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Taxa de evasão em Minas
é de 40% no ensino médio:
desafio é convencer jovens de
15 a 17 anos a ficar na escola

Regiane de Oliveira
roliveira@brasileconomico.com.br

“Os jovens passam oito horas numa lan
house, mas não querem ficar quatro
horas na escola.” A constatação de Ana
Lúcia Gazzola, secretária de Educação
do governo Minas Gerais, retrata o ce-
nário, ainda sem solução, do ensino
médio no país. Mais do que oferecer
vagas e infraestrutura nas escolas, go-
vernos, educadores e famílias precisam
convencer os estudantes de 15 a 17 anos
a permanecerem na escola. A preocu-
pação de Ana Lúcia é reverter a taxa de
evasão de 40% nos alunos da rede es-
tadual de Minas. “Estamos fazendo um
diagnóstico do ensino médio para tor-
nar a escola mais atrativa para os jo-
vens, em contato com as novas lingua-
gens e as novas ferramentas.”

A rede estadual de Minas melhorou
sua performance no Índice de Desen-
volvimento da Educação Básica (Ideb),
que mete a proficiência dos alunos em
matemática e língua portuguesa em
relação com a frequência escolar. “Te-
mos notado uma melhoria no ensino
médio em todo o estado na rede esta-
dual, mas na proficiência e não na fre-
quência”, afirma. Isto significa que,
apesar de os alunos estarem apren-
dendo, eles não vão à escola.

As escolas da rede estadual tiveram
um Ideb de 3.6 na última avaliação fei-
ta pelo governo federal em 2009. O in-
dicador está em cima da meta projeta-
da para o ano, mas mostra uma queda
muito grande em relação aos resulta-
dos dos alunos do ensino fundamen-
tal. A avaliação de estudantes do 5º a
9º período mostram, respectivamente,
performance de 5,8 e 4,1 na prova. Re-
sultados acima da média esperada para
o estado de 5,3 e 3,8, respectivamente.
E acima da média do país, 3,4 em
2009. Mas nada dentro do padrão de
exigência da ex-reitora da UFMG, que
assumiu a secretaria neste ano.

Com o objetivo de tornar o ensino
médio mais significativo para a vida fu-
tura do jovem, Ana Lúcia prevê realizar
parcerias com o governo federal para a
ampliação de programas de ensino téc-
nico. O estado de Minas Gerais conta
desde 2007 com o Programa de Educa-
ção Profissional (PEP), voltado para a
formação de alunos do 2º e 3º ano do en-
sino médio, e também jovens já forma-
dos, no qual o governo paga a entidade
que oferece vagas para os alunos.

Meio digital
O meio digital também vai ganhar
destaque no projeto de educação do
governo de Minas Gerais. A secretária
convidou José Luiz Goldfarb, professor
e coordenador do Twitter da Pontifícia
Universidade Católica de São Paulo
(PUC) e um dos gestores do Twitter da
secretaria municipal do Rio de Janeiro,
para desenvolver um projeto de inser-
ção digital dos educadores, que ajude a
revolucionar o ensino médio. “Temos

de fortalecer o contato dos professores
com estas mídias porque isto vai favo-
recer o contato com os alunos”, afirma
Ana Lúcia Gazzola.

Goldfarb afirma que para atingir a
meta, o primeiro passo é incentivar toda
a rede de ensino a participar do am-
biente digital, com a criação de ferra-
mentas como a Educopedia, uma plata-
forma on-line colaborativa de aulas di-
gitais, onde alunos e professores podem
acessar atividades autoexplicativas,
desenvolvida pela secretaria municipal
de Educação do Rio de Janeiro em par-
ceria com a Oi Futuro. “Oferecemos aos
nossos jovens salas de aula do séculos
19; professores formados no século 20,
mas com alunos que são do século 21”,
afirma Goldfarb, citando a educadora
espanhola Pilar Pérez. “Trazer os pro-
fessores para o ambiente virtual é uma
forma de particularizar o atendimento
ao aluno e participar do diálogo”, afir-
ma. Na prefeitura do Rio de Janeiro, a
secretária de Educação, Claudia Costin,
aproveita o ambiente virtual do Twitter
para responder questões de educadores
e alunos. São 12,4 mil seguidores. “Mui-
tos são professores que entraram no
Twitter só para seguir a secretária”,
conta. Já é um começo. ■

