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Começam hoje e terminam na
sexta-feira as inscrições para o
Programa Universidade para
Todos (ProUni). Na inscrição,
online. é preciso informar o nú-
mero de inscrição e a senha usa-
dos no Enem de 2010, além do
número do CPF. As bolsas de
100% e 50% são para cursos
com início no 2.º semestre de
2011. Podem se candidatar às
bolsas integrais quem tem ren-
da familiar, por pessoa, de até
um salário mínimo e meio. As
parciais são para os estudantes
com renda familiar de até três
salários mínimos por pessoa.

Estudantes do 8.º e 9.º ano
do ensino fundamental e de
todos os anos do ensino mé-
dio, de escolas públicas e pri-
vadas, podem participar da
3.ª Olimpíada Nacional de
História do Brasil. Cada equi-
pe é composta por três estu-
dantes, sob a orientação de
um professor. São cinco fa-
ses online e uma presencial.
A etapa presencial ocorre
nos dias 15 e 16 de outubro,
na Unicamp. Inscrições até 9
de agosto no site http://olim-
piada.museudeciencias.com.
br/3-olimpiada/.

A Faculdade de Economia, Ad-
ministração e Contabilidade da
USP promove hoje um seminá-
rio sobre efeitos das escolhas
educacionais.

A palestra será ministrada
pelo professor Sérgio Urzua, da
Northwestern University, dos
Estados Unidos. O evento é gra-
tuito e aberto ao público e co-
meça às 15h30. Não há necessi-
dade de inscrição prévia.

Endereço: Av. Prof. Luciano
Gualberto, 908, sala A1, Cidade
Universitária, São Paulo. Conta-
to: 3091-5802 e www.usp.br/
feaecon.

Abertas as inscrições
para pedidos de bolsa

Olimpíada terá fases
online e presencial

Palestra sobre escolhas
educacionais na FEA

SALÁRIO

EDUCAÇÃO
R$ 6,7 mil

Ocrescimento do Índice de De-
senvolvimentodaEducaçãoBá-
sica (Ideb) está relacionado à
mobilizaçãodetodososenvolvi-
dos na vida escolar, dos dirigen-
tes municipais aos pais. Essa é a
conclusão do estudo Caminhos
doDireitodeAprender,divulga-
do pelo Fundo das Nações Uni-
das para a Infância (Unicef).

A pesquisa analisou os cami-
nhos percorridos por 26 muni-

cípios, um de cada Estado, que
registraram grandes avanços
nos resultados do Ideb. Em to-
dos eles, o problema do desco-
nhecimento sobre a natureza e a
função do Ideb e da Prova Brasil
foi atacado com medidas sim-
ples, como reuniões e campa-
nhas de informação para os pro-
fissionais da rede.

“O Idebfunciona como um ter-
mômetro: deu 38ºC, você sabe
que está com febre, mas não sa-
be que doença é. Quando todos
conversam juntos na escola, des-
cobre-se a doença e começa o tra-
tamento”, diz Maria de Salete Sil-
va, coordenadora do Programa
de Educação da Unicef.

Dentre as estratégias para me-

lhora, investir na formação dos
professores foi fundamental: a
medida apontada por 24 dos 26
municípios. Em Boa Vista do Tu-
pim (BA), cidade que registrou o
maior avanço na nota do Ideb en-
tre as 26 analisadas (2,6 pontos),
foi criado um projeto de forma-
ção continuada em cadeia, por
meio de multiplicadores.

Trabalhar as práticas pedagó-
gicas também foi uma das medi-
das para melhorar o Ideb. A am-
pliação do tempo de aprendiza-
gem e a criação do reforço esco-
lar aparecerem como algumas
das estratégias utilizadas.

Em Feijó (AC), por exemplo,
foi criada uma turma no contra-
turno para atender alunos que
chegam do seringal com dificul-
dades de aprendizagem, apesar
de ter sido aprovados. Em Sape-
zal (MT), os atendidos pelas au-
las de reforço são os alunos indí-
genas, que estudam aos sábados,
em horário integral.

A contextualização dos conteú-
dos é outro referencial importante
nos municípios que apontaram as

práticas pedagógicas como fator
de avanço. Em Santana (AP), os
projetos dos alunos são realizados
de forma interdisciplinar, geral-
menteagregadosporsérieouciclo.

Discussões. Por fim, a motiva-
ção e compromisso dosprofesso-
res e a relação da família com a
escola também foram apontados
como atitudes que ajudaram os
municípios a subirem seu Ideb.
Em Vila Pavão (ES), durante o
planejamento anual, as escolas
realizam encontros bimestrais
com as famílias. Os pais partici-
pam de discussões sobre a aplica-
ção de recursos financeiros e as
atividades do conselho escolar.

