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1.Como você vê a grande
diferença entre as esco-
las públicas e privadas?
Essa questão é relacio-

nada ao nível socioeconômico
das crianças. A diferença entre
os dois sistemas de ensino
equivale a dois anos de escolari-
dade. É quase uma reprodução
da desigualdade social do País.
Espera-se que, com a obrigato-
riedade da matrícula a partir
dos 4 anos, a situação melhore.

2.O que pode ser feito
em relação às dificulda-
des que as crianças
têm em ler e escrever

ao final do ciclo de alfabetização?
Temos dois problemas, a apro-
priação da alfabetização por si
só, o que significa o domínio
das habilidades de leitura e es-
crita; e a consolidação dessa
alfabetização, que infere que,
após ser alfabetizado, o aluno
seja capaz de ampliar essas ha-

bilidades aprendidas. Não bas-
ta saber ler e escrever.

3.A educação deve ser
uma política compensa-
tória de desigualdades
socioeconômicas?

Temos um problema estrutural
e histórico – isso é fato. Mas
não acredito que a escola consi-
ga compensar as mazelas so-
ciais. É claro que ela tem uma
função social indiscutível e fun-
ciona como um fator de mobili-
dade social, mas não acredito
que ela, sozinha, dê conta de
tudo isso. Para solucionar esse
quadro, dependemos de um
conjunto de fatores que pas-
sam, é claro, pela questão do
ensino. Mas a responsabilidade
também é da família e do po-
der público. As crianças estão
tendo o seu direito de apren-
der afetado. Estamos produzin-
do crianças escolarizadas que
são analfabetas. / M.M.
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Leia. Confira tabelas com os
dados completos da pesquisa

estadão.com.br/educacao

Inep quer estabelecer
prazo para divulgar dados

A Região Sudeste, apesar de ter
alguns dos Estados mais ricos do
País, não apresenta as maiores
médias se observadas as redes
públicas de São Paulo, Minas Ge-
rais, Rio de Janeiro e Espírito
Santo. No caso de leitura, 54,4%
dos alunos das escolas estaduais
e municipais desses Estados
aprenderam os conteúdos esti-
pulados. Em escrita, essa taxa
cai para 53,8% e em matemática,
piora ainda mais: 35,6%.

A situação melhora nas redes
privadas do Sudeste. No caso de
leitura, por exemplo, 85,1% das
crianças estão com o aprendiza-
do satisfatório, por exemplo.

Nas escolas particulares pau-

listanas frequentadas pelas clas-
ses sociais mais altas, a realidade
segue esses dados. Em grande
parte delas, o objetivo é, ao fim
do 1.º ano do ensino fundamen-
tal – portanto, aos 6 anos – ter a
sala toda sabendo ler e escrever
com facilidade.

“Começamos efetivamente a
ensinar a leitura e a escrita nessa
idade”, explica Isabel Cossalter,
coordenadora do ensino funda-
mental 1 do Colégio I. L. Peretz.
“É nessa faixa que ocorre todo o
trabalho de letramento para alfa-
betização, para a criança decodi-

ficar as letras e realmente enten-
der o que está lendo.”

O acompanhamento indivi-
dual do aluno, de acordo com as
pedagogas, é essencial nessa eta-
pa. “Dentro da sala, conto com
uma professora auxiliar, que aju-
da a olhar cada criança indivi-
dualmente”, afirma a professora
do 3.º ano da escola, Sandra Bis-
kier. “A classe também é peque-
na, com cerca de 15 alunos, para
facilitar todo esse processo.”

As escolas destacam que as
principais dificuldades da alfabe-
tização residem nas diferenças
de níveis que os alunos apresen-
tam no início do processo, já que
há quem chegue sabendo ler e
escrever porque aprendeu em ca-
sa. “Estamos recebendo crian-
ças cada vez mais novas e, por-
tanto, essas diferenças devem
ser observadas”, ressalta Isabel.

