
A distância entre a melhor e a pior   
 
Escola de Santo André relaciona matemática com o cotidiano; em São Paulo, problemas com a 
superlotação 
 
O fracasso em matemática de mais de 70% dos alunos do 3º ano do ensino médio no Saresp 
2007 foi apenas o dado mais trágico do estudo. A disciplina não é o único problema dos 
estudantes que estão prestes a prestar vestibular: só 21% deles tiveram bom desempenho em 
língua portuguesa na avaliação realizada em novembro do ano passado na rede pública 
estadual. 
 
Em matemática, eles não conseguiram realizar operações básicas, como a transformação de 
uma unidade de medida de metro para centímetro; em português, tiveram dificuldades para 
interpretar uma história em quadrinhos. 
 
Mas em pelo menos uma escola de São Paulo os resultados do Saresp foram comemorados: na 
EE Papa Paulo VI, no Jardim Progresso, em Santo André, cuja turma do 3º ano do ensino 
médio foi considerada a melhor do Estado, com os melhores resultados em língua portuguesa 
e em matemática. 
 
"Nosso grande diferencial é que os professores procuram sempre estabelecer relação entre os 
conteúdos e a realidade, o cotidiano", afirma a professora de matemática Regina Célia Ribeiro 
Corrêa, de 40 anos. Ela enumera outros diferenciais em sala de aula: "Sempre trabalho com os 
alunos em duplas, ou até mesmo em grupos, quando há algum exercício diferente. Sempre 
tenho em mente que a matemática é uma decodificação da natureza; os alunos têm de 
entender como podem aplicar o que é dado em aula no dia-a-dia." Para ela, o acesso a 
materiais como sala de informática poderia ajudar a melhorar os resultados. 
 
ENTRE AS PIORES 
 
Realidade bem diferente da encontrada na Escola Estadual Professor Sérgio da Costa, em 
Furnas, zona norte de São Paulo. Ela foi considerada a pior no Saresp em português entre 
estudantes da 4ª série. A escola alcançou 132,2 pontos na avaliação da disciplina, enquanto a 
melhor avaliada em português na 4ª série, a Eugênio Franco, de São Carlos, ficou com 236,4. 
 
Na escola paulistana, diz a diretoria, o problema não é a falta de qualificação dos professores, 
mas a superlotação. "Sofremos com a superlotação praticamente desde a construção da escola 
em 2000, mas a comunidade se recusava a ir para outros colégios", Ivanice da Silva Ferreira. 
As cem escolas com pior desempenho deverão receber uma equipe pedagógica de reforço, 
principalmente em matemática. 

 
Leia mais:Criatividade dribla falta de estrutura   
 
E. E.Paulo VI adota jogos nas aulas 
 
Uma escola com 730 alunos de 5ª a 8ª série e ensino médio, cujas salas de aula não têm 
carteiras enfileiradas, os alunos trabalham em duplas ou grupos e os conteúdos são ensinados 
através de jogos. Essa proposta pedagógica levou a EE Papa Paulo VI, no Jardim Progresso, 
em Santo André, a obter o melhor desempenho no Saresp 2007, avaliação da rede estadual. 
 
A escola também enfrenta dificuldades de infra-estrutura. Há um ano, 60% do prédio foi 
interditado pela Secretaria Estadual de Educação para reformas. Mesmo com biblioteca, 
laboratório, quadra coberta e sala de informática interditadas, a escola conseguiu obter 382,2 
pontos em matemática e 338,3 em português à base de criatividade. Um corredor virou 
biblioteca. A sala de informática está sendo adaptada e as experiências do laboratório 
migraram para a sala de aula. 
 
Mirtes de Fátima Machado, de 48 anos, assumiu a direção há 4 anos. "Os professores são 
comprometidos. Vimos que aquele modelo de carteira individual e enfileirada não funcionava." 



Ela conta que enfrentaram o alcoolismo, comum entre os alunos, introduzindo o tema em 
todas as disciplinas e fazendo palestras. 
 
Dos 29 professores, apenas 7 não são efetivos. Uma verba anual do Estado é aplicada na 
compra de jogos para treinar o raciocínio. O resultado é evidente. Maitê Balhester, 17 anos, 
concluiu o 3º ano do ensino médio em 2007. "Passei no vestibular sem cursinho. 

 
Leia mais: Três turnos fazem desempenho cair 
 
Demanda é alta na Sérgio da Costa 
 
Para a direção da Escola Estadual Professor Sérgio da Costa, em Furnas, na zona norte de São 
Paulo, o resultado ruim não surpreendeu. Ela foi a pior no Saresp em português na 4.ª série, 
com média 132,2, quando a média estadual foi 186,8, e terceira entre as piores de 
matemática. 
 
Segundo a vice-diretora, Ivanice Silva, isso aconteceu porque a classe avaliada era composta 
apenas por alunos da recuperação de ciclo, sala para repetentes do sistema de progressão 
continuada, e estudantes de "inclusão social", com deficiência ou até problemas 
socioeconômicos. 
 
Bem organizada e estruturada, a escola que fica numa região pobre da zona norte surpreende. 
Quase lembra uma escola privada, com móveis e salas novos ou, pelo menos, bem 
conservados. Dentro da classe, alunos bem acomodados assistem à aula comportados. 
 
Para Ivanice, isso se explica porque a escola não tem problemas de verba ou de qualificação 
dos professores; o obstáculo é a superlotação. "A demanda no bairro é grande", diz. Essa 
também é uma das razões apontadas por ela para os resultados ruins. "Tivemos de trabalhar 
com três turnos diurnos, o que reduziu o tempo de aula para 3h40." 
 
Hoje, as salas e os corredores do colégio parecem abrigar apenas o número ideal crianças. 
Quanto aos alunos avaliados, Ivanice diz que foram aprovados para a 5.ª série. "Eles estão 
progredindo, mas não posso dizer que têm o mesmo nível dos outros." 
 
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 15 mar. 2008, 1º Caderno, p. A38 
 


