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Documentário mostra
drama da onça-pintada

TELEVISÃO

PLANETA

A lei que proíbe a distribuição
de sacolas plásticas nos esta-
belecimentos comerciais pau-
listanos foi publicada ontem
no Diário Oficial de São Paulo.
Ela foi sancionada anteontem
pelo prefeito Gilberto Kassab
(PSD) e passou a valer ontem.

A nova lei municipal prevê
que os estabelecimentos co-
merciais deverão estimular o
uso de sacolas reutilizáveis e
afixar placas informativas
com os dizeres “Poupe recur-
sos naturais! Use sacolas reu-

tilizáveis”. Os estabelecimentos
comerciais têm até o dia 31 de
dezembro para cumprir as novas
normas.

Os fabricantes, distribuidores
e estabelecimentos comerciais
também ficam proibidos de “in-
serir em sacolas plásticas a rotu-
lagem degradáveis, assim como
as terminologias oxidegradá-
veis, oxibiodegradáveis, fotode-
gradáveis e biodegradáveis e
mensagens que indiquem supos-
ta vantagem ecológica de tais
produtos”, diz o texto.

Segundo a Secretaria do Ver-
de e do Meio Ambiente de São
Paulo, a lei será regulamentada e
essa regulamentação definirá a
forma de fiscalização. Todos os
pontos que não estão suficiente-
mente detalhados serão defini-
dos na regulamentação, que será
publicada até 31 de dezembro.

SOS MATA ATLÂNTICA
Viva a Mata começa hoje
no Ibirapuera, em SP

Leia. Filhotes ‘rosados’ de
gato são achados em fábrica

estadão.com.br/planeta

Lei que proíbe
sacolinhas em
São Paulo já
está valendo

Fernanda Bassette

O desempenho dos alunos do 3.º
ano do ensino médio no Saresp
piorou significativamente em
língua portuguesa: em 2009,

29,5% deles estavam com notas
abaixo do básico; em 2010 esse
número saltou para 37,9%. A no-
ta geral caiu de 274,6, em 2009,
para 265,7, em 2010.

Tirar uma nota abaixo do bási-
co – ou insuficiente – significa
que o estudante não foi capaz de
assimilar o mínimo do conteúdo
esperado para aquela disciplina.

Para Maria Helena Guima-
rães, ex-secretária de Educação
do Estado, os resultados são
preocupantes porque não foi

apenas a média geral dos estu-
dantes que caiu – e sim porque
mais alunos receberam o concei-
to insuficiente na prova.

“A queda de quase dez pontos
na média geral é um indicador
ruim. Mas, além disso, um bom
resultado é aquele que aumenta
o número de estudantes nos con-
ceitos adequado e avançado e di-
minui o número de alunos com
notas abaixo do básico”, diz.

Matemática. O desempenho

dos estudantes em matemática
se manteve praticamente está-
vel nos dois últimos anos, apesar
de tradicionalmente os alunos
se saírem pior nessa disciplina.

O número de alunos com nota
abaixo do básico em matemática
diminuiu quase um ponto por-
centual de um ano para o outro:
eram 58,3%, em 2009, contra
57,7%, em 2010. A nota geral fi-
cou praticamente idêntica:
269,4, em 2009, e 269,2, em
2010. “Os resultados de matemá-
tica não surpreendem porque se-
guem uma tendência de estagna-
ção há vários anos. Não é surpre-
sa que não melhorem. Agora, ter
uma queda tão acentuada em
português é algo que precisa ser
explicado”, diz Maria Helena.

}

Bruno Boghossian / RIO

Mais de 40% dos alunos da rede
estadual de ensino do Rio estão
defasados em relação às séries
que deveriam cursar. Dados da
Secretaria Estadual de Educação
mostram que 314 mil estudantes
dos ensinos fundamental e mé-
dio têm idade superior à reco-
mendada, o que equivale a 41,1%

dos 764 mil alunos matriculados
em cursos regulares. A taxa é me-
nor que a registrada há cinco
anos – de 45,3%, segundo o Minis-
tério da Educação (MEC).

Os números foram apresenta-
dos na quarta-feira em audiên-
cia na Assembleia Legislativa do
Rio (Alerj), que aprovou, em
2009, uma lei que obriga a secre-
taria a apresentar seus indicado-

res educacionais à Comissão de
Educação da Alerj.