Mas nem tudo está resolvido

nesses locais. Dentre o que
ainda precisa ser melhorado,
cerca de metade dos municí-
pios relatou a necessidade de
ampliar o tempo da criança na
escola, seja por meio da im-
plantação de unidades de tem-
po integral, seja pela amplia-
ção das atividades de contra-
turno. A diversidade cultural
e inclusão de crianças com de-
ficiência também apareceram
com destaque.

A participação das famílias
na vida escolar das crianças
foi apontada por 14 dos 26 mu-
nicípios visitados e um quarto
das redes pesquisadas citou
como desafio a Educação In-
fantil. O tema foi mencionado
por vários municípios como
condição para a melhoria dos
resultados nas etapas de estu-
do subsequentes. / O.B.

Está aberto o processo de sele-
ção aos interessados na isen-
ção ou redução do valor da ta-
xa de inscrição do vestibular
da Fuvest 2012. Para solicitar
o benefício, o candidato deve
comprovar insuficiência de re-
cursos financeiros para o pa-
gamento da taxa: renda indivi-
dual de até R$ 708 ou ser inte-
grante de família cuja renda
máxima seja igual ou inferior

a este valor por indivíduo. Se o
rendimento estiver na faixa de
R$ 708,01 até o máximo de R$
1.362, o requerente terá direito a

50% de redução da taxa.
A inscrição deve ser feita pela

internet no site www.fuvest.br
até o dia 5 de agosto.

PROUNI HISTÓRIAPROFISSÃO

Avanços no Ideb dependem de trabalho coletivo

● Saeb
O Sistema de Avaliação da Educa-
ção Básica avalia, por amostra-
gem, o 5º e 9º ano do ensino fun-
damental e o 3º ano do médio. A
prova de português e matemática
é aplicada a cada dois anos nos
sistemas público e particular.

● Prova Brasil
É complementar ao Saeb. Avalia
de forma universal o aprendizado
de português e matemática no
ensino fundamental – 5º e 9º
anos – de escolas públicas.

● Ideb
O Índice de Desenvolvimento da
Educação Básica é uma avalia-

ção feita a cada dois anos que
mede a qualidade da escola e da
rede de ensino, por meio do de-
sempenho do fluxo escolar (por-
centual de aprovação) e médias
de desempenho na Prova Brasil.

● Saresp
O Sistema de Avaliação de Rendi-
mento Escolar do Estado de São
Paulo é composto de prova de
Matemática, Português, Ciências,
Redação, Geografia e História apli-
cada a alunos dos 3º, 5º, 7º e 9º
anos do ensino fundamental e da
3ª série do ensino médio. Avalia a
assimilação dos alunos e a quali-
dade do ensino nas escolas públi-
cas do Estado de São Paulo.

Interessado em
isenção da taxa
Fuvest pode se
inscrever

CELIO MESSIAS/AE–15/5/2008

é o novo teto salarial dos professores
da rede estadual de São Paulo

ANTONIO MILENA/AE-24/3/2008

Avaliações
em série
confundem
professores
Educadores têm dificuldade de analisar
resultados do Ideb e cumprir meta

REAJUSTE

183%
é o aumento que um docente pode ter da admissão à
saída, se cumprir as metas e continuar estudando

Aprendizado. Alunos da rede municipal de Sete Barras, no Vale do Ribeira: avaliações dão às escolas mapa de deficiências

MARCIO FERNANDES/AE-11/1/2011

Ocimara Balmant
ESPECIAL PARA O ESTADO

Além de trabalhos e provas,
um aluno do 5.º ano do ensino
fundamental da rede estadual
de São Paulo pode fazer, nes-
te ano, outras três avaliações:
o Saresp, o Saeb (por amostra-
gem) e a Prova Brasil. Esses
exames ganharam espaço no
calendário escolar por retra-
tar a educação no País e esta-
belecer metas de melhoria. O
questionamento que fica é: o
que fazer com os resultados?

Segundo os especialistas, a
divulgação dos dados é apenas
o primeiro passo. Se não hou-
ver uma interpretação precisa
dos indicadores, o esforço é
em vão. “Não olhar o indica-
dor é burrice, olhar só para ele
é inocência”, afirma Amaury
Gremaud, professor da Uni-
versidade de São Paulo (USP)
epresidentedoConselhoCon-
sultivo da Avalia Educacional.

