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ANGÉLICA FUENZALIDA, diretora do Mejor Escuela

Angélica Fuenzalida, direto-
ra do Mejor Escuela, progra-
ma chileno que atende a esco-
las com baixo rendimento
instaladas em regiões de vul-
nerabilidade social, esteve
no Brasil para falar de sua ex-
periência em seminário so-
bre gestão escolar, organiza-
do pela Fundação Lemann. A
seguir, entrevista que conce-
deu ao Estado.

● Como funciona o programa?
Nossa tarefa é propor um pla-
no de ação com diretores e
professores e oferecer ferra-

mentas criativas para que eles
cumpram o que prevê o currícu-
lo nacional do Chile.

● E eles recebem bem a ideia?
Em geral, os professores que
atuam nessas escolas também
são vitimados. Além de cumprir
uma carga horária alta e muitas
vezes não ter tempo de prepa-
rar aula, trabalhar em sistema
de pobreza também implica em
mais dificuldade para organizar
a turma. Então, no começo, al-
guns estranham. Mas, quando
veem os resultados, a resistên-
cia se transforma em abertura.

● Como o projeto foi formatado?
Durante três anos, de 2002 a
2005, fizemos um piloto com
dez escolas, o que permitiu pro-
var o modelo e fazer os ajustes.
O currículo nacional, por exem-
plo, prevê que todos os alunos
saibam ler no fim do primeiro
ano. Nas escolas que atende-
mos, isso não ocorria. Propuse-
mos aos professores um méto-
do prático, com material educa-
tivo e ferramentas concretas.

● Quais foram os resultados?
Na avaliação nacional, vemos
que as escolas demoram três ou

quatro anos para subir três pon-
tos. As atendidas pelo Mejor Es-
cuela subiram, nesse tempo,
seis pontos em português e oi-
to em matemática.

● De quanto tempo é preciso?
Ficamos quatro anos gerando
capacidade e ajudando a escola
a fazer uma transformação de
suas práticas e de seus proces-
sos. Depois disso, prevemos
que ela tenha autonomia. Nos-
sa experiência mostra que, a ca-
da dez escolas, duas não conse-
guem manter os resultados.

● Por quê?
Porque houve mudança estrutu-
ral. Em uma escola, por exem-
plo, retiraram o diretor da esco-
la e o mandaram para outra. Is-
so, claro, desarmou uma forma
de funcionamento. A mudança
é normal, mas é preciso esperar
que o processo termine.

● Dá para aplicar no Brasil?
O sistema brasileiro é diferen-
te. No Chile, temos um currícu-
lo nacional obrigatório. Profes-
sores se submetem a uma ava-
liação e escolas são medidas pe-

lo mesmo instrumento. No
Brasil, o fato de não haver
um currículo nacional traz li-
berdade, mas faz com que
não se tenha controle sobre
o que ocorre na escola. / O.B.
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● Se em outras capitais pipocam
cursinhos pré-Enem, isso não
acontece em São Paulo. Como
USP e Unicamp não utilizaram o
exame em 2010, há poucos adep-
tos. O Instituto Henfil, por exem-
plo, tentou abrir turma em feve-
reiro, mas não conseguiu alunos.
O início das aulas foi adiado para
este mês. Na sala de aula, os pou-
cos candidatos diferem do pa-

drão de quem faz curso pré-vesti-
bular tradicional: adolescentes
que buscam vagas nas públicas.

O pré-Enem paulista atrai alu-
nos mais velhos, interessados no
Programa Universidade para To-
dos (Prouni), que concede bolsas
em instituições privadas de acor-
do com a pontuação no exame. É
o caso do carteiro Odálio Olivei-
ra, de 27 anos. Ele quer estudar
Química ou Arquitetura, mas na
sua escolha, mais do que o nome
da universidade, pesa outro que-
sito. “Quero estudar próximo ao
meu trabalho. Preciso ir bem no
Enem para ter bolsa do Prouni.”

CULTURA

O Conselho de Assuntos Estu-
dantis da Universidade Federal
de São Paulo (Unifesp) aprovou
a construção de moradias estu-
dantis em todos os câmpus da
instituição. O projeto prevê a

entrega de 480 vagas no
ano que vem e mais

480 vagas em 2014.
O projeto será in-
cluído no Plano
Plurianual da
Unifesp

(2012-2015) e deve
ser enviado ao Minis-

tério da Educação
(MEC) ainda em abril. Du-

rante este ano, a Unifesp deve
detalhar e concluir o projeto
das moradias e obter terrenos
nas seis cidades onde a insitui-
ção têm câmpus. Mais informa-
ções: www.unifesp.br/prae.

