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Os professores do Rio de Janei-
ro decidiram na sexta-feira, em
assembleia, continuar a greve

que acontece desde o dia 7
de junho em todo o Esta-

do. Cerca de 1.500
professores partici-
param da reunião,
segundo o Sindica-
to Estadual do

Profissionais de
Educação (Sepe).
A assembleia foi

realizada em frente à Se-
cretaria de Estado de Educação,
onde há professores e funcioná-
rios acampados desde o dia 12.
Eles devem continuar no local
até amanhã. Segundo o sindica-
to, o piso salarial do professor é
de R$ 638. O piso dos outros
funcionários é de R$ 433.

A 5ª edição do prêmio Profes-
sores do Brasil está com as
inscrições abertas até o dia 15
de setembro. O concurso vai
premiar as melhores expe-
riências pedagógicas desen-
volvidas por professores das
escolas públicas que tenham
obtido êxito em situações
problemáticas. O candidato
encontra a ficha de inscrição,
o regulamento e outras infor-
mações sobre o concurso no
site www.premioprofessores-
dobrasil.mec.gov.br. Ao to-
do, serão premiados com R$
5 mil 40 docentes de todas as
etapas da educação básica. A
premiação é uma iniciativa
do Ministério da Educação
(MEC) em conjunto com en-
tidades e empresas.

O site educativo Universia Bra-
sil (http://www.universia.com.
br) preparou um simulado para
os candidatos ao Exame Na-
cional do Ensino Médio
(Enem) deste ano. A
prova é baseada em
edições anteriores
do Enem, realiza-
das em 2009 e
2010, que também
estão disponíveis na
página. O simulado
tem 90 questões dividi-
das em quatro áreas, nos mes-
mos moldes do exame. Enquan-
to faz a prova, candidato saberá
o tempo que usa em cada ques-
tão, além de ter acesso à pontua-
ção final. A edição do Enem des-
te ano ocorre nos dias 22 e 23 de
outubro.

DISTORÇÃO IDADE-SÉRIE

Professores do Rio
decidem manter greve

A Universidade Estadual Pau-
lista (Unesp) divulgou as da-
tas do processo seletivo para
o ano que vem.

Segundo a instituição, as
inscrições serão realizadas en-
tre 5 de setembro e 7 de outu-
bro. Os candidatos deverão se
cadastrar no site www.vu-
nesp.com.br.

A taxa de inscrição deste
ano será de R$ 110. Haverá
isenção para os estudantes so-
cioeconomicamente caren-
tes, que devem solicitá-la en-
tre 8 e 14 de agosto, também
no site da Vunesp.

Para o vestibular 2012, a
Unesp vai oferecer 6.629 vagas
em 156 cursos de graduação. No
site da Vunesp é possível encon-
trar a listagem completa e mais
detalhes de cada uma das carrei-
ras disponíveis para este ano. Os

cursos de graduação da Unesp es-
tão distribuídos em 19 cidades
do Estado de São Paulo.

A primeira fase do vestibular
ocorre no dia 6 de novembro e a
segunda, nos dias 18 e 19 de de-
zembro.

Exame da OAB fica mais
fácil, afirmam candidatos

Prêmio para docentes
abre inscrições

Site faz simulado
para o Enem 2011

EDUCAÇÃO
8,4%

No Brasil, principalmente na
última década, há uma nova
metodologia no ensino da le-
tra cursiva, mas não seu aban-
dono nas escolas.

“Não conheço escola que
não a utilize mais”, afirma Fer-
nanda Gimenes, diretoria pe-
dagógica da área de português
do colégio bilíngue Playpen.
“Ela perdeu a prioridade. An-

tes, o aluno era alfabetizado na
cursiva. Hoje, mais do que ensi-
nar uma técnica, queremos de-
senvolver as habilidades de leitu-
ra e escrita.”

No Playpen, os alunos utili-
zam a letra bastão (de forma) até
por volta do 2.˚ ano do ensino
fundamental, quando a criança
com cerca de oito anos já conse-
gue produzir pequenos textos e

ler com interpretação e significa-
do. Só depois é que a letra cursi-
va é introduzida, sem o uso do
caderno de caligrafia.