Minas Gerais quer atrair alunos
Ana Lucia Gazolla, secretária estadual
de Educação, inicia plano para atrair alunos
de 15 a 17 anos de volta à sala de aula
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O “Sempre um papo”, criado pelo jornalista
Afonso Borges, é um dos programas culturais
mais antigos do país, exibido semanalmente
— aos sábados, às 19h, e aos domingos,
às 16h — pela TV Câmara. A iniciativa de
transformar as entrevistas em material
didático tem como objetivo diminuir
a linha que separa educação e cultura.

Qual sua avaliação sobre
a educação do país?
Desde que a Educação foi separada da
Cultura no governo federal temos uma

...AFONSO BORGES

Gestor cultural e idealizador
do programa Sempre um papo

País precisa criar ferramentas
para integrar melhor ações
culturais com a educação

“Temos de fortalecer o contato
dos professores com estas
mídias porque isso vai favorecer
o contato com os alunos”

Ana Lúcia Gazzola
Secretária
de Educação
de Minas
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“Valor da educação não está
enraizado na cultura brasileira.
Mas descobrimos que as
redes estão mudando isso.
O Twitter, por exemplo, tornou-se
uma ferramenta para gestão de
informações dentro da internet”

José Luiz Goldfarb
Professor e tuiteiro
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do ensino médio
Felipe O’Neill

A chegada do Enem digital
e da escola nas nuvens
O Ministério da Educação planeja ter um Enem informatizado
em dois ou três anos. Na semana passada, o Inep, responsável
pela aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio, abriu um
edital para universidades públicas e institutos federais de educa-
ção profissional participarem da ampliação do banco de questões
da prova. O objetivo é ter um número suficiente de questões para
duas edições do exame ao ano. Hoje são cerca de 10 mil questões
no Banco Nacional de Itens (BNI) do Enem. O Inep quer chegar a
100 mil para lançar o Enem digital, quando os candidatos farão a
prova em computadores.

Um desafio e tanto. Do lado do Inep, dá para imaginar o tama-
nho da encrenca tecnológica e logística capaz de assegurar condi-

ções de segurança ao exame. Do
lado dos estudantes, a prova
passa a exigir habilidades míni-
mas em tecnologias da informa-
ção para mostrar o domínio dos
conteúdos do ensino médio.
Consideradas as realidades edu-
cacionais brasileiras, não seria
exagero pensar em complica-
ções com tarefas iniciais como
acessar a prova eletrônica com
um login e senha. Help desk!!!

Mas o futuro é esse e os estu-
dantes têm de ser preparados
para ele. Até o ex-presidente dos
Estados Unidos Bill Clinton, que
veio ao Brasil participar do Fó-
rum Mundial de Sustentabilida-
de, quer ver o ensino médio uni-
versalizado no país para que se
ampliem o acesso e o número de
matrículas nas universidades,

além dos negócios com educação, é claro. O diploma superior
ajuda a desenvolver cidadania, ressaltou ele, mesmo que essa gra-
duação não seja decisiva para muitos empregos do século 21. Para
entrar no mercado de trabalho pode não ser mesmo, mas para
crescer profissionalmente a história é outra. Nas duas situações,
no entanto, essencial nestes tempos é a educação digital. De pro-
fessores e alunos, dentro e fora da escola.