É preciso ponderar, na opi-
nião de Maria Helena Guima-
rães, que foi secretária da Edu-
cação de Estado de São Paulo
e hoje integra a ONG Parcei-
ros da Educação. “O número
sozinho não significa nada. E
os professores se queixam
muito da dificuldade que têm
para entender os resultados.”
Uma pesquisa divulgada nes-
te mês pela Fundação Victor
Civita, que ouviu 400 coorde-
nadores pedagógicos do País,
mostrou que 47% deles não
souberam dizer o resultado
de sua escola no Índice de De-

senvolvimento da Educação Bá-
sica (Ideb).
Indicador que une dois concei-
tos – fluxo escolar (porcentual
de aprovação) e médias de de-
sempenho na Prova Brasil –, é a
partir do resultado do Ideb que
cada escola tem a sua meta esti-
pulada e o prazo de dois anos pa-
ra atingi-la, periodicidade com
que a avaliação é realizada.

“É preciso interpretar o Ideb,
e isso não é simples, O fluxo é um
conceito basicamente estatísti-
co, o problema é entender o re-
sultado da Prova Brasil. O MEC
encomendou estudos, pesqui-
sas, análises dos resultados, mas
não existe um relatório pedagó-
gico que seja compreensível pa-
ra os professores da rede bási-
ca”, diz Maria Helena.

Padrão. Para Eloísa de Blasis,
do Centro de Estudos e Pesquisa
de Educação, Cultura e Ação Co-
munitária (Cenpec), o primeiro
passo é assimilar e contextualizar
cada informação do boletim com
os resultados da Prova Brasil, tes-
tequeavaliaosalunosnosconteú-
dos de Português e Matemática.

“Se o gestor vê que os alunos
têm um nível de proficiência con-
siderado satisfatório, precisa sa-
ber quais as competências e habi-
lidades já possuem e avançar no
que ainda precisam aprender.
Muitas vezes, é uma desavença
curricular. Ele percebe que a pro-
va persegue um padrão que a es-
cola não reconhece.”

Para ajudar nesse entendimen-
to, o Cenpec criou, em parceria
com Fundação Itaú Social, um

projeto que visa a trabalhar os
resultados da Prova Brasil com
coordenadores. O primeiro con-
gresso aconteceu, no início des-
te mês, em Ponta Grossa (PR).
Em dois encontros de oito horas

de duração cada um, que reuniu
coordenadores e diretores, foi
feito um estudo de caso.

“É preciso instrumentalizar
porque a complexidade técnica
da avaliação é muito grande. Vi-

mos a angústia de muitos deles
por não compreenderem com
clareza e, por isso, não consegui-
rem trabalhar melhor.”

É só com o desvelamento dos
resultados que é possível estabe-
lecer estratégias para o alcance
da meta. “Depois que você enten-
de, começa a se perguntar a ra-
zão daquele resultado. É impor-
tante que a escola se compare
com outras de perfil sócio econô-
mico parecido, com as mesmas
condições de infraestrutura”,
diz Gremaud. Segundo ele, se
bem entendido, o Ideb funciona
como um espelho. “Muitas ve-
zes a gente esconde os proble-
mas mas, em outras, esconde-
mos os nossos trunfos. Esse
olhar externo ajuda a balizar.”

Apesar de necessário e impor-
tante, é consenso entre os espe-
cialistas, porém, que alguns pro-
cessos da avaliação, ainda preci-
sam ter avanço.

Para Gremaud, é importante
que a Prova Brasil seja ampliada:
“Em Português, só se avalia a lei-
tura, é importante que a escrita
seja incluída. No ensino médio, é

fundamental que incluam
conteúdo de ciências naturais
e humanas.”

Maria Helena diz que é pre-
ciso avançar tecnologicamen-
te na produção da prova. “O
ideal é que a prova seja respon-
dida no computador e haja um
software que apresente ques-
tões mais complexas à medida
em que o aluno avancena reso-
lução. Isso no Enem, por
exemplo, iria tornar a avalia-
ção mais fidedigna.”

Os problemas próprios do
sistema educacional brasilei-
ro também precisam ser leva-
dos em conta, pondera Eloísa,
do Cenpec. “O Ideb não neces-
sariamente representa a reali-
dade da escola. O número clas-
sifica em ordem crescente e
decrescente, mas em educa-
ção há muitas variáveis. Esco-
las em territórios de maior vul-
nerabilidade estão mais vulne-
ráveis. Não dá para ignorar,
também, as condições dentro
da escola, o capital social das
famílias e o fato de que ainda
temos professores leigos.”

}

Melhora reflete
motivação de docentes,
participação da família
e construção de novas
práticas pedagógicas

● Pesquisa
O estudo mostra o que fizeram
26 municípios do País para avan-
çar no Ideb. Foram feitas entre-
vistas com dirigentes municipais
e com a comunidade escolar,
além de visitas às escolas.

ENTENDA OS PRINCIPAIS ÍNDICES

Benefício. Prova da Fuvest: opção de 50% de desconto na taxa

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