A Fundação Telefônica vai
premiar trabalhos pedagógi-
cos que utilizam tecnologias
de informação e comunica-
ção. Alunos e professores de
qualquer escola podem ins-
crever seus blogs, trabalhos
com Google docs, canais de
podcast ou de YouTube, usos
didáticos das redes sociais
etc. Quem criou suas pró-
prias ferramentas, aplicações
ou widgets educativos pode
participar na modalidade “La-
boratório de Ferramentas”.
As inscrições vão até 2 de
maio, mas os projetos podem
ser entregues até 6 de junho.
Os prêmios serão equipamen-
tos tecnológicos de uso peda-
gógico. Mais informações:
www.educared.org/premioin-
ternacional.

BÔNUS

A prova do Enem é consti-
tuída de 180 questões de
múltipla escolha e uma
redação e é realizada em
dois dias. No primeiro, os
candidatos respondem a
questões de Ciências da
Natureza e Humanas.
No segundo, são avaliados
em Matemática e Lingua-
gens, e fazem a redação.
Em 2010, 4,6 milhões de
pessoas se inscreveram.
Neste ano, ainda não foi
divulgada a data da prova.

O Serviço Educativo do Museu
de Arte de São Paulo (Masp) vai
apresentar as atividades do gru-
po El Efecto Galatea / Teatro de
la Luna. A equipe foi responsá-
vel, por mais de 10 anos, por um
programa educativo espe-
cial desenvolvido no
Museu Nacional Cen-
tro de Arte Reina
Sofia de Madri, reali-
zando atividades
dirigidas a grupos
escolares e familia-
res. O grupo permane-
cerá até o dia 17 no
MASP. Entre as atividades
previstas – a maior parte gratui-
ta –, estão workshops e espetá-
culos. Os interessados devem
reservar suas vagas até 13 de
abril. Mais informações:
(0xx11) 3251-5644, ramal 2112.

Unifesp aprova
moradias estudantis

Fundação premia
trabalhos educativos

EDUCAÇÃO
190.000

Grupo espanhol oferece
atividades no Masp

Unesp define
calendário de
vestibular
do meio do ano

funcionários de escolas estaduais receberam a
bonificação do governo na semana passada
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72 MIL
PESSOAS SE

INSCREVERAM NO
VESTIBULAR 2011

DA UNIFESP

✽ Assistente social forma-
da pela Pontifica Universi-
dad Católica de Chile, mes-
tre em Gestão e Políticas
Públicas pela Universidad
de Chile, professora de
mestrado na Universidade
Central e na Universidade
Católica Silva Henríquez.

DESEMPENHO

Preparação
para Enem
substitui
cursinhos
Adesão de universidades federais ao
exame muda perfil dos pré-vestibulares

R$ 340 milhões

Em São Paulo,
modelo de curso
não emplaca

WERTHER SANTANA/AE

foram pagos aos servidores de 3.778 escolas. A verba é metade
da quantia de 2010, quando foram distribuídos R$ 655 milhões
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‘Professores que atuam em escolas
vulneráveis também são vitimados’

Experiência. Angélica
defende currículo obrigatório

Intensivo. Luciana Rancanth, aluna do Curso Orvile Carneiro de Belo Horizonte, optou pelas aulas com foco no Enem

Prova. Candidatos durante o último exame da Unesp

Ocimara Balmant
ESPECIAL PARA O ESTADO

Uma nova modalidade de cur-
sinho preparatório para o ves-
tibular começou a figurar no
catálogo dos sistemas de ensi-
no: o pré-Enem. A modalida-
de, presente no País todo, é
resultado da crescente ade-
são das universidades fede-
rais ao Exame Nacional de En-
sino Médio (Enem) como for-
ma única de seleção.

No ano passado, 59 universi-
dades e institutos federais uti-
lizaram a nota do Enem em
seus processos seletivos, 20
deles como critério único pa-
ra preenchimento das vagas.
A adesão levou 4,6 milhões de
candidatos a se inscreverem
para a prova, um número 30
vezes maior do que os 157 mil
estudantes que participaram
da primeira edição, em 1998.

É de olho nesses vestibulan-
dos que os cursinhos têm
montado suas turmas de pré-
Enem. De acordo com os coor-
denadores pedagógicos, as au-
las sob medida dão menos ên-
fase a fórmulas e “decorebas”

e apostam na contextualização
dos assuntos e na interpretação
e produção de textos.