O uso de tecnologias na educação para melhorar a aprendizagem
tem sido alvo de várias iniciativas — governamentais, de ONGs,
universidades, institutos e fundações empresariais. Uma delas é o
Prêmio Educadores Inovadores, projeto educacional da Microsoft
desenvolvido desde 2006 com parceiros como Instituto Ayrton
Senna, Universidade Estadual de Londrina e PUC-SP, entre outros.
Na última edição, de 2010, dois professores de uma escola estadual
de Cachoeiro do Itapemirim, no Espírito Santo, chegaram à etapa
mundial do concurso e conquistaram o segundo lugar com o proje-
to Escola nas Nuvens, criado depois que a escola enfrentou proble-
mas com a perda de dados informatizados arquivados em pen-dri-
vers, CDs ou DVDs. Todo o material didático e também dos alunos
foi então armazenado na internet a partir do conceito de computa-
ção em nuvem, base da proposta. A tecnologia melhorou o ensino e
o ambiente escolar, diz a professora Adriana Silva de Oliveira, por-
que também envolveu a criação de um blog e uso de redes como Fa-
cebook e Twitter, gerenciados pelos alunos com a participação dos
professores. Todos, incluindo a família dos estudantes, podem
acompanhar, “nas nuvens”, as atividades da escola. ■

Para os
estudantes,
a prova passa
a exigir
habilidades
mínimas em
tecnologias da
informação
para mostrar
o domínio dos
conteúdos do
ensino médio
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AVISO AOS ACIONISTAS
Encontram-se à disposição dos senhores acionistas, na sede social desta empresa, na Praça José 
Inácio Peixoto, 28, em Cataguases (MG), os documentos a que se refere o Artigo 133 da Lei nº 
6.404, de 15 de dezembro de 1976, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro 
de 2010.  Cataguases, 30 de Março de 2011. a) Eduardo Peixoto Ferreira Leite - Presidente do 
Conselho de Administração.

tendência de abandonar o ensino humanista
em função de cursos técnicos. São raros
os produtos culturais que convergem para
a educação brasileira. Imagine um país
com o potencial do Brasil que só no final
do ano passado teve aprovado o primeiro
Plano Nacional de Cultura. Temos de criar
ferramentas para integrar melhor estas ações.

O projeto Sempre um papo já
teve mais de 100 encontros com
escritores. Por que apenas 15
entrevistas chegarão às escolas?
O “Sempre um papo” está comemorando
oito anos como o programa de literatura
mais antigo da televisão brasileira,
mas na consolidação do material
conseguimos espaço para 15 entrevistas.

É pouco, visto que o alunos aprendem com
as palavras inspiradoras dos autores.

Quais as formas para divulgar
essas ações?
A internet é um ótimo caminho. Passei
um ano tentando convencer o Google e
o Youtube a autorizarem a publicação de
vídeos com mais de 10 minutos. E consegui.
Hoje é possível encontrar toda a série
“Sempre um papo” na internet. São vídeos
com mais de uma hora, resultado de
entrevistas feitas para a TV Câmara.
A parceria com a secretária de educação
de Minas Gerais é outra forma. Poderíamos
mandar as seis mil caixas pelos Correios para
as escolas, mas é melhor quando o material
chega recomendado pela secretaria.

Cultura na escola

A Associação Cultural Sempre Um
Papo lançou na quinta-feira
passada, em Belo Horizonte (MG),
a quarta edição da série de DVDs
“Cultura para a Educação II”, um
conjunto de vídeos educativos
feitos para serem distribuídos
gratuitamente para escolas da
rede pública de todo o Brasil. A
secretária de Educação de Minas
Gerais será responsável pela
distribuição do material, que
desde 2006, conta com apoio do
Ministério da Cultura, por meio da
Lei Rouanet com o patrocínio da
Fiat, Cemig, Estado de Minas, Itaú,
Iveco, Casa Fiat de Cultura e
Usiminas. São 6 mil caixas, que
serão distribuídas gratuitamente,
com entrevistas com autores
consagrados como Leonardo Boff,
Nilton Bonder, Içami Tiba e Nelson
Motta. O objetivo do material é
incentivar o hábito da leitura e o
desenvolvimento cultural.

Série de DVD’s “Sempre um
papo” à disposição da rede

LÉLIA CHACON
Jornalista e editora do site e revista
Onda Jovem, do Instituto Votorantim
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