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úteis as avaliações
de fato de ajudar no aprendizado dos alunos

Muita promessa e
pouca repercussão
Esta é uma semana importante que costuma passar
mais despercebida do que deveria: semana do dia do
professor! Em homenagem a esta data, o Canal Futura
está exibindo o filme “Entre os muros da escola”. Óti-
ma ocasião para vermos mais de perto o cenário atual
da educação. Deixemos que o filme fale um pouco por
nós: a existência, divulgação e impacto deste filme são
bastante elucidativos da situação da educação, hoje,
em nossa sociedade.

Muita promessa e pouca repercussão. Para quem está
dentro do setor da educação, nenhuma surpresa. Apenas
a reprodução do cenário das últimas décadas. É fato que a
tomada de consciência coletiva aumentou, que falar da
importância da educação ou do interesse em investir no
setor passou a ter valor. Houve mudança no discurso, o
que produz avanços concretos, mas não necessariamente
na intensidade necessária. Daí a analogia com a vida
deste filme: muita expectativa, mas pouca atenção para a
discussão que o filme aporta, pouco interesse pelas reais
questões escolares. Este filme tira o telespectador da
zona de conforto bastante incorporada no Brasil.

A primeira sensação que provoca é de vazio. Passa-
se meia hora de narrativa sem que se delineiem heróis,
situações limite, vítima ou qualquer relato que explore
o extraordinário. No cinema, frequentemente a escola,
professores e alunos são representados por personagens
revestidos de excepcionalidade para o bem ou para o

mal. O conteúdo edu-
cacional ganha desta-
que quando há denún-
cia ou superação.

No filme de Laurent
Cantet, premiado com a
Palma de Ouro no Festi-
val de Cannes de 2008 e
com o Oscar de melhor
filme estrangeiro de
2009, entre outros prê-
mios, o que ocorre é
uma simples visita pro-
longada dentro de uma
escola. Somos convida-
dos a experimentar um
pouco de um cotidiano
escolar: sem glamour,

sem eventos extraordinários, mas onde tudo acontece.
Uma análise apressada pode concluir que a escola é

um espaço “sem graça”, cheio de tédio. Este filme pro-
cura traduzir esta cultura para quem está fora dela. É
uma janela para olhar como se estrutura um cotidiano
escolar e por quais processos ocorrem a aprendizagem
e a formação, ou não, dos alunos e dos professores.

Numa sala de aula tudo ocorre simultaneamente,
permeado por tensões e conflitos (implícitos e explíci-
tos). Não tem branco ou preto, a não ser em episódios
muito excepcionais. Atuar sobre essa complexidade re-
quer muita formação. Justamente por este ser um lugar
onde se lida com a complexidade é preciso aceitar e va-
lorizar os estilos e diferenças desde que regidos por um
elemento essencial: o preparo.

Só há uma maneira de ser um bom professor: sendo
muito bem formado. Educação não é questão de dom ou
talento, mas de conhecimento. É preciso dominar o
conteúdo que se ministra, mas é preciso também co-
nhecer sobre como se ensina e como se aprende. A for-
mação do professor requer uma base sólida inicial, mas
requer também a inserção num espaço permanente de
formação. Não é uma profissão que se aprende e se está
apto. Como na engenharia ou medicina, precisa de
atualização permanente. Ensinar criando condições
para que os alunos aprendam não é tarefa fácil. ■
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CIDADE DE SÃO PAULO CUMPRE METAS, MAS ALUNOS NÃO APRENDEM

Informações das escolas estaduais do município de São Paulo
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6,2 = 0,96 x 6,49

Professor Alberto Salotti

2,6 = 0,57 x 4,55

Professora Etelvina Goes Marcucci

2,6 = 0,65 x 3,93

Professora Júlia Della Casa Paula

2,6 = 0,65 x 3,93

*Em relação  à última 
medição em 2007

*O Inep informa que as médias da Prova Brasil não vão de 0 a 10, propositalmente, para não serem 
confundidas com as avaliações tradicionais, cujas notas refletem o percentual de questões respondidas 
corretamente pelo estudante. As médias são apresentadas em uma escala de desempenho que vai de 0 
a 500, capaz de descrever, em cada nível, as competências e as habilidades que os estudantes de 4ª e 8ª 
série do ensino fundamental e 3ª série do ensino médio desses sistemas demonstram ter desenvolvido
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Brasil precisa desenvolver cultura de analisar
dados para melhorar as políticas públicas
Os alunos que estão na fatia de
25% mais ricos da população
brasileira têm um desempenho
em leitura inferior ao dos 25%
mais pobres da Coreia, Finlândia,
Japão, Canadá, Irlanda,
Reino Unido e Alemanha.
Essa informação faz parte do
relatório de 2006 do Programa
Internacional de Avaliação
de Estudantes (Pisa), da
Organização para a Cooperação
e Desenvolvimento Econômico
(OCDE). Isso significa que
as melhores escolas do país
não conseguem oferecer uma
educação semelhante à de países
que têm educação como foco
de investimento. O problema
é que no país, segundo Alexandre
Oliveira, professor e fundador
da consultoria Meritt, a educação
pública não consegue puxar os
avanços. “A educação particular
no Brasil é apenas um pouco

melhor do que a pública, não
muito melhor como se espera”,
afirma. Segundo Oliveira,
o avanço das avaliações da
performance educacional no
país torna possível verificar
problemas e propor soluções.
“Mas primeiro precisamos de
cultura de investigação”, diz.
“Pelos dados do Pnad [Pesquisa
Nacional por Amostra de
Domicílios], sabemos que 58%
das pessoas com mais de 15 anos
não têm o fundamental completo
no país. E esses dados deveriam
ser utilizados para propor
políticas públicas, pois a baixa
escolaridade cria pressões no
sistema, como questões relativas
à saúde e segurança.” Para o
professor, não adianta só investir
em infraestrutura: “O aluno
precisa de apoio familiar.” E a
educação de adultos não é tema
dos candidatos na atual eleição.

● Provinha Brasil: criada em
2008, tem como foco identificar
o desempenho de alunos em
processo de alfabetização
(2ª série de ensino fundamental).

● Prova Brasil: a cada dois anos,
desde 2005, avalia o ensino
de todas as redes e escolas
públicas do país (4ª e 8ª
do ensino fundamental).

● Exame Nacional do Ensino
Médio (Enem): criado em 1998,
tem como objetivo avaliar
o conhecimento do aluno do
3º ano. O resultado do exame
é usado no processo seletivo
de algumas faculdades.

● Sistema da Avaliação
da Educação Básica (Saeb)
examina alunos de 4ª e
8ª séries do ensino fundamental
e 3ª série do ensino médio
das redes municipais e
estaduais, a cada dois anos.
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