Na Escola Carlitos, onde a me-
ta de alfabetização também é o
final do 1.º ano do fundamental,
quando chegam ao 3.º, as crian-
ças passam a aprofundar a rela-
ção com a língua. “Eles já estão
em outro ciclo e devem começar
a produzir textos sabendo enca-
dear as ideias”, explica Laura Pi-
teri, diretora pedagógica. / M.M.

Leia. Estudo mostra como o
cérebro reage ao medo

estadão.com.br/saude

Nas escolas particulares de SP,
alfabetização ocorre no 1º ano
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TRÊS PERGUNTAS PARA...

Mariana Mandelli

Metade das crianças brasilei-
ras que concluíram o 3.º ano
(antiga 2.ª série) do ensino fun-
damental em escolas públicas
e privadas não aprendeu os
conteúdos esperados para es-
se nível de ensino. Cerca de
44% dos alunos não têm os co-
nhecimentos necessários em
leitura; 46,6%, em escrita; e
57%, em matemática.

Isso significa que, aos 8 anos,
elas não entendem para que ser-
ve a pontuação ou o humor ex-
presso em um texto; não sabem
ler horas e minutos em um reló-
gio digital ou calcular operações
envolvendo intervalos de tem-
po; não identificam um polígono
nem reconhecem centímetros

como medida de comprimento.
“Esse panorama mostra que a

exclusão na educação, que deve-
ria servir como um mecanismo
compensatório das diferenças
socioeconômicas, começa des-
de cedo”, afirma Priscila Cruz,
diretora executiva do Todos Pe-
la Educação. “A grande desigual-
dade que tende a se agravar no
ensino médio já se faz presente
nos primeiros anos do funda-
mental. Isso é visível nas diferen-
ças entre as regiões do País.”

Os resultados descritos são da
Prova ABC (Avaliação Brasileira
do Final do Ciclo de Alfabetiza-
ção) e foram divulgados ontem.
O exame, conforme o Estado
adiantou em dezembro, é uma
nova avaliação nacional, organi-
zada pelo Todos Pela Educação,

Instituto Paulo Montenegro/
Ibope, Fundação Cesgranrio e o
Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais (Inep).
É a primeira vez que são divulga-
dos dados do nível de alfabetiza-
ção das crianças ao final do ciclo.

A prova foi aplicada no come-
ço deste ano para 6 mil alunos de
250 escolas, apenas das capitais.
Somente uma turma por unida-
de foi sorteada para participar e
cada aluno resolveu 20 questões
de múltipla escolha de leitura ou
de matemática. Todos fizeram a
redação, que teve como propos-
ta escrever uma carta a um ami-
go contando sobre as férias.

Os resultados, divulgados por
regiões, estão nas escalas do Sis-
tema de Avaliação da Educação
Básica (Saeb) para leitura e mate-

mática. O nível de 175 pontos foi
estipulado como a pontuação
que representa que o aluno
aprendeu os conteúdos exigidos
para a série.

Disparidades. Os dados da Pro-
va ABC mostram a distância en-
tre o sistema público e o privado
e, também, as diferenças brus-
cas existentes entre as regiões
do País. Em algumas, menos de
um terço dos estudantes apren-
deu o mínimo. É o caso da Região
Norte, onde apenas 21,9% dos
alunos das escolas estaduais e
municipais cumpriram a expec-
tativa de aprendizado em mate-
mática. No Nordeste, essa taxa é
de 25,2% para a disciplina e de
21,3% em escrita na rede pública.

“No caso de matemática, que

tem a situação mais grave, mes-
mo a taxa total da Região Sul, que
é a melhor, é baixa: 55% dos alu-
nos aprenderam os conteúdos
previstos”, exemplifica Ruben
Klein, consultor da Cesgranrio.

