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PRINCIPAIS PALESTRAS

Na quarta-feira, dia 16, come-
ça em São Paulo o maior en-
contro de educação da Améri-
ca Latina, a Educar/Educa-
dor. O evento mistura um am-
plo congresso com educado-
res com feira de negócios –
são mais de 150 empresas ex-
positoras e cerca de 230 pales-
trantes nacionais e internacio-
nais. Neste ano, o evento rece-
be pela primeira vez um pavi-
lhão só de empresas alemãs in-
teressadas em fazer negócios

no Brasil na área educacional.
Dez empresas do país europeu

formarão o Pavilhão Alemão, em
uma área de 200 m². É a primeira
vez que próprio governo alemão
investe em um pavilhão exclusi-
vo em um evento educacional no
Brasil.

O foco das empresas alemãs
vem de encontro a um dos gran-
de anseios do País: a educação
no nível técnico, considerada
uma lacuna de mão de obra para
o mercado nacional.

“Eles sabem que aqui é o lugar
onde as coisas estão acontecen-
do. Eles veem oportunidades
nesse vazio”, diz Mervyn Lowe,
empresário do ramo de tecnolo-
gia na educação e membro da
Wolrddidac, associação interna-
cional de empresas que forne-

cem produtos para o ramo. Lo-
we foi um dos responsáveis pela
aproximação dos alemães com o
evento brasileiro.

“Na Alemanha, o grande foco

é o ensino técnico. Será uma
aproximação de produtos com
tecnologia avançada, para labo-
ratórios de física, química, robó-
tica. Ferramentas disponíveis na

Europa que podem ajudar a for-
mar esses técnicos”, diz Lowe.

A Worlddidac ainda reunirá
em um pavilhão exclusivo em-
presas de outros países, como Es-
panha, Grã-Bretanha, Estados
Unidos, Itália, Taiwan, China (in-
cluindo Hong Kong), Colômbia,
Austrália, Canadá e Índia.

A vinda de companhias estran-
geiras significa potencial de no-
vos negócios para as empresas
nacionais. A estimativa é de que
o mercado brasileiro tenha mais
de 5 mil empresas no segmento
da educação.

Para 2012, a expectativa é de
um aumento de 50%, em valo-
res, no volume de negociação
em relação a 2011 – ou seja, cerca
de R$ 30 a 35 milhões em negó-
cios fechados. / P.S.

PERDA DE ALUNOS

37%

17/5
● ‘O que a escola faz com a famí-
lia’, Philippe Perrenoud (Suíça)
● ‘Mudança e Inovação: riscos e
desafio’, Mario Sergio Cortella

18/5
● ‘Avaliação do professores’,
Alexandre Ventura (Portugal)
● ‘O poder transformador da edu-
cação’, Wanda Engel

● ‘Cases de sucesso’, Thiago
Feijão, da Quadrado Mágico, e
René Silva, criador do twitter
@voznacomunidade
● ‘Educação voltada para profis-
sões’, Beat Jost (Suíça)

19/5
● ‘Impacto dos ranking e índices
na gesão das instituições de ensi-
no’, Simon Schwartzman

EDUCAÇÃO

A cultura do ensino no Brasil convive
com degraus de passagens de ní-
veis. O ensino fundamental é mais
protetor com os estudantes e o mé-

dio já espera uma maturidade maior, que eles
nem sempre têm. Isso geralmente contribui
para as dificuldades na entrada dessa fase.

A geração atual de adolescentes é muito
mais culta no geral do que a de décadas passa-
das. Mas também bem mais imatura, talvez
como consequência do nosso modelo social.
É um paradoxo: por um lado, são jovens extre-
mamente cultos, que discutem de igual para
igual com adultos em vários assuntos, e, por
outro, têm necessidade de um guia. Algo que
o ensino médio nem sempre oferece.

São jovens acostumados a serem mais pro-
tegidos e que se assustam muito com a mu-
dança estrutural de um nível para outro. Na
sala de aula, tornam-se mais inquietos, brin-
calhões e desatentos. E ainda se acham mais
independentes do que a idade permite, com a
pretensão de saber todas as questões.

Há muitos estudantes nessa fase que são
excelentes, mas acabam tendo dificuldades
em contato com sistemas de ensino mais tra-
dicionais. Muitas vezes, necessitam do cuida-
do que somente escolas mais intimistas po-
dem proporcionar.

Às vezes, a retenção amadurece o jovem e
contribui para que ele possa acompanhar me-
lhor a escola. Contribui para que a subida do
degrau seja mais suave. No entanto, depende
muito de como os pais e as famílias encaram
esse momento e manejam a situação. A for-
mação passa pela família e é importante que
o adolescente perceba o respeito mútuo e a
seriedade que precisa assumir.
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PSICÓLOGA E PSICOPEDAGOGA

Feira de educação em SP recebe ‘Pavilhão Alemão’

● Conteúdo
Alunos sofrem com currículo
mais extenso em relação ao
ensino fundamental

● Transição
A passagem do ensino fundamen-
tal para o médio representa uma
nova fase na vida do estudante

● Imaturidade
Ao chegar nesse estágio,
estudantes se mostram imaturos
para lidar com novas questões
de liberdade e autonomia

Currículo e transição
dificultam 1º ano
do ensino médio
Alto índice de retenção é atribuído à dificuldade de adaptação a conteúdo
mais extenso e à mudança de comportamento nessa fase da adolescência

✽

Análise: Nívea Fabrico

foi o índice de evasão da
USP Leste em 2011
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O estudante João Pedro Bor-
ges Santos tem 15 anos e nun-
ca teve grandes dificuldades
na escola. Mas a chegada ao
ensino médio cobrou-lhe
uma atenção redobrada para
manter o desempenho. “É
bem diferente, na questão de
avaliações, da cobrança.” A co-
lega Talita Novaes Moura, de
15 anos, tem sentido a mudan-
ça (e sofrido com ela). “Nun-
ca fui de tirar dúvidas na sala,
por timidez, e agora está fican-
do difícil acompanhar.”

