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Má perfomance da educação brasileira em indicadores

internacionais e aumento da oferta de olimpíadas
v

de diversas disciplinas recolocam

em pauta a utilização de competições

como ferramenta para a criação de

desafios no âmbito da aprendizagem

Valéria Hartt

No último Fórum Econômico Mundial, o
Brasil desceu alguns degraus na escala da
competitividade global, agora listado na 66a po-

sição entre os 125 países avaliados. Em outro ranking, do Pro-
grama das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), o
país também decepciona: entre 2000 e 2004, registrou sua pior
evolução no índice de Desenvolvimento Humano (IDH) desde
1975, quando o estudo iniciou a comparação histórica. Entre
as mazelas que fazem despencar nossa competitividade, a
macroeconomia não está sozinha. O relatório de Davos
aponta também para um ensino básico com baixa qualidade
e grandes taxas de evasão, ao lado de uma universidade públi-
ca ainda pouco acessível às camadas de baixa renda. No estu-
do da ONU, o Brasil não avançou em dois dos quatro critérios
avaliados: taxa de alfabetização de pessoas com idade igual ou
superior a 15 anos e taxa de matrícula nos três níveis de ensino
(fundamental, médio e superior).

Na chamada era do conhecimento, a educação ganha status
de indicador econômico, é avaliada por metas de desempenho e
reconhecida como alavanca para a competitividade. Não por aca-
so, a onda chega também às salas de aula e faz emergir um novo
perfil de aluno. *•



Hoje, mais de 40 comunidades reú-
nem uma nova "tribo" de adolescen-
tes, em meio a tantas do portal de rela-
cionamentos Orkut. Longe de represen-
tar os aficcionados pelo último game
da temporada ou os fãs da banda dspop
rock do momento, eles têm em comum
o interesse por disputas que medem o
conhecimento em disciplinas escola-
res, que na última década ganharam di-
ferentes versões e ampliaram as áreas
de interesse. No mundo virtual, elas
confirmam a existência de um público
fiel: o dos apaixonados pelas competi-
ções do saber, da tradicional Olimpía-
da Brasileira de Matemática (OBM) às
provas mais recentes, como a de As-
tronomia, que em 2006 superou a mar-
ca de 300 mil participantes entre alu-
nos dos ensinos médio e fundamental.
Só as comunidades dedicadas à Olim-
píada Brasileira de Matemática das
Escolas Públicas (Obmep), criada em
2005, contam mais de 2 mil integran-
tes, que debatem teorias, lançam for-
mulações e comparam os resultados das
provas via internet.

Para se ter uma idéia da importân-
cia atribuída às competições estudan-
tis, o Plano de Desenvolvimento da
Educação (PDE), anunciado pelo pre-
sidente Luiz Inácio Lula da Silva em
março, propõe a criação de uma Olim-
píada de Língua Portuguesa como for-
ma de mobilizar escolas e alunos no
combate à chaga da alfabetização pre-
cária, que leva muitos estudantes a não
entender o que lêem.

Febre virtual
Alunos sob pressão? Não é o que

parece. Ao contrário, muitas dessas
comunidades organizam virtualmen-



te seus próprios concursos, a exemplo
da Olimpíada Orkutense de Matemá-
tica (OOM) e do Torneio de Matemá-
tica do Orkut.

"É muito divertido", garante Sávio
Ribas, 15 anos, um dos idealizadores
da OOM. Estudante do ensino funda-
mental de uma escola pública de Ouro
Preto (MG), Sávio é um dos milhões
de alunos da rede oficial que disputa-
ram a Obmep, promovida pela Socie-
dade Brasileira de Matemática. Pre-
miado com menção honrosa e uma
bolsa de iniciação científica júnior do
CNPq, que cursa desde junho passa-
do, elogia a iniciativa.

"Muitos estudantes de escolas
públicas se sentem desmotivados. A
Obmep nos estimulou, mostrou que
somos capazes. Aprendemos a gos-
tar da matéria, a lidar com provas de-
safiadoras e somamos amigos com
os mesmos interesses. Foi a primei-
ra em que competi e agora não per-
co uma", completa.