Em Fortaleza, o curso X da
Questão começa a primeira tur-
ma neste mês. As aulas serão ofe-
recidas àqueles que buscam uma
vaga na Universidade Federal do
Ceará (UFC), que usa o Enem
como critério único de seleção
desde o ano passado.

Em Belém (PA), este é o segun-
do ano que o Equipe Vestibula-
res oferece a modalidade. Os ins-
critos pleiteiam uma vaga na Uni-
versidade Federal do Pará
(UFPA), que substituiu a primei-
ra fase do processo seletivo pelo
Enem, ou na Universidade Fede-
ral do Oeste do Pará (Ufopa), on-
de o ingresso se dá exclusivamen-
te pela classificação no exame.

“Antes, nossa procura aumen-
tava apenas às vésperas da pro-
va, lá por agosto. Agora, desde o
início do ano já temos interessa-
dos”, diz Nayara Rocha de Sou-
za, orientadora pedagógica.

Para conseguir uma vaga no
concorrido curso de Direito da
Universidade Federal de Minas
Gerais (UFMG), a estudante Lu-
ciana Rancanti, de 18 anos, matri-

culou-se em um pré-Enem de Be-
lo Horizonte. “Ano passado fiz
um cursinho convencional. Daí,
quando a UFMG aderiu ao
Enem, não deu tempo de eu me
preparar. Agora estou focada,
aprendendo a inter-relacionar
matérias. No Enem, uma mesma

questão pode cobrar conteúdos
de física e química”, explica.

Luciana é aluna da rede Intera-
cursos, que tem 3 mil alunos de
Enem espalhados por 140 cida-
des, já que o conteúdo é ofereci-
do nas modalidades presencial e
telepresencial.

Confusão. Apesar da prolifera-
ção de cursos específicos, a pre-
paração para o Enem não deve
ser muito diferente da conven-
cional, diz Paulo Roberto de An-
drade, diretor do Colégio Mas-
ter de Cuiabá. “Na essência, con-
tinua a ser um vestibularzão,
com prova conteudista e longa.”

Além disso, o diretor aponta a
dificuldade logística de traba-
lhar com modelos de processos
seletivos distintos. Em Cuiabá,
por exemplo, a Universidade Fe-
deral do Mato Grosso (UFMT)
preencheu, em 2011, suas 5.168
vagas via Enem. Por outro lado, a
Estadual do Estado de Mato
Grosso (Unemat) não utilizou o
exame. “Nossos alunos vão fazer
as duas provas e não têm como
fazer dois cursinhos. Por isso,
montamos uma grade tradicio-
nal e oferecemos material parale-
lo no estilo Enem.”

Em Porto Alegre, o curso Fê-
nix se utiliza da mesma estraté-
gia, já que na Universidade Fede-
ral do Rio Grande do Sul o Enem

é utilizado apenas como com-
plemento à nota final da pri-
meira fase, enquanto outras
federais do Estado já aderi-
ram integralmente ao exame,
como é o caso da Federal do
RioGrande (UFRG) e da Fede-
ral de Pelotas (UFPel).

Quem perdeu o vestibular da
Universidade Estadual Paulis-
ta (Unesp) no fim do ano pas-
sado tem uma nova chance. A
instituição divulgou na sema-
na passada as datas e a relação
de carreiras de seu processo
seletivo do meio do ano.

Serão ofertadas 510 vagas e
as inscrições serão feitas ape-
nas pela internet, no site www.
vunesp.com.br, de 2 a 20 de
maio. A taxa de inscrição é de
R$ 110. Os critérios para solici-
tar a isenção estão no site.

Entre as carreiras disponí-
veis estão: Agronomia, Geo-
grafia, Zootecnia, Engenharia

Ambiental, Engenharia Civil, En-
genharia de Controle e Automa-
ção, Engenharia de Produção,
Engenharia Elétrica e Engenha-
ria Mecânica.

A primeira fase será em 12 de
junho. No dia 22 do mesmo mês,
a lista com os convocados para a

segunda etapa será divulgada. As
provas serão em 3 e 4 de julho.

A Unesp vai considerar as no-
tas do Exame Nacional do Ensi-
no Médio (Enem) de 2009 ou
2010. O resultado será divulga-
do em 20 de julho. Mais informa-
ções: (0xx11) 3874-6300.

Text Box
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