Os dois são alunos do 1.º
ano do ensino médio, conside-
rado o “vilão” para os estudan-
tes. Em várias das grandes es-
colas particulares, como o Co-
légio Santa Maria, na zona sul
de São Paulo – onde ambos es-
tudam –, o índice de retenção
é bastante superior aos de-
mais anos dessa fase.

Segundo diretores e coor-
denadores, a explicação não é
só o currículo, mas também
se relaciona com mudança de
comportamento dos jovens

por conta da idade e da transição
para uma nova fase. “No ano pas-
sado, olhava para o pessoal do
ensino médio e todo mundo ti-
nha um jeito diferente, mais uni-
do, falando em festas, em um no-
va fase”, diz Talita.

No Santa Maria, por exemplo,
o índice de retenção em 2011 che-
gou a 10% dos alunos. Para a
coordenadora dessa série no co-

légio, Roberta Edo, a repetência
não pode ser vista como atraso.
“Refazer é positivo, porque a fun-
ção da escola é estruturar. Se ti-
vesse passado, não iria acompa-
nhar o próximo período”, diz
ela. “As mudanças curriculares
coincidem com uma mudança in-
terna, eles querem ter liberdade
e autonomia.”

A estudante Laís, de 16 anos,
vive isso. Está fazendo o 1.º ano
pela segunda vez, depois de ter
sido retida em 2011. “A gente
acha que é mais independente. E
não acompanhei, não me adap-
tei e comecei a ir mal em matéria
que sempre gostei. Só depois
que repeti percebi as mudanças,
que preciso estudar todo dia, ti-
rar as dúvidas”, diz ela, que não
quis dizer o sobrenome.

Aulas. Para Alex Tabuada, de
17 anos e aluno do Mater Dei,
que também repetiu o 1.º ano, a
dificuldade maior foi acompa-
nhar as disciplinas – apesar de
ter sobrenome de conteúdo ma-
temático. “Temos muito mais
matérias e, ano passado, não es-
tudei no começo. Depois virou

uma bola de neve”, diz ele.
No Mater Dei, o número de re-

tenções também cresce na entra-
da para o ensino médio – é quase
o dobro do registrado no 2.º ano
–, assim como o de alunos que
trocam de escola na reta final pa-
ra evitar perder o ano. “É uma
grande transição. A carga horá-
ria a partir do primeiro ano do
ensino médio é maior. As exatas
são a grande dificuldade”, diz a
coordenadora, Regina Ratto. Na
escola dela, o ensino médio pos-
sui nove aulas a mais que o últi-
mo ano do fundamental.

Os alunos do ensino médio en-
contram uma mudança conside-
rável na grade de aulas. Química,
Física e Biologia ganham especi-
ficidades, além de novos concei-
tos em Língua Portuguesa e Lite-
ratura. E a luz vermelha do vesti-
bular começa a aparecer.

“Normalmente, o ensino mé-
dio tem ritmo mais puxado, por-
que a gente tenta fazer tudo em 2
anos e meio para que haja uma
espécie de cursinho nos últimos
seis meses”, explica a coordena-
dora pedagógica do Colégio Si-
darta, Anna Karina Da Col. Se-
gundo ela, é importante que a
transição seja realizada de modo
gradual. “Temos que envolver a
família, não da para esperar o bo-
letim”, completa.

No Sidarta, o nível de retenção
no 1.º ano é evitado com algumas
ações, comouma recuperaçãopa-
ralela, um conselho no meio do
trimestre para analisar casos es-
pecíficos, além da aproximação
dos professores do ensino médio
com as séries do fundamental.

Apesar das preocupações da
escola, Melanie Ho, de 14 anos,
notou uma mudança. “A sala to-
da sentiu uma diferença em rela-
ção ao aprendizado. A responsa-
bilidade tem de ser maior, já sa-
bemos que precisamos de mais
foco”, disse.

55%
foi o índice na Licenciatura de Ciências da Natureza em 2011.
O curso é o que mais perde alunos na unidade

No maior evento de
educação do País,
delegação de
empresas alemãs vai
privilegiar ensino técnico

Susto.
João Pedro
e Talita, do
1º ano do
Santa Maria

Susto.
João Pedro
e Talita, do
1º ano do
Santa Maria

}

Otimismo. Feira Educar,
em 2011: mais negócios

Novo estágio cobra
maturidade que
muitos não têm

● Vilão
Índice de
retenção no
1º ano é o
dobro do
2º ano na
maioria dos
grandes
colégios
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 14 maio 2012, Primeiro Caderno, p. A18.




