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Leia. Cogumelo que emite luz

é encontrado após 170 anos
estadão.com.br/ciencia
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Localização da escola influencia
desempenho do aluno, revela pesquisa

Perspectiva. Para os jovens da ONG Vento em Popa, do Grajaú, a escola precisa mudar para ser mais atraente para os alunos

Mariana Mandelli

Alunos com o mesmo perfil so-
ciocultural têm desempenhos
diferentes de acordo com o ín-
dice de vulnerabilidade social
do local onde fica a escola em
que estudam. A conclusão é da
pesquisa Educação em Terri-
tórios de Alta Vulnerabilidade
Social na Metrópole, que ava-
liou o impacto da localização
do colégio na educação.

Em unidades localizadas em
áreas altamente vulneráveis, cer-
ca de 50% dos alunos com baixos
recursos culturais familiares
(bens culturais disponíveis em
casa, como TV, DVD, internet e
livros, aferidos pelo questionário
socioeconômico da Prova Brasil,
e escolaridade da mãe ou mulher
responsável pelo estudante) têm
desempenho abaixo do básico e
apenas 10% deles apresentam de-
sempenho adequado.

Já nos colégios de entorno não

vulnerável, 38% dos alunos com
esse mesmo perfil estão abaixo
do básico. A melhora também
aparece no aumento de taxa de
estudantes com aprendizado
adequado e avançado: 24%.

A pesquisa conclui que escolas
em territórios de maior vulnera-
bilidade social têm Índice de De-
senvolvimentodaEducação Bási-
ca (Ideb) mais baixo que as de en-
torno menos vulnerável.

Os dados também apontam
que alunos com mais recursos
culturais apresentam notas
mais baixas quando estão matri-
culados em escolas que ficam
em territórios de alta vulnerabili-
dade social. “Quando mostra-
mos o impacto que o entorno da
escola tem na vida do aluno de
baixo nível sociocultural, perce-
bemos que ele é, sim, capaz de
aprender”, explica Mauricio Ér-
nica, coordenador do estudo.

A pesquisa é de Centro de Estu-
dos e Pesquisas em Educação,
Cultura e Ação Comunitária
(Cenpec), Fundação Tide Setu-
bal, Fundação Itaú Social e Fun-
do das Nações Unidas para a In-
fância (Unicef) em 61 escolas pú-
blicas de ensino fundamental da
subprefeitura de São Miguel Pau-
lista, zona leste de São Paulo.
Também foram usadas as notas
da 4.ª série do ensino fundamen-

tal na Prova Brasil de Língua Por-
tuguesa de 2007 e o Índice Paulis-
ta de Vulnerabilidade Social
(mais informações nesta página).

Políticas. A relação entre apren-
dizado e território se deve a di-
versos fatores, como o isolamen-
to da escola, a baixa oferta de ma-
trícula na educação infantil e o
nível sociocultural homogêneo
dos alunos da região. “Por essas
e outras razões, programas públi-
cos tendem a não ter efeito em
áreas que demandam políticas

sensíveis às desigualdades”, diz
Antonio Batista, coordenador
de desenvolvimento de pesqui-
sas do Cenpec.

Ele também destaca que as es-
colas criam uma relação de inter-
dependência: as unidades locali-
zadas em áreas de vulnerabilida-
de social média e baixa atraem
profissionais mais qualificados e
estudantes com melhores recur-
sos culturais familiares. Assim,
elas acabam pressionando quem
não se adequa a trocar de escola.
“Pais que moram em regiões

mais vulneráveis evitam certas
escolas”, diz Batista.

A pesquisa aponta aspectos a
serem considerados na formula-
ção de políticas públicas para os
territórios vulneráveis. “Temos
de pensar em políticas específi-
cas, articuladas com serviços
além da educação; romper o iso-
lamento das escolas, criando me-
canismos de colaboração entre
elas; e organizar as unidades pa-
ra atenderem as necessidades de
seu público real, não ideal”, diz
Anna Helena Altenfelder, supe-

rintendente do Cenpec.
Mozart Neves Ramos, do Mo-

vimento Todos Pela Educação,
concorda. “Temos um problema
multifacetado, que exige a articu-
lação dos governos”, diz.

Jovens que estudam em re-
giões vulneráveis confirmam os
problemas apresentados pelo es-
tudo. “Quando mudei para uma
escola mais distante daqui, per-
cebi que lá tem mais professores
e menos aulas vagas”, conta Alex
de Araújo, de 16 anos, morador
doGrajaú,região suldeSãoPaulo.
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● Vulnerabilidade
O Índice Paulista de Vulnerabili-
dade Social (IPVS), elaborado
pela Fundação Seade e calcula-
do a partir do Censo 2000, combi-
na a dimensão socioeconômica e
o ciclo de vida das famílias.

Educação. Em unidades situadas em áreas de alta vulnerabilidade social, apenas 10% dos estudantes apresentam desempenho
adequado – quando o entorno não é vulnerável, a taxa sobe para 24%; estudo avaliou 61 escolas públicas da zona leste de São Paulo
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