Ele destaca que mesmo entre
as escolas particulares a diferen-
ça regional se impõe. Enquanto
a rede privada nordestina teve
média de 67,7 na prova de escrita
–numa escala de 0 a 100, em que
o ideal é 75 –, a rede particular do
Sudeste alcançou 96,7 e a do Sul,
87,5. A nota do Nordeste indica
que os alunos apresentam defi-
ciências na adequação ao tema e
ao gênero do texto, na coesão e
na coerência e possuem ainda fa-
lhas na pontuação e na grafia.

Para João Horta, especialista
em avaliações do Inep, os dados

podem servir para a formulação
de políticas públicas. “A partir
do momento que identificamos
as dificuldades enfrentadas, po-
demos gerar metas para tentar
reverter essa situação preocu-
pante”, afirma ele, que acredita
que a educação integral pode aju-
dar a solucionar o quadro. “Au-
mentar o número de horas den-
tro da escola pode minimizar as
diferenças, colocando equipes
para ajudar os professores nes-
ses momentos adicionais.”

Gladys Rocha, professora da Faculdade de Educação da UFMG

estadão.com.br

Avaliação mostra que metade dos
alunos de 8 anos não aprende o mínimo

Cuidado. No colégio I. L. Peretz, alunos têm acompanhamento
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Na rede pública da
Região Sudeste, cerca de
54% aprendem leitura e
escrita, mas só 35%
dominam matemática

O Instituto Nacional de Estudos
e Pesquisas Educacionais (Inep)
estuda estipular prazos para a di-
vulgação de informações sobre
as avaliações realizadas pelo ór-
gão. A declaração foi feita ontem
por João Horta, pesquisador tec-
nologista em informações e ava-
liações educacionais do Inep, du-
rante a apresentação dos dados
da Prova ABC, em São Paulo.

“O Inep quer estabelecer me-
tas para a divulgação dos dados.
Por exemplo, após finalizado o
processo da avaliação, determi-
nar em quanto tempo divulgare-
mos as informações”, disse Hor-
ta, ao ser questionado sobre o
atraso na divulgação dos micro-

dados da Prova Brasil 2009.
De acordo com ele, os dados

ainda não foram liberados por
conta de “problemas estrutu-
rais” e “absolutamente técni-
cos”, que não foram detalha-
dos. “Não tem fator político en-
volvido no atraso”, afirmou.

Ainda não há previsão de da-
ta para a divulgação dos micro-
dados. A Prova Brasil 2011 será
aplicada no fim deste ano.

Enem. Na semana passada, em
visita a São José dos Campos, in-
terior de São Paulo, o ministro
da Educação, Fernando Haddad,
disse que o atraso na divulgação
dos dados do Exame Nacional

do Ensino Médio (Enem) por es-
cola, referentes à edição do ano
passado, estão relacionados ao
recálculo do Índice de Desenvol-
vimento da Educação Básica
(Ideb) por conta da reaplicação
da Prova Brasil em 20 escolas bra-
sileiras.

Segundo Haddad, todos os es-
forços do Inep estavam concen-
trados nesse processo e, por cau-
sa disso, os dados do Enem ainda
não foram publicados.

No ano passado, os resultados
do Enem 2009 foram divulgados
na segunda quinzena de julho.

Neste ano, a divulgação dos
dados por escola do Enem vai
apresentar a taxa de participa-
ção de alunos por unidade –
uma nova informação que, de
acordo com o Ministério da Edu-
cação (MEC), não altera os pro-
cedimentos habituais de publi-
cação. As notas devem sair em
uma semana. / M.M.

estadão.com.br

Educação. Prova ABC, feita por 6 mil estudantes das redes pública e privada das capitais, revela que 44% leem mal, 46% escrevem
errado e 57% têm sérias dificuldades em matemática. ‘Estamos produzindo crianças escolarizadas que são analfabetas’, diz especialista
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Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 26 ago. 2011, Primeiro Caderno, p. A18.




