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RADIOGRAFIA DO ENSINO. Contrastes regionais

O fosso entre escolas públicas e privadas na pág. A18

São Paulo fica
em 7º, atrás de
ES e Região Sul

l O País apresenta disparidade entre regiões e Estados: há uma
diferença de 21% entre a menor e a maior média geral
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Campeã. Distrito Federal é unidade melhor avaliada
Para o secretário estadual,
Paulo Renato Souza, os resultados são motivo de comemoração. “O desempenho é fruto de
políticas focadas na aprendizagem, envolvendo currículo, novas metodologias de avaliação e
valorização dos profissionais,
por meio de medidas como os
bônus de resultados”, afirmou o
ex-ministro ao Estado.
SobreSãoPauloaparecerabaixo dos Estados do Sul e de outros do Sudeste, Paulo Renato
destaca o tamanho da rede paulista e a heterogeneidade econômica como os principais fatores

de impacto. “Nossa rede é muito
grande. Além disso, os Estados
do Sul do Brasil são socialmente
homogêneos”, explica o secretário. “Já no caso de Minas Gerais,
elescomeçaramreformaseducacionais antes de São Paulo.”
Diferenças. Na parte de baixo
do ranking, também não há muitas surpresas. O Maranhão, que
em 2006 era o último colocado,
teve resultados muito melhores
em 2009. Aumentou, por exemplo, em 43 pontos sua média em
leitura – o que revelaria mais um
problema de amostra, segundo o
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País só fica à frente de
Tunísia e Macau nesse
quesito; especialistas
recomendam motivação
extra para os repetentes
Cerca de 40,1% dos alunos brasileirosrepetemao menosuma série durante a escolaridade básica. O índice do Brasil só é menor
que o da Tunísia, que tem 43,2%,
e o de Macau, o primeiro lugar,
com 43,7%.
A repetência de séries é um
dos maiores problemas do sistema educacional dos países mais
pobres, como é o caso do Brasil.

No Brasil, crianças
começam a
estudar mais tarde
● As crianças brasileiras são as

que começam a estudar mais
tarde. Nossos alunos iniciam a
educação primária com 7,4 anos.

não há repetência ano a ano. Os
ciclos substituem as séries tradicionais e o aluno só pode ser reprovado ao fim de duas, três ou
quatro séries. No ensino funda-
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● Desafios

PAULO RENATO
SOUZA
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO-SP

“As boas notas em leitura são
fruto de investimentos em
programas de incentivo. Já
matemática vai exigir uma
atualização dos professores.”

ministro, que uma evolução verdadeira. Mesmo assim, passou
apenas para o penúltimo lugar,
ganhando de Alagoas, que piorou em leitura e ciências.

Dez Estados conseguiram ultrapassar a média nacional geral
do Pisa, que é de 401 pontos. O
campeão,DistritoFederal,alcançou 439 pontos e mantém a distância do resto do País, ainda
que a diferença tenha diminuído.Em 2006, o DF estava 61 pontos acima da média brasileira.
Nesses trêsanos, o Brasilmelhorou maisrápido eo DFainda caiu
6 pontos em matemática.
Outras duas unidades da federação também caíram nessa
área: Sergipe e Santa Catarina.
Sete – Alagoas, Amapá, Pará, Rio
de Janeiro,Rio Grande doNorte,