Esse estágio é resultado de
uma mudança gradual, segundo
Fernanda. Por séculos, a letra
cursiva era a marca da personali-
dade da pessoa. Muitos eram, in-
clusive, reconhecidos pela gra-
fia. Depois, introduziu-se a letra

bastão, mas o domínio da cursi-
va era a marca da alfabetização.

Separar o aprendizado da cur-
siva como requisito para que
uma criança seja considerada al-
fabetizada é uma conquista re-
cente, praticamente da última
década. “Vemos como uma evo-
lução, não uma condição”, diz Es-
ther Carvalho, diretora-geral do
Colégio Rio Branco.

Assim como no Playpen, a es-
cola também inicia a alfabetiza-
ção com um símbolo mais sim-
ples e depois evolui para o mais
complexo. “Não consigo pensar
em abrir mão. Para mim, a tecno-
logia trouxe outra dimensão, co-
mo o hipertexto, mas não a aboli-
ção da letra cursiva”, diz.

Mesmo que o aluno opte pela
letra bastão no futuro, o aprendi-
zado da cursiva, segundo Esther,
é fundamental para desenvolver
a coordenação motora fina.
/OCIMARA BALMANT

No Brasil, aula de caligrafia perde relevância

PARALISAÇÃOUnesp divulga
calendário de
inscrições para
vestibular

CONCURSOEXAME

● Em países que não adotam
a escrita latina, especialmente
na Ásia, os estudantes não
costumam aprender a letra de
mão quando estudam inglês,
francês e outras línguas oci-
dentais.

Assim, japoneses e chine-
ses muitas vezes são capazes
apenas de ler o que está escri-
to em letras de forma, sem
compreender a letra cursiva.

Já os árabes, na sua escri-
ta, na qual não existe letras de
forma, valorizam muito a arte
da caligrafia.

Muitas mesquitas, por não
poderem possuir imagens,
utilizam as letras, sempre a
mão, como decoração.

O Alcorão, livro sagrado do
islamismo, é outro lugar onde
a letra é valorizada. / G.C.

dos alunos do ensino fundamental do Estado de
São Paulo estão atrasados na escola
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EUA abandonam ensino da letra de mão
Defensores da medida, que provoca polêmica, argumentam que as crianças não necessitam mais escrever com caneta no papel

18,1%
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O ensino da letra cursiva (de
mão) será opcional em India-
na e deverá ser banido definiti-
vamente nos próximos anos.
A decisão deve ser seguida por
mais de 40 Estados america-
nos que também consideram
esta forma de escrever como
ultrapassada. Na avaliação de-
les, é mais importante se con-
centrar no aprendizado das le-

tras bastão (de forma).
O argumento dos defensores

desta lei, que provocou polêmi-
ca nos Estados Unidos nas últi-
mas semanas, é de que hoje as
crianças praticamente não ne-
cessitam mais escrever as letras
com caneta ou lápis no papel.

Seria mais importante elas
aprenderem a digitar mais rapi-
damente, já que quase toda a co-
municação acontece por meio
de letras de forma nos celulares
e computadores.

“As escolas devem decidir se

pretendem ensinar letra cursiva,
mas recomendamos que deixem
de ensinar e se foquem em áreas
mais importantes. Também se-
ria desnecessário encomendar
apostilas que ensinem letras cur-
siva”, diz um memorando do De-
partamento de Educação de In-
diana.

A Carolina do Norte também
já anunciou que adotará uma me-
dida similar, segundo suas auto-
ridades educacionais.

A Geórgia é outro Estado ame-
ricano que recomenda o fim do

ensino, segundo seu porta-voz
Matt Cardoza, apesar de “acei-
tar que os alunos aprendam a le-
tra de mão caso os professores
considerem necessário”.

Esses Estados, assim como ou-
tros 40, integram o Common Co-
re Stated Standards Initiativa
(Iniciativa para um Padrão Co-
mum de Currículo), responsável
por tentar padronizar o ensino
básico nos Estados Unidos. O
grupo defende abertamente o
fim do ensino da letra cursiva.

Jody Pfister, diretor de um dis-

trito escolar em Indiana, escre-
veu artigo em um jornal local de-
fendendo as mudanças. “Se
olharmos antigos documentos
ou se vermos a escrita de mão
dos tempos da guerra civil, eles
eram verdadeiros trabalhos artís-
ticos e certamente perderemos
parte disso. Mas temos de levar
em conta o progresso”, escreveu
o diretor.

