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LEITURA
Flipinha reúne mais de
20 autores em Paraty
Com programação entre quarta-
feira e domingo, a Flipinha –
parte infantil da Festa Literária
Internacional de Paraty ( Flip)
– deste ano vai homenagear o
sociólogo e escritor Gilberto
Freyre. Mesmo sendo uma
leitura “difícil”, os organizado-
res garantem que todos vão se
interessar. “Mais que focar a
obra do autor, vamos aprovei-
tar para discutir esse momento
de valorização do Brasil, da nos-
sa cultura, da busca pela nossa
identidade”, diz Gabriela Gi-
brail, coordenadora da festa. O
evento vai contar com a presen-
ça de mais de 20 convidados,
entre autores e ilustradores de
literatura infanto-juvenil. “A
Flipinha é um estímulo à leitu-
ra, é o braço da festa que traz a
comunidade para dentro.”

VESTIBULAR
Unesp oferece
isenção de taxa
Os interessados em pedir isen-
ção da taxa de inscrição do vesti-
bular 2011 da Universidade Esta-
dual Paulista (Unesp) podem
entrar com o pedido entre os
dias 9 e 20 de agosto nos câm-
pus da instituição. Para este
ano, a Unesp oferece 6.484
isenções. A taxa de inscrição
é de R$ 110.

Para se cadastrar, o candi-
dato deve entrar no site www.
vunesp.com.br até o dia 15 de
agosto – os critérios para con-
seguir a isenção, como nível
de escolaridade, local onde
mora e renda mensal, por
exemplo, estão disponíveis
na internet.

Segundo a universidade, a
lista dos contemplados com
o benefício estará disponível
no site da Vunesp e no da
Unesp (www.unesp.br) a par-
tir do dia 8 de setembro. Os
candidatos beneficiados esta-
rão automaticamente inscri-
tos para o exame.

Simone Iwasso

Uma das principais defenso-
ras da reforma educacional
americana – baseada em me-
tas, testes padronizados, res-
ponsabilização do professor
pelo desempenho do aluno e
fechamento de escolas mal
avaliadas – mudou de ideia.
Após 20 anos defendendo um
modelo que serviu de inspira-
ção para outros países, entre
eles o Brasil, Diane Ravitch
diz que, em vez de melhorar a
educação, o sistema em vigor
nos Estados Unidos está for-
mando apenas alunos treina-
dos para fazer uma avaliação.

Secretária-adjunta de Edu-
cação e conselheira do secre-
tário de Educação na adminis-
tração de George Bush, Diane
foi indicada pelo ex-presiden-
te Bill Clinton para assumir o
National Assessment Gover-
ning Board, instituto respon-
sável pelos testes federais.
Ajudou a implementar os pro-
gramas No Child Left Behind
e Accountability, que tinham
como proposta usar práticas
corporativas, baseadas em
medição e mérito, para melho-
rar a educação.

Suas revisão de conceitos
foi apresentada no livro The
Death and Life of the Great
American School System (a
morte e a vida do grande siste-
ma escolar americano), lança-
do no mês passado nos EUA.
O livro, sem previsão de edi-
ção no Brasil, tem provocado
intensos debates entre espe-
cialistas e gestores america-
nos. Leia entrevista concedi-
da por Diane ao Estado.

● Por que a senhora mudou de
ideia sobre a reforma educacio-
nal americana?
Eu apoiei as avaliações, o siste-
ma de accountability (responsa-
bilização de professores e gesto-
res pelo desempenho dos estu-
dantes) e o programa de esco-
lha por muitos anos, mas as evi-
dências acumuladas nesse pe-
ríodo sobre os efeitos de todas
essas políticas me fizeram re-
pensar. Não podia mais conti-
nuar apoiando essas aborda-
gens. O ensino não melhorou e
identificamos apenas muitas
fraudes no processo.

● Em sua opinião, o que deu erra-
do com os programas No Child
Left Behind e Accountability?
O No Child Left Behind não
funcionou por muitos motivos.
Primeiro, porque ele estabele-
ceu um objetivo utópico de ter
100% dos estudantes com profi-
ciência até 2014. Qualquer pro-
fessor poderia dizer que isso
não aconteceria – e não aconte-
ceu. Segundo, os Estados acaba-
ram diminuindo suas exigên-
cias e rebaixando seus padrões
para tentar atingir esse objetivo
utópico. O terceiro ponto é que
escolas estão sendo fechadas

porque não atingiram a meta.
Então, a legislação estava erra-
da, porque apostou numa estra-
tégia de avaliações e responsabi-
lização, que levou a alguns ti-
pos de trapaças, manobras para
driblar o sistema e outros tipos
de esforços duvidosos para al-
cançar um objetivo que jamais
seria atingido. Isso também le-
vou a uma redução do currícu-
lo, associado a recompensas e
punições em avaliações de habi-
lidades básicas em leitura e ma-
temática. No fim, essa mistura
resultou numa lei ruim, porque
pune escolas, diretores e profes-
sores que não atingem as pon-
tuações mínimas.