40% dos alunos brasileiros repetem ao menos uma vez
Entreospaíses maisricos,é muito raro utilizar a repetência comomecanismo dosistemadeensino. É o caso do Japão, Coreia e
Noruega, onde essa mesma taxa
é de 0% – ou seja, não há alunos
repetindo séries.
No Brasil, a questão é complicada porque há dois tipos de sistema: o seriado e o de ciclos, este
também conhecido como progressão continuada. No primeiro, existe uma idade teórica adequadaacadasérie.Ou seja:ocurrículo é organizado de modo que
disciplinas devem ser cumpridasemum certoperíodo detempo – denominado série.
Na progressão continuada,
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Os resultados da avaliação por
Estados feita pelo Ministério da
Educação com base nos dados
do Pisa 2009 mostram que São
Paulo subiu do 11.º para o 7.º lugar entre as 27 unidades da federação. Se não é tão ruim quanto
há três anos, quando perdia para
Estados como Paraíba e Sergipe,
o resultado está longe de refletir
o poderio econômico paulista.
O Estado melhorou nas três
áreas avaliadas e está acima da
médiabrasileiraem todas.No Pisa2006,perdiaemciênciaeleitura e igualava em matemática.
“Houve uma melhora, mas estamos evitando comparações porque a amostra deste ano está
mais bem dimensionada, o que
pode causar distorções”, disse o
ministro da Educação, Fernando Haddad. Em 2006, o governo
paulista alegou que havia erro,
porque a margem de erro da
amostra em São Paulo era menor que em outros Estados.
Correçõesfeitas,oEstado melhorou. Mas ainda perde para toda a Região Sul, Minas Gerais,
Distrito Federal e Espírito Santo. A boa colocação dos Estados
do Sul, que têm uma tradição de
ensino mais qualificado, assim
como o campeão Distrito Federal, não surpreende. No entanto,
Minas Gerais, um Estado mais
problemáticoporcontadasdesigualdades internas e mais pobre
que São Paulo, surge com um resultado melhor e pode servir como um espelho desagradável para os paulistas.
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PERFIL NAS REGIÕES BRASILEIRAS

Resultado está longe de refletir o poder econômico do Estado
mais rico do País; Minas Gerais apresenta melhora em pontuação
Lisandra Paraguassú

Vida A17

A introdução dos ciclos no ensino fundamental dividiu especialistas: alguns enxergavam como uma tentativa de mascarar o
problema da repetência, já que
não retém as crianças, mesmo
que elas não aprendam nada; outros, como um avanço para garantirapermanênciaeoaprendizado dos alunos.

No Peru e no Chile, eles entram
no sistema aos 6 anos.
Os estudantes brasileiros também estudam por menos tempo:
passam 216 minutos por semana
estudando leitura, enquanto no
Chile os alunos têm 312 minutos
e, no México, 236. Para ciência, o
Brasil dedica 169 minutos e, para
matemática, 213. / M.M.

Motivação. Para os especialis-

mental, há dois ciclos – 1.º a 5.º
ano e 6.º ao 9.º – e a reprovação
só ocorre ao fim dessas etapas. O
sistema está previsto na Lei de
Diretrizes e Bases da Educação.

tas, a alta taxa de repetência do
Brasil mostra as deficiências do
sistema. “A solução é evitar a reprovação e aumentar o acompanhamento desse aluno que já repetiu, porque ele necessita um
tratamento diferenciado. Caso

Rondônia e Roraima – pioraram
em ciência. Apenas Alagoas piorou em leitura.
Para a presidente-interina do
Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed) e secretária de Educação do Acre,
MariaCorrêadaSilva,asdiferenças entre Estados são decorrentesdedefasagemhistórica.“Éinjusto cobrar do Norte e Nordeste um desempenho compatível
ao do Sudeste e do Sul, que receberam mais investimentos durante muito tempo. As mudanças qualitativas em educação demoram a aparecer”, explica.

contrário,ficaaindamaisdesmotivado”, diz Ocimar Alavarse, da
Faculdade de Educação da USP.
“Não há ganhos para o aluno que
reprova. Cada escola deveria
acompanhar de perto os estudantes que estão nesse limite.”
Daniel Cara, coordenador-geral da Campanha Nacional pelo
Direito à Educação, destaca que
apolítica deciclos deveria ser reforçada, focando no aprendizadodosalunos.“Hoje,aúnicavantagem da progressão continuada é que ela é menos traumatizante que a repetência. Ela é
uma espécie de ‘atalho’ para tentar resolver um problema grande”, opina. “Deveríamos investir numa boa política de ciclos,
com perspectiva de recuperação
doalunoecomofoconoaprendizado”, acrescenta Cara. / M.M.

Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 8 dez. 2010, Primeiro Caderno, p. A17.
DIVULGAÇÃO

Estrutura precária
e falta de docentes
explicam desempenho
Maranhão e Alagoas, os
Estados com as piores
pontuações, sofrem com
carência de material
didático e professores
SÃO LUÍS

Janelasecarteirasquebradas,falta de material didático, banheiros sem condições de uso, prédios de prefeituras funcionando
como escolas do Estado e quatro
secretários da Educação em dois
anos. Situações como essas são
apontadas por especialistas como as razões principais para que
o Maranhão conseguisse apenas
a penúltima posição no Pisa.

Os alunos sentem na pele os
problemas. “Na minha escola,
não vi melhorias. Nossa estruturanãoédasmelhores”,dizaestudante do Centro de Ensino Governador Edison Lobão, Ádria
Michele Soares, de 15 anos.
Os alunos também reclamam
dafaltadeprofessoresede material didático. Nos últimos três
anos, o Maranhão tem enfrentado outros problemas. Em 2007
ocorreu a maior greve do setor,
que durou mais de 90 dias. Nesse ano, os docentes também realizaram paralisações para cobrar
do governo a implementação do
Estatuto do Magistério.
Procurada, a Secretaria da
Educação do Maranhão não quis
se pronunciar.

Acre colhe resultados
após 12 anos de melhorias
RIO BRANCO

São Luís. Ádria Michele Soares não viu melhorias na escola
Em Alagoas, Estado com a
pior pontuação no Pisa, alunos
também reclamam da falta de
professores. “Essa situação não
é de agora e está longe de ser resolvida.Entragoverno,saigoverno e ninguém trata a educação
como prioridade”, diz o professorDanielSoares,doColégio Estadual Benício Dantas.
“São dados que nos entriste-

cem, mas servem também de reflexão, para que possamos encontrar as falhas e reverter esse
quadro. Acredito que estamos
nocaminho”,disseMariadoCarmode Melo Silveira,superintendentedeGestãodaSecretariaEstadual de Educação de Alagoas. /
WILSON LIMA, ESPECIAL PARA O
ESTADO, e RICARDO RODRIGUES, DE
MACEIÓ

As políticas educacionais do
Acre adotadas ao longo da última década foram destaques no
relatórioPisadaOrganizaçãopara a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE).
A secretária deEducação, Maria
Corrêa,revelaqueasmudançascomeçaram em 1999, quando Binho
Marques, atual governador do Estado, era o responsável pela pasta
da Educação. “O Acre aparecia no
cenárionacionalcomooúltimocolocadonasavaliaçõesdoSaeb(Sistema da Avaliação da Educação
Básica)”, diz a secretária. Apenas
27% dos professores do Acre tinhamnívelsuperior,opisosalarial
dacategoriaeradeR$446eaestrutura das escolas, deficitária.
O primeiro passo para reverter a situação foi criar um plano
de carreira dos profissionais da

educação – que estabeleceu um
piso salarial de R$ 1,2 mil, mas
que hoje chega a R$ 1.675.
O segundo passo foi incentivar a formação dos educadores.
Na época, quase 3 mil professores eram leigos, ou seja, não possuíam sequer o magistério.
Em seguida, foram firmadas
parcerias com o governo federal
e com a Universidade Federal do
Acre (UFAC) para que os professores pudessem participar de
cursos de nível superior.
“Houve investimento também na infraestrutura das escolas, com mobiliário adequado”,
diz Maria Corrêa.
Os resultados já começam a
surgir: neste ano, quatro alunos
de escolas públicas do Acre se
classificaram para as semifinais
dasOlimpíadas deLínguaPortuguesa. / NAYANNE SANTANA,
ESPECIAL PARA O ESTADO

