afirmouoministrodaEdu-
cação,FernandoHaddad.“Issore-
vela um esforço das redes para
melhoraroensino.”
Háduasjustificativasparamé-

dias tão ruins na 8ª série e no 3º,
segundooministério.Aprimeira
équeosresultadosruinsdofunda-
mental na década de 1990 estão

chegandoagoranasdemaissé-
ries.Issomostraqueosresulta-
dosaindadevempiorar:osalu-
nosquetiveramospioresresul-
tados no Saeb na 4ª série, em
2001, estão hoje na 8ª série.
Apenasem2008terminarãoo
ensinomédio.
A segunda justificativa é o

aumentorecentedoensinomé-
dio. “Houve expansãonosúlti-
mosanoseasnovasredesain-
da estão se estruturando”, diz
Haddad.Essaexplicação,noen-
tanto,nãojustificaocasodoSu-
deste, onde houve redução no
número de alunos. De 2002 a
2006, a região perdeu 250 mil
matriculas no ensino médio,
masamédiaemportuguêscaiu
36,13 pontos desde 1995 e a de
matemática,10,84.● L.P.

CENÁRIODAEDUCAÇÃOBRASILEIRA

Ele teria incluído familiares do casal Hernandes como funcionários fantasmas da Assembléia

CRÍTICA

CASORENASCER

METAS CONSTATAÇÃO
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Angélica Santa Cruz

APromotoriadeJustiçaeCida-
daniadeSãoPauloabriuontem
inquéritocivilparaapurarano-
meaçãodefamiliaresdosfunda-
doresdaIgrejaRenascer–Este-
vameSoniaHernandes – como
funcionários fantasmas da As-

sembléia Legislativa de São
Paulo. A promotora Andrea
Chiaratto do Nascimento Ro-
drigues Pinto abriu o procedi-
mentoenviandopedidodeinfor-
mações ao deputado estadual
que fez as nomeações, Geraldo
Tenuta (PFL), conhecido como
BispoGê.

Emboranão tenhasidoeleito
deputado federal, Bispo Gê de-
ve assumir hoje como suplente
da coligação PFL-PSDB na Câ-
mara dosDeputados – no lugar
de Walter Feldman (PSDB),
que deixou o cargo para assu-
mir a Secretaria Municipal de
Esportes, em São Paulo. Com

isso, mantém a imunidade par-
lamentarqueperderiaemmar-
ço, ao terminar seumandatode
deputado estadual. O Ministé-
rio Público informa que o novo
cargo,noentanto,não impedea
tramitação do inquérito civil.
De acordo com a Lei nº
8.429/92,da ImprobidadeAdmi-

nistrativa,odeputadoeosfuncio-
náriospodemserobrigadosade-
volveroquereceberam,cominci-
dênciadejuros,eperderodireito
deassumircargospúblicos.
Na edição de ontem, o Esta-
do revelou que o deputado no-
meouoitopessoasda família do
casal Hernandes para cargos

públicos.Desde2003,elesrece-
beram R$ 1 milhão dos cofres
públicos – sem precisar cum-
prir expediente.
Em nota oficial, o deputado
afirmou que é vítima de uma
tentativadedesqualificação,ad-
mitiuanomeaçãodosfuncioná-
rios e disse ter o registro de
cumprimento da escala deles.
Ele foi notificado pela Correge-
doria da Assembléia Legislati-
va. “Esperoque, emrespeito ao
mandatoqueelecumpriu,expli-
que a contratação de todos os
funcionários”,afirmaocorrege-
dor, RomeuTuma Jr.●
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Fonte: O Estado de São Paulo, 08 fev. 2007. Caderno A, p. A16.


	Primeiro Caderno
	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12
	Página 13
	Página 14
	Página 15
	Página 16
	Página 17
	Página 18

	Economia & Negócios
	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12
	Página 13
	Página 14
	Página 15
	Página 16
	Página 17
	Página 18

	Metrópole
	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6

	Caderno 2
	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12

	Esportes
	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4

	Classificados
	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8

	Imóveis
	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6

	Autos & Acessórios
	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8

	Oportunidades
	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6

	Paladar
	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8