● Qual é o papel das avaliações
na educação? Em que elas contri-
buem? Quais são as limitações?
Avaliações padronizadas dão
uma fotografia instantânea do
desempenho. Elas são úteis co-
mo informação, mas não de-
vem ser usadas para recompen-
sas e punições, porque, quando
as metas são altas, educadores
vão encontrar um jeito de au-
mentar artificialmente as pon-
tuações. Muitos vão passar ho-
ras preparando seus alunos pa-
ra responderem a esses testes,
e os alunos não vão aprender os
conteúdos exigidos nas discipli-
nas, eles vão apenas aprender a
fazer essas avaliações. Testes
devem ser usados com sabedo-
ria, apenas para dar um retrato
da educação, para dar uma in-
formação. Qualquer medição fi-
ca corrompida quando se envol-
ve outras coisas num teste.

● Na sua avaliação, professores
também devem ser avaliados?
Professores devem ser testados
quando ingressam na carreira,
para o gestor saber se ele tem
as habilidades e os conhecimen-
tos necessários para ensinar o
que deverá ensinar. Eles tam-
bém devem ser periodicamente
avaliados por seus supervisores

para garantir que estão fazendo
seu trabalho.

● E o que ajudaria a melhorar a
qualidade dos professores?
Isso depende do tipo de profes-
sor. Escolas precisam de admi-
nistradores experientes, que se-
jam professores também, mais
qualificados. Esses profissio-
nais devem ajudar professores
com mais dificuldades.

● Com base nos resultados da
política educacional americana, o
que realmente ajuda a melhorar
a educação?
As melhores escolas têm alu-
nos que nasceram em famílias
que apoiam e estimulam a edu-
cação. Isso já ajuda muito a es-
cola e o estudante. Toda esco-
la precisa de um currículo mui-
to sólido, bastante definido,
em todas as disciplinas ensina-
das, leitura, matemática, ciên-
cias, história, artes. Sem essa
ênfase em um currículo básico

e bem estruturado, todo o res-
to vai se resumir a desenvolver
habilidades para realizar tes-
tes. Qualquer ênfase exagera-
da em processos de responsabi-
lização é danosa para a educa-
ção. Isso leva apenas a um es-
forço grande em ensinar a res-
ponder testes, a diminuir as
exigências e outras maneiras
de melhorar a nota dos estu-
dantes sem, necessariamente,
melhorar a educação.

● O que se pode aprender da re-
forma educacional americana?
A reforma americana continua
na direção errada. A administra-
ção do presidente Obama conti-
nua aceitando a abordagem pu-
nitiva que começamos no gover-
no Bush. Privatizações de esco-
las afetam negativamente o sis-
tema público de ensino, com
poucos avanços de maneira ge-
ral. E a responsabilização dos
professores está sendo usada
de maneira a destruí-los.

● Quais são os conceitos que
devem ser mantidos e quais
devem ser revistos?
A lição mais importante que
podemos tirar do que foi fei-
to nos Estados Unidos é que
o foco deve ser sempre em
melhorar a educação e não
simplesmente aumentar as
pontuações nas provas de
avaliação. Ficou claro para
nós que elas não são necessa-
riamente a mesma coisa. Pre-
cisamos de jovens que estu-
daram história, ciência, geo-
grafia, matemática, leitura,
mas o que estamos forman-
do é uma geração que apren-
deu a responder testes de
múltipla escolha. Para ter
uma boa educação, precisa-
mos saber o que é uma boa
educação. E é muito mais
que saber fazer uma prova.
Precisamos nos preocupar
com as necessidades dos es-
tudantes, para que eles apro-
veitem a educação.
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A reforma no sistema educa-
cional americano iniciada no
governo George W. Bush teve
como principal conceito a
adoção de práticas corporati-
vas, com base em avaliações,

cobranças e resultados.
Por meio de uma lei assinada

em 2002, chamada No Child
Left Behind (nenhuma criança
fora da escola), todas as escolas
ficaram obrigadas a fazer com

que seus alunos atingissem ní-
veis de proficiência em leitura e
matemática até 2014. Outro pro-
grama, chamado Accountabili-
ty, previa a responsabilização do
gestor, da escola e do professor
pelo desempenho do aluno.