Questão controversa
Mas o entusiasmo de Sávio não é

compartilhado por muitos educado-
res. "A competição pela competição
não é ferramenta pedagógica. A pró-
pria denominação reforça esse espí-
rito e remete ao pódio dos vencedo-
res", diz Victor Koloszuk, diretor do
ensino médio do Colégio Vértice, que
pelo segundo ano consecutivo obte-
ve em 2006 a melhor média no Enem
entre as escolas do Estado de São
Paulo. "A idéia é boa, os organizado-
res bem intencionados, mas o modelo
é questionável. Ao invés de ser um es-
tímulo, pode ser desastroso para um
aluno adolescente", sustenta.

Na mesma trilha, Francisco Soa-
res, do Grupo de Avaliação e Medi-
das Educacionais (Game) da Univer-
sidade Federal de Minas Gerais, en-
cara com reservas o repertório de
competições ofertado aos alunos. "O
vestibular, inevitável enquanto hou-
ver mais candidatos do que vagas, >



cumpre bem sua função, embora te-
nha o efeito colateral perverso de pau-
tar o ensino médio, obrigando mi-
lhões de alunos a estudar conteúdos
só significativos para a seleção de
poucas universidades. Mas as olim-
píadas, que merecem a simpatia de
tantos, têm problemas similares.
Quando se transformam em políticas
educacionais, prestam uni desserviço
ao sistema, pois medem o desempe-
nho do aluno típico com uma régua
adequada apenas para 'ronaldinhos'.
Será que a grande massa se sente va-
lorizada ao ser completamente repro-
vada? Se a régua é inadequada para
diagnóstico e monitoramento da qua-
lidade da educação, qual a utilidade
da medida resultante e por quê de-
fender seu uso?", questiona.

Os defensores rebatem, sob o argu-
mento de que o papel da Educação tam-
bém é identificar e construir talentos.
É o que acredita lldeu Moreira, do Mi-
nistério da Ciência e Tecnologia
(MCT). À frente do Departamento de
Popularização da Ciência e Tecnologia,*



criado pelo governo Lula, em 2003,
Moreira garante que as competições
acabam mobilizando professores e alu-
nos, contribuem para revitalizar o en-
sino da disciplina e melhorar a auto-
estima dos educadores, que se sentem
socialmente valorizados. "O risco está
no enfoque, na abordagem, e não no
mecanismo em si", pondera.

Na dose certa
É na sala de aula que a questão as-

sume contornos mais concretos. Afi-
nal, como as escolas encaram a nova
onda de competições e como isso che-
ga ao aluno?

No Vértice, não há cursos prepa-
ratórios nem as chamadas turmas
olímpicas. Aos alunos que demons-
tram interesse em se preparar para al-
guma competição do gênero, o dire-
tor sugere ocupar o tempo livre para
descansar ou sair com a namorada.
"Nos dias de hoje, vai ter mais suces-
so pessoal quem tiver uma visão mais
aberta a todas as áreas do conhecimen-
to", justifica.

Segundo colocado entre as esco-
las paulistas na última edição do
Enem, o Colégio Bandeirantes prefe-
re encampar aquilo que chama de
"Olimpíadas Acadêmicas". Mantém
não apenas uma área dedicada ao as-
sunto em sua página na internet, como
organiza cursos preparatórios para as
provas olímpicas de física, química e
matemática. A participação é ofereci-
da apenas aos alunos com bom desem-
penho global e não é aconselhada às
turmas do 3° ano do ensino médio, que
têm carga horária diferenciada em fun-
ção do vestibular.

"Assim como existem grupos de
reforço para o aluno que não atinge
os objetivos, por que não oferecer
apoio educacional suplementar àque-
les com ótimo rendimento?", questio-
na o professor de matemática Irineu
Romera, orientador do curso de pre-

paração oferecido pelo Bandeirantes.
Na contramão, o Etapa, também de

São Paulo, vai por uma outra linha:
participa quem quiser. A escola esti-
mula seus alunos a concorrer nas olim-
píadas abertas, abre as portas de seus
cursos olímpicos - com turmas que já
chegaram a 120 alunos - e também
promove competições internas, em
cinco disciplinas (física, química, bio-
logia, matemática e português), com
a adesão de outras escolas que ado-
tam sua metodologia.

Se diante de poucos exemplos há
visões tão contrastantes, não é difícil
dimensionar a extensão do debate. O
que parece consenso é a importância
de um olhar individualizado, respei-
tando os limites e particularidades de
cada estudante.