No ensino fundamental, a pro-
porção atual de alunos com ida-
de superior à considerada ade-
quada é de 46,4%, chegando a afe-
tar metade das matrículas dos
anos finais de curso. A média de
distorção nas escolas estaduais
do País para este segmento é de
25%. No ensino médio fluminen-

se, 38% dos estudantes têm ida-
de superior à recomendada para
suas séries – taxa semelhante à
nacional, de 38,3%.

Aproporção de alunosem defa-
sagem compõe a taxa conhecida
como“distorção idade-série”, re-
lacionada a repetências e evasão
escolar. Segundo educadores, es-
tudantes mais velhos que seus co-
legas podem enfrentar dificulda-
des de aprendizagem e de ingres-
so no mercado de trabalho.

A secretaria afirma que im-
plantou aulas de reforço e pro-

gramas de apoio pedagógico pa-
ra diminuir os índices de repe-
tência, reduzindo a taxa de dis-
torção idade-série.

Os números mostram ainda
que os índices de aprovação nas
escolas estaduais são menores
que a média nacional. No ensino
fundamental, 69,5% dos alunos
foram aprovados em 2010 nas
instituições fluminenses, abaixo
dos 85% registrados pelo MEC
nas redes estaduais do País. No
ensino médio, a taxa foi de 61,4%
no Rio e de 74,9% no Brasil.

Defasagem na rede estadual do Rio é de 40%

Estreia no Brasil, no dia 8 de
junho, a série Extinções, com-
posta por seis documentários
sobre animais ameaçados de
extinção: onça-pintada, urso-
polar, orangotango, guepar-
do, elefante-asiático e tigre. O
primeiro episódio, Onça-Pin-
tada, é uma produção nacio-
nal, patrocinada pela Tetra
Pak. Conta a história de Len-
da, uma fêmea que habita o
Parque Nacional das Emas,
em Goiás. Isolada e cercada
por fazendas, a produção mos-
tra a luta diária do animal pela
sobrevivência. Os filmes se-
rão exibidos às quartas-feiras,
às 23 horas, na TV Brasil./
ANDREA VIALLI e CIRCE BONATELLI

Desempenho dos alunos do
3º ano no Saresp

Cresce número de alunos com
nota insuficiente em português

A Fundação SOS Mata Atlântica,
uma das pioneiras do movimen-
to ambientalista no País, está
completando 25 anos neste ano.
A marca será comemorada no
fim de semana com a sétima edi-
ção do Viva a Mata. O evento reú-
ne, a partir de hoje, exposições e
projetos de várias instituições
do País em prol do bioma. A mos-
tra é gratuita e será realizada até
domingo no Parque do Ibirapue-
ra, em São Paulo.

A programação conta com pa-
lestras, exposições, teatro e jo-
gos e pode ser conferida em sos-
ma.org.br. A SOS Mata Atlântica
foi fundada por um grupo de ati-
vistas e empresários em 1986,
quando os conceitos relaciona-

dos à ecologia eram pouco difun-
didos. Apenas seis anos mais tar-
de, com a ECO-92, no Rio de Ja-
neiro, a conservação ambiental
ganhou adeptos em massa.

“Quando a ONG foi criada,

boa parte da população não sa-
bia bem o que era a Mata Atlânti-
ca. Muita gente achava que se re-
sumia à Serra do Mar”, relembra
Márcia Hirota, diretora da insti-
tuição.

FONTE: SECRETARIA ESTADUAL DE SÃO PAULO

VIVI ZANATTA/AE–10/4/2008

Nota de
escolas
técnicas cai
no Saresp
Resultado de alunos do 3º ano do ensino
médio piorou em relação ao ano anterior

PAULO LIEBERT/AE–22/5/2010

23,6%
dos alunos do ensino fundamen-
tal são reprovados por falta

21,7%
é o índice no ensino médio

AFP

Índice de estudantes do
3º ano do ensino médio
com notas abaixo do
básico em português
preocupa especialista

Queda. Estudantes de escola técnica em São Paulo: nota no Saresp caiu em 2010, mas ainda foi superior à da rede particular

MARIA HELENA
GUIMARÃES
EDUCADORA E EX-SECRETÁRIA
ESTADUAL DE EDUCAÇÃO
“O aumento de alunos com nota
abaixo do básico e a queda
avançada de desempenho de um
ano para outro são sinais que
precisam ser melhor
investigados.”