Escolas cujos alunos tivessem
desempenho considerado insufi-
ciente nas avaliações padroniza-
das, realizadas ao fim de cada
ano, puderam ser fechadas. E ca-
da um desses alunos recebeu um
crédito para estudar em uma es-
cola particular – era possível tam-

bém optar pela transferência pa-
ra uma outra escola pública, em
um bairro mais distante, com
transporte pago pelo governo.

A ideia era que, concedendo
crédito para os alunos estuda-
rem em colégios privados, a com-
petição de mercado entre as es-
colas faria com que elas melho-
rassem. E que os estudantes se
interessassem pelo que estavam
aprendendo.

O projeto, que provocou bas-
tante polêmica nos Estados Uni-
dos, sendo elogiado por parte

dos educadores e criticado
por outros, inspirou políticas
públicas educacionais adota-
das no Brasil.

O governo federal criou me-
tas para cada escola e rede do
País, com avaliações periódi-
cas para avaliar o cumprimen-
to dessas metas. Na rede esta-
dual de São Paulo, também foi
criado um indicador específi-
co– e um bônus para os profes-
sores cujos alunos tivessem o
desempenho esperado nas
avaliações da rede. / S.I.

As inscrições para o vestibu-
lar do curso Licenciatura em
Ciências, da Universidade de
São Paulo, começam hoje.
São 360 vagas.

O curso é a primeira gradua-
ção a distância da USP, fruto
de uma parceria com a Secre-
taria de Ensino Superior, que
cuida do programa Universi-
dade Virtual do Estado de São
Paulo (Univesp).

As inscrições devem ser fei-
tas até 13 de agosto na inter-
net, no site www.fuvest.br. A
taxa de inscrição, de R$ 25, de-
ve ser paga até 16 de agosto
em qualquer agência bancá-

ria, usando o boleto gerado no
ato de inscrição.

O vestibular para ingresso se-
rá realizado no dia 12 de setem-
bro e terá uma redação e uma pro-
va de conhecimentos gerais,
com 50 questões de múltipla es-
colha. As aulas terão início no

dia 18 de outubro.
As atividades presenciais do

curso serão realizadas nas cida-
des paulistas de Piracicaba, Ri-
beirão Preto, São Carlos e São
Paulo, onde a USP tem câmpus.
Em cada um esses locais há 90
vagas.

ENTREVISTA

Reforma americana levou
práticas corporativas
para dentro da escola

MODELO

USP abre
inscrições para
graduação
a distância

Uma das defensoras da
reforma educacional
dos EUA muda de ideia
e critica ênfase em
testes padronizados

“O Enem vai ajudar a
organizar um currículo
mais racional. Esse rolo
compressor que é a
assimilação mecânica de
matéria tem de mudar.”

NO RODAPÉ DA LISTA

PAULO PINTO/AE-2/6/2010

é a nota do Vértice (foto),
primeiro colocado no Enem

DIVULGAÇÃO

● Rede de SP faz prova
Alunos da rede municipal vão
fazer a Prova da Cidade nos
próximos dois dias. O teste
serve para identificar as ne-
cessidades de aprendizagem.

249,25
é a nota da escola estadual indígena Dom Pedro I, no Amazonas.
O colégio é o último colocado no ranking do Enem 2009.

✽ É pesquisadora de educa-
ção da Universidade de Nova
York. Autora de vários livros
sobre sistemas educacionais,
foi secretária-adjunta de Edu-
cação e conselheira do secre-
tário de Educação entre 1991
e 1993, durante o governo de
George Bush. Foi indicada
pelo ex-presidente Bill Clin-
ton para o National Assess-
ment Governing Board, órgão
responsável pela aplicação
dos testes educacionais
americanos.

MINISTRO DA EDUCAÇÃO

}

● Avaliações
Foram criadas avaliações
anuais para verificar o nível de
aprendizagem dos estudantes.

● Responsabilização
Diretores e professores passa-
ram a ser responsabilizados
pelo desempenho dos alunos
e escolas foram fechadas.

‘Nota mais alta não
é educação melhor’

NILTON FUKUDA/AE-3/1/2010

Erro. Ênfase em responsabilização de professor é danosa para a educação, afirma Diane

ex-secretária-adjunta de Educação dos EUA

Fernando Haddad

Univesp. Licenciatura em Ciências é a 1ª carreira oferecida
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