"A competição é importante e a
criança precisa aprender a competir",
diz Marilda Novaes Lipp, presidente
da Associação Brasileira de Estresse
e titular do Departamento de Psicolo-
gia da PUC de Campinas. "Se o aluno
for extremamente protegido e manti-
do em uma redoma emocional, não
estará apto a enfrentar o mundo de
hoje", alerta.

Como acertar a dose? A recomen-
dação da especialista é apelar ao
bom senso, que aponta para o ponto
de equilíbrio. É preciso estar atento
ao grau de exigência imposto aos
alunos, ao caráter ético das compe-
tições e, principalmente, a uma re-
flexão permanente, que deve envol-
ver pais e educadores: até que ponto
a criança não está sendo preparada
para ser exibida como um troféu?
Até onde a escola está trabalhando
em benefício do aluno ou em sua
própria estratégia de marketing?

Ferramenta de inclusão
Extraídos os excessos, muitos edu-

cadores parecem convergir para o re-
conhecimento de que as competições

educacionais têm méritos importantes.
Apoiar talentos, sem dúvida, é um
deles. Abrir oportunidades a crianças
e jovens com grande potencial e evi-
tar que sejam lançados precocemente
no mercado de trabalho pela pressão
econômica é outro.

Pioneira, a Olimpíada Paulista de
Matemática (OPM), criada em 1977,
nasceu com um forte viés social. Já



na edição inaugural, teve mais de 2,2
mil escolas e cerca de l ,5 milhão de
estudantes inscritos. Seu idealizador,
Shigueo Watanabe, Ph.D. em Física
Nuclear pela Universidade de Wa-
shington, em 1961, hoje aposentado
como professor titular do Instituto de
Física da USP, é nome de referência
em competições educacionais no Bra-
sil. Organizou a OPM durante 25 anos,

concretizou outras tantas olimpíadas
na área da ciência e ainda hoje se man-
tém envolvido em diferentes iniciati-
vas do gênero.

"Desde o início, oferecíamos bol-
sas para que alunos de baixa renda
pudessem completar seus estudos e
tivessem a oportunidade de ingressar
em uma universidade pública de alto
nível", diz Watanabe.

Oportunidade para a carreira
Hoje, graças à participação de en-

tidades como a Fundação Lemann e o
Instituto Social Maria Telles (Ismart),
organização sem fins lucrativos que
apoia alunos de baixa renda com alto
potencial acadêmico, o modelo tem
ampliado seu alcance social. Segun-
do o Ismart, levantamentos mundiais
indicam que entre 1% e 5% da popu-
lação mundial é composta por pessoas
com esse perfil. No Brasil, existem 2,5
mil estudantes identificados.

Foram propostas como essa que
impulsionaram a carreira de Ralph
Teixeira, medalhista de ouro por dois
anos consecutivos (1986 e 1987) na
seleta Olimpíada Mundial de Matemá-
tica, hoje Ph.D. na matéria pela Uni-
versidade de Harvard e um dos mais
reconhecidos cientistas brasileiros. É
o que alimenta também os sonhos de
muitos jovens selecionados pela
Obmep para as bolsas de iniciação
científica do CNPq. Estudantes como
o Walassy Rosa da Silva, 16 anos, alu-
no da 2a série do ensino médio do Co-
légio Estadual Helena Assis Suzart,
em Feira de Santana (BA).

"Nunca imaginei que existissem
tantas áreas ligadas à matemática.
Pude conhecer o Instituto de Matemá-
tica Pura Aplicada (Impa) pessoalmen-
te, no Rio de Janeiro, e assisti aos ví-
deos da Unicamp e do ITA. Vou me
esforçar muito para conseguir estudar
em um desses lugares", diz Walassy.

E não são apenas os alunos de bai-
xa renda que se beneficiam da inclu-
são. Independentemente de sua con-
dição econômica, garotos rejeitados
em função de serem vistos como mui-
to estudiosos parecem ter encontrado
um meio de ser aceitos.

"As olimpíadas deram espaço so-
cial a um aluno que passou a ser valo-
rizado pelos seus pares", sustenta
Ronaldo Fogo, encarregado das tur-
mas olímpicas do Colégio Objetivo. >
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