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O Exame da Ordem dos Advo-
gados do Brasil (OAB) apre-
sentou um aumento no núme-
ro de aprovados na prova apli-
cada entre julho e agosto, de-
pois de registrar o pior índice
de aprovação da história

(9,74%) no teste realizado em de-
zembro. De acordo com o resul-
tado preliminar divulgado na
sexta-feira, um total de 18.002
(14,83%) dos 121.309 candidatos
passaram no último exame.

Para o presidente da OAB,
Ophir Cavalcante, o resultado
tem duas causas: a melhora no

ensino de Direito no País e o
maior empenho dos alunos.

“É uma resposta positiva à pro-
va que vem sendo elaborada. O
objetivo é que passem os profis-
sionais qualificados, e não a re-
provação em massa”, afirma ele.

O juiz aposentado Luiz Flávio
Gomes, criador da rede de cursi-
nhos LFG, que prepara para o
Exame da Ordem, não acredita
que tenha havido melhora no en-
sino. “A aprovação na casa dos
15% é a média dos dez últimos

exames. O que aconteceu é que a
prova de dezembro foi mais difí-
cil que as demais, o que diminuiu
o número de candidatos bem su-
cedidos”, diz.

Gomes concorda, no entanto,
com a afirmação de que os candi-
datos estão se aplicando mais.
“Vejo isso no dia a dia. Os alunos
estão se conscientizando de que
é preciso estudar mais para po-
der passar”, conta.

Em sua opinião, o porcentual
de aprovação continua muito

baixo. “O mínimo aceitável é
que 25% dos alunos passem.”

Revisão de prova. Na primeira
fase, três questões foram anula-
das e todos os candidatos recebe-
ram os pontos referentes a elas.
Já o resultado divulgado na sema-
na passada é preliminar e ainda
pode ser modificado.

Segundo o secretário-geral da
OAB, Marcos Vinícius Furtado
Coelho, cerca de 2 mil bacharéis
entraram com recurso pedindo

revisão. O número final será
divulgado em 4 de outubro.

“Estatisticamente, o resul-
tado não irá mudar muito”,
afirma Coelho, ressaltando
que a revisão será feita para
todos que pediram. Como fo-
ram 21 mil candidatos na se-
gunda fase do exame, o índice
de aprovação nessa etapa foi
de 85%. “É uma prova de que
só passam pelo funil da pri-
meira fase os mais capacita-
dos”, diz o secretário-geral.

EDUCAÇÃO
11,6%

Como medir o potencial de
um aluno e não só o conteú-
do? Afinal, o que a criança já
sabe pode ser muito mais re-
flexo do grau de escolaridade
e da condição social dos pais
do que dos seus próprios méri-
tos. Para lidar com essa ques-
tão, a Germinare montou um
processo com quatro etapas,
no qual o conhecimento de
disciplinas tradicionais é só
um dos componentes.

Os candidatos a uma vaga
na escola farão em 22 de outu-
bro um exame com 20 ques-
tões de matemática e outras
20 de português, além de uma
avaliação cognitiva, o Teste

de Raven. Os aprovados nessa
etapa passam para a fase seguin-
te, que inclui a redação de um
minicurrículo, entrevistas e di-
nâmicas de grupo.

Criado pelo britânico John Ra-
ven, o teste usado pela Germina-
re mede a inteligência, como o
de QI. E se baseia apenas em refe-
rências visuais. Uma questão tí-
pica pede, por exemplo, ao candi-
dato que aponte, entre seis figu-
ras, a que completa o pedaço que
falta num tapete com um deter-
minado padrão geométrico.

“A capacidade dedutiva é um
dos componentes do que chama-

mos de Fator Geral de Inteligên-
cia”, explica a psicóloga Walqui-
ria Fonseca Duarte, professora
da Universidade de São Paulo
(USP) e consultora da escola.

“Com o Raven, conseguimos
avaliar a capacidade do candida-
to de extrair informações e inte-
ragir com o conhecimento apre-
sentado a ele naquele momento.
A literatura científica mostra
que há uma forte correlação en-
tre o desempenho no teste e o
rendimento escolar.”