Os opositores, além de levar
em conta a tradição, dizem que a
letra representa em parte a per-
sonalidade das pessoas, especial-

mente nas assinaturas, e tam-
bém permite que sejam lidos
documentos históricos, co-
mo a declaração de indepen-
dência dos Estados Unidos.

Um encontro da Master
Penmen, a associação interna-
cional dos instrutores de letra
de mão, deve se encerrar hoje
no Arizona com um repúdio à
decisão em Indiana. Eles con-
tam também com um apoio
indireto do presidente Barack
Obama, que tem o costume
de escrever cartas de próprio
punho para algumas pessoas,
inclusive para eleitores.

Trajetória. Até poucas déca-
das, o ensino da letra cursiva
nos países ocidentais era in-
questionável, e crianças passa-
vam horas aperfeiçoando a le-
tra em cadernos de caligrafia.
O importante, além de tornar
os traços legíveis, era ser ca-
paz de escrever de uma forma
considerada bonita. Foi com
a pedagogia moderna que a
exigência da letra cursiva co-
meçou a ser questionada.
Com o tempo, cadernos de ca-
ligrafia caíram em desuso.

é a taxa de estudantes atrasados no ensino médio
paulista. Os dados são do Censo Escolar 2010

Asiáticos só
compreendem
letra de forma
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Ultrapassado. Escolas de cerca de 40 Estados americanos vão abandonar ensino da letra cursiva, por considerá-la hoje ultrapassada e desnecessária

A primeira fase do exame da
Ordem dos Advogados do Bra-
sil (OAB), realizada ontem
por estudantes e bacharéis
em direito de todo País, foi
considerada um pouco mais
fácil que a do ano anterior por
candidatos e professores de
cursos preparatórios. Na opi-

nião deles, a redução do número
de questões, de 100 para 80, e a
maior objetividade da prova nes-
te ano podem ajudar a evitar que
o índice de reprovação da última
avaliação, feita em dezembro e
divulgada há duas semanas, se re-
pita: cerca de 90% dos candida-
tos foram reprovados.

Às 17h30, muitos já estavam
saindo das salas na Universida-
de Presbiteriana Mackenzie, na
região central da cidade. A maio-
ria estava otimista com a possibi-
lidade aprovação. “Não estava di-
fícil, mas precisava ter estuda-
do”, disse Keila Pinheiro, de 28
anos. Ela se formou em junho na
Faculdade Drummond.

Vinicius Figueiredo, de 26
anos, pela segunda vez no exa-
me, achou a edição equilibrada.
“40% das questões estavam difí-
ceis, 30% medianas e 30% fá-

ceis”, disse ele, que também se
formou este ano, na Uninove.

Quanto à mudança de forma-
to da avaliação, com menos per-
guntas, houve divergências de
opinião. Para uns, a redução per-
mitiu fazer a prova com mais
tranquilidade; para outros, o ris-
co de não aparecer o que se estu-
dou ficou maior.

Docentes. Na visão dos profes-
sores, os alunos saíram menos
cansados do exame e puderam
analisar melhor o conteúdo. A

impossibilidade de levar o gaba-
rito antes do término da prova,
no entanto, forçou muitos a fica-
rem até às 19 horas nas salas, ho-
rário de encerramento.

“Isso foi uma reclamação
pesada deles”, disse Marcelo
Cometti, professor do curso
preparatório Complexo Da-
másio de Jesus.

No entanto, a avaliação ge-
ral foi positiva. “A prova foi
tecnicamente bem feita”, ob-
servou o professor Nestor Tá-
vora coordenador da rede de
ensino LFG. O gabarito da
prova será divulgado amanhã,
sem horário definido. / FELIPE

TAU E MARIANA LENHARO,

JORNAL DA TARDE

● Próxima fase
A segunda fase da avaliação
também terá redução no número
de perguntas: passará de 5 para
4 questões dissertativas. Cerca
de 121 mil pessoas se inscreve-
ram para a avaliação.

Exame. Alunos realizam vestibular da Unesp na Barra Funda

Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 18 jul. 2011, Primeiro Caderno, p. A14.