“As escolas técnicas, em geral,
costumam ter desempenho
melhor nas avaliações porque
selecionam os alunos, enquanto
o ensino médio regular não
faz isso. Os resultados chamam
a atenção e indicam uma
tendência nova.”

Paula é uma bicho-preguiça de
40 anos que mora no zoo de Halle
(Alemanha); é a mais velha da
espécie em zoológico europeu.

estadão.com.br

Ocimara Balmant
ESPECIAL PARA O ESTADO

Apesar de manter notas 20%
maiores que as registradas pe-
los colégios estaduais regula-
res, as escolas técnicas
(Etecs) tiveram queda de ren-
dimento no Sistema de Avalia-
ção de Rendimento Escolar do
Estado de São Paulo (Saresp)
realizado em 2010.

Números do exame, divulga-
dos ontem pela Secretaria Esta-
dual de Educação, mostram que,
em 2010, a média dos alunos do
3.º ano do ensino médio das 116
Etecs foi menor que a obtida em
2009, quando 84 delas foram ava-
liadas. Naquele ano, as escolas
técnicas participaram pela pri-
meira vez da prova paulista que
avalia as redes estadual, munici-
pal e particular – as duas últimas
por adesão voluntária.

A média foi menor nos dois
conteúdos avaliados: língua por-

tuguesa e matemática. No pri-
meiro, caiu de 329,2 para 316,8. O
índice que mede as competên-
cias em exatas diminuiu de 340,7
para 322,5 pontos.

Para Maria Helena Guima-
rães, ex-secretária de educação
do Estado de São Paulo, a baixa
precisa ser investigada. Dentre
as hipóteses para a queda do ren-
dimento, ela sugere alta absten-
ção, proximidade com data de
vestibulares e com o Exame Na-
cional do Ensino Médio (Enem)
e até um possível desinteresse
pelo processo de avaliação.
“Uma queda de 15 a 20 pontos
equivale mais ou menos ao que
se aprende em um ano de estu-
do”, afirma Maria Helena.

Metodologia. Os dados do Sa-
resp dividem o rendimento dos
alunos em três faixas: insatisfató-
rio, suficiente e avançado. No ca-
so da queda do rendimento das
Etecs, segundo o professor Oci-

mar Alavarse, da Faculdade de
Educação da Universidade de
São Paulo (USP), alguns pontos
merecem destaque. O primeiro

item a ser considerado, segundo
Alavarse, é o crescimento do por-
centual de alunos que obtiveram
rendimento insatisfatório na

prova de português: o índice su-
biu de 4,4% , em 2009, para 9,1%
em 2010. Mais que o dobro.

Na prova de matemática, dois

fatores explicam a queda. O pri-
meiro é a diminuição sensível do
índice de alunos que estavam no
patamar avançado: baixou de
14,2% para 5,1%. O segundo é o
crescimento do número de estu-
dantes que terminaram o ensino
médio com rendimento insatis-
fatório, isto é, sem domínio sufi-
ciente dos conteúdos, compe-
tências e habilidades desejáveis.
O porcentual subiu de 12,9% pa-
ra 19,2%. “Não é pouca coisa. De
cada dez, dois estão abaixo do
mínimo”, diz Alavarse.

Comparação. Apesar de as
Etecs registrarem nota menor se
comparadas a elas mesmas, o de-
sempenho delas foi superior ao
das escolas particulares. Em por-
tuguês, os alunos de Etecs conse-
guiram 316,8 pontos, contra
307,4 das particulares. Em mate-
mática, as escolas técnicas esta-
duais obtiveram 322,5 pontos,
contra 321,1 das particulares. /

COLABOROU F.B.

Ibirapuera. Evento celebra a Mata Atlântica em São Paulo

PORTUGUÊS

Nível 2009 (%) 2010 (%)

Insuficiente 29,5 37,9

Básico 40,6 38,3

Adequado 29,2 23,3

Avançado 0,7 0,6

MATEMÁTICA

Nível 2009 (%) 2010 (%)

Insuficiente 58,3 57,7

Básico 36,8 38,4

Adequado 4,4 3,6

Avançado 0,5 0,3

● Dados alarmantes
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VIDA LONGA

ENSINO MÉDIO

● Investigação

Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 20 maio 2011, Primeiro Caderno, p. A18.