O que o Raven não mede são
aspectos emocionais, avaliação
feita nas outras etapas do proces-
so da Germinare. “Nas dinâmi-
cas e entrevistas avaliamos a ca-
pacidade da criança de falar de si
mesma, ouvir o outro e trabalhar
em grupo.”

Perfil. A diretora pedagógica
da Germinare, Myriam Tricate,
acredita que o processo abran-
gente permite à escola selecio-

nar alunos com perfil parecido,
que independe da origem social.
“Nossos professores vêm de es-
colas de elite e adoram dar aula
aqui, pois os alunos são muito
motivados”, diz Myryam, que
alia o trabalho na Germinare
com a direção geral do Magno,
escola de classe média alta da zo-

na sul.
Já Walquiria dá aulas na USP e

também coordena o curso de
Psicologia da Universidade de
Santo Amaro (Unisa). Na pri-
meira, convive com ex-alunos
das melhores escolas particula-
res. Na segunda, com estudan-
tes saídos, em grande parte, de

escolas públicas. Para ela, a
experiência reforçou nela a
convicção da importância de
avaliar potencial, mais do que
conhecimento acumulado.
“Tenho casos de alunos da
Unisa que depois fizeram
doutorado e hoje são meus co-
legas na USP.”

Após pior índice da história, OAB
aprova 14,83% dos candidatos

Seleção avalia potencial do estudante e não conteúdo

Escola une aluno da rede pública e privada
Mantida pelo braço social do Frigorífico JBS, escola Germinare oferece ensino gratuito com projeto focado no mercado de trabalho

● As inscrições para o proces-
so seletivo da Germinare es-
tão abertas até esta sexta-fei-
ra e devem ser feitas na pró-
pria escola. Podem concorrer
às 90 vagas alunos que cursa-
rão, em 2012, o 6º ano do ensi-
no fundamental.

O endereço do colégio e a
lista de documentos estão no
site www.escolagerminare.
com.br. Podem se inscrever
alunos de escolas públicas e
privadas. / O.B.

foi o quanto caiu, em 2009, o número de
ingressantes em curso superior no País
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13%
da população de 18 a 24 anos está na universidade. O
Plano Nacional de Educação prevê que alcance 30%
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Inscrições estão
abertas até sexta
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● Vivendo e aprendendo

Outro foco. Letícia Schandert Tonietto, de 12 anos, trocou o tradicional Colégio Santa Cruz pela Germinare: projeto pedagógico é o que mais atrai os pais

Processo seletivo
tem quatro etapas e
inclui o Teste de Raven,
avaliação cognitiva que
mede inteligência

Ocimara Balmant
ESPECIAL PARA O ESTADO

Letícia Schandert Tonietto,
de 12 anos, mora no Alto da
Lapa e estudou desde a pré-es-
cola no Colégio Santa Cruz,
um dos mais tradicionais de
São Paulo. Luíza Pereira dos
Santos, de 13 anos, mora em
Osasco e sempre frequentou
a escola pública de seu bairro.
Nunca haviam se visto até
2010, quando entraram na
mesma escola, a Germinare.

“Unimos pobres e ricos por-
que não é a classe econômica
que define o público que que-
remos”, explica Vivianne Ba-
tista, diretora do Instituto
JBS, o braço social do Frigorífi-
co JBS, mantenedor da escola.

Naescola localizada no Jara-
guá, na zona norte de São Pau-
lo, 60% dos alunos saíram de
escolas públicas e 40%, de par-
ticulares, uma das característi-
cas que a distingue de outras
também mantidas pela inicia-
tiva privada: o comum é que
essas instituições priorizem
estudantes da rede pública.

O porcentual não foi estabe-
lecido previamente. É resulta-
do de um processo de seleção
que não considera apenas os
conhecimentos escolares,
mas também o potencial cog-
nitivo e características pes-
soais como disciplina, criativi-
dade e capacidade para traba-
lhar em equipe (mais informa-
ções nesta página).

Atração. O chamariz que fez
com que pais de estudantes
de colégios particulares se in-
teressassem – além da isen-
ção de mensalidade, é claro –
foi o projeto pedagógico.

Os 270 alunos dos 6.º, 7.º e
8.º anos estudam em período
integral: entram às 7h15 e
saem às 17 horas.

Além das cargas horárias de
matemática e língua portugue-
sa serem superiores à exigida
pelo Ministério da Educação
(MEC), o currículo prioriza
conhecimentos mais requisi-
tados pelo mercado de traba-
lho, como informática e in-
glês. São quatro aulas do idio-

ma por semana e, no fim do ensi-
no fundamental, no 9.º ano, to-
dos devem fazer um exame de
proficiência.

Já as aulas de informática não
se restringem a ensinar o uso de
aplicativos. O conteúdo inclui
programação. Mas o que mais
chama a atenção dos estudantes
são as aulas de empreendedoris-
mo. “É bom porque é o que a gen-
te vai usar na prática. Aprendi,
por exemplo, como administrar
meu próprio negócio. Vai que eu
me torne uma empresária”, afir-
ma Beatriz Nardi, de 13 anos, alu-
na do 8.º ano do fundamental.

Para aqueles que não preten-
dem se tornar empreendedores,

o colégio investe no preparo pa-
ra as seleções de emprego. Neste
semestre, por exemplo, os alu-
nos do 8.º ano concorrem a uma
vaga fictícia na JBS. Aprenderam
a fazer um currículo, a se com-
portar em uma entrevista de tra-

balho e a participar de uma dinâ-
mica de grupo.

Troca. O currículo que mescla
a formação tradicional com expe-
riências práticas de trabalho é
muito valorizado, principalmen-
te por aqueles que saíram da re-
de pública, como Giovanna Tei-
xeira Soares, de 13 anos. Na esco-
la onde estudava, conta, o ensino
era bom, mas seu aprendizado es-
barrava em dois problemas: o de-
sinteresse dos alunos e a falta
dos professores. “Se o professor
adoecia, a gente ficava sem aula.
Mas muitos não achavam ruim
porque não queriam aprender.”

Com a troca de escola, Giovan-

na gasta no trânsito uma hora na
ida e outra na volta, mas afirma
que a distância compensa. “Aqui,
todos querem aprender”

Mesmo porque, na Germinare,
aqueles estudantes que não mos-
tram interesse não conseguem
permanecer. A nota média de pro-
vas e trabalhos é sete e a escola
não aceita reprovação. Quem
não consegue a nota mínima pa-
ra avançar de série tem de sair da
escola.

Grife. O rigor com os alunos é
uma das formas de se tornar um
centro de excelência que prepare
estudantes para os vestibulares
mais concorridos. A outra estra-

tégia do colégio foi investir no
corpo docente.

A diretora, Myriam Tricate,
trabalha no Magno, um dos co-
légios paulistanos mais bem
classificados no Exame Nacio-
nal do Ensino Médio (Enem).
O currículo dos professores
também ostenta as grifes edu-
cacionais: a maior parte lecio-
na ou já passou por colégios
como Bandeirantes, Porto Se-
guro, Pueri Domus e Rio Bran-
co. Para mantê-los, os salá-
rios são atrativos. A escola pa-
ga R$ 38 pela hora/aula. O salá-
rio de um professor que lecio-
na o dia todo é de cerca de R$
9 mil mensais.

● Aplicação fácil
Uma das vantagens do
Teste de Raven, que tem 36
questões, é que ele pode ser
respondido por grupos grandes
de estudantes em períodos
de, no máximo, meia hora.

Peneira. Alunos têm origens diferentes, mas perfil parecido

LETÍCIA TONIETTO
ESTUDANTE
“Lá, todo mundo tinha os
mesmos gostos. Aqui, as
pessoas são diferentes.
Aprendi até pagode, que eu
não fazia noção do que fosse.”
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 26 set. 2011, Primeiro Caderno, p. A16.




