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Sala. Escola no interior do Rio Grande do Sul; melhorar formação do docente é desafio no País

Conteúdo previsto para o ano não é
cumprido por 75% dos professores

NECO VARELLA/AE–7/7/2011
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CHEGOU UMA OPORTUNIDADE QUE VAI MUDAR SUA VIDA.
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Incorporação registrada no R-1 matrícula 381.419, no 11º C. R. I. da Capital em 29/03/12 - *Entrada 3 vezes. Ato, 30, 60 dias de R$ 5.553,00, 33 mensais 1ª em 10/08/2012 de R$ 670,00, 
5 semestrais 1ª em 10/12/2012 de R$ 3.335,00, parcela única em 10/05/2015 de R$ 27.896,00, financiamento de R$ 194.460,00. Valor total: R$ 277.800,00. Tabela base de junho/2012. 

Demais condições comerciais consulte no estande de vendas. Itaplan Brasil Consultoria de Imóveis S.A., Av. Brasil, 1.121, www.itaplan.com.br - Tel.: 11 3167-2233.

VISITE DECORADO
Concepção artística da Fachada

Concepção artística da Piscina

Projeto arquitetônico:

MENSAIS A PARTIR DE:

670,00*
R$

ITENS ETENS EXCLXCLUSIVOS USIVOS DEDE LAZ LAZER EER EM UM UMA MA 
ATATMOSFMOSFERERA A DEDE CLA CLASSE E SSE E ESTILESTILO. O. 

CONHEÇCONHEÇA TA TAMAMBÉBÉM AS OPM AS OPÇÕÇÕES GAES GARDEN, RDEN, DUPLEDUPLEX EX E COB COBERERTURAS.TURAS.

3E2 DORMITÓRIOS
TERRAÇTERRAÇO GOO GOURMURMETET - 2 OU - 2 OU 1 VAGAS 1 VAGAS

Mapa de acesso sem escala
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Nas escolas brasileiras, o alu-
no é promovido de série sem
que tenha tido acesso a todo o
conteúdo previsto. Dados da
Prova Brasil mostram que 75%
dos professores desenvolvem
menos de 80% do que deveria
ser trabalhado no ano.

Os dados foram tabulados pe-
lo Estado a partir do questioná-
rio da Prova Brasil 2009, respon-
dido por 216.495 docentes de ins-
tituições públicas de todo o País
que dão aulas para alunos do 5.º e
9.º ano do ensino fundamental,
público-alvo da avaliação.

Os Estados da Região Nordes-
te apresentam os piores porcen-
tuais de cumprimento do currí-
culo. Nos Estados do Rio Gran-
de do Norte, Alagoas, Ceará e Ma-
ranhão, por exemplo, quase 30%
dos docentes não conseguem
cumprir nem a metade do currí-
culo proposto.

Nesses locais, o índice de pro-
fessores que conseguem cum-
prir mais de 80% do conteúdo
previsto cai para apenas 10%.

Um reflexo desse ensino in-
completo está nos resultados da
Prova Brasil. Quanto terminam
o 5.º ano, 34,2% dos alunos têm
conhecimento de português ade-
quado à série. Em matemática, o
índice é de 32,5%. Ao fim do 9.º

ano, o rendimento piora ainda
mais: apenas 14,7% dos alunos sa-
bem o mínimo em matemática e
26,2%, em português.

“Isso acontece porque os con-
teúdos são cíclicos, retornam
em anos seguintes de forma
mais complexa. Se o aluno não o
aprendeu bem, não conseguirá
acompanhar na série seguinte”,
afirma Maria Carolina Dias, espe-
cialista em Gestão Educacional
da Fundação Itaú Social.

Causa. Mas não basta responsa-
bilizar o professor. O não cum-
primento do conteúdo, segundo
especialistas, reflete problemas
complexos da educação brasilei-
ra, como a formação deficiente
dos docentes, a falta de um acom-
panhamento pedagógico da es-
cola e, principalmente, a necessi-

dade de que o País implante um
currículo nacional coerente e
que priorize os conteúdos ele-
mentares.

“Não dá para nomear apenas
um culpado. A responsabilidade
é coletiva. Por isso é que políti-
cas públicas focadas apenas na
cobrança de resultados não são
suficientes. É preciso investir na
estrutura das escolas e no profes-
sor”, afirma Branca Ponce, pro-
fessora de pós-graduação em
Educação e Currículo da Pontifí-
cia Universidade Católica de São
Paulo (PUC-SP).

Formação. Na discussão sobre
a responsabilidade do professor,
o primeiro ponto a ser observa-
do é a falta de repertório, avalia
Maria Carolina, da Fundação
Itaú Social. “Muitos professores
desconhecem o assunto, até por-
que dão aulas de disciplinas cor-
relatas. Um biólogo que é profes-
sor de matemática não vai cum-
prir o conteúdo simplesmente
porque não sabe.”

Além disso, diz Carolina, é pre-
ciso que os docentes entendam a
importância de planejar o traba-
lho. “Muitos professores abrem
o diário e veem na hora o que
precisam fazer, não pensam com
antecedência. Para que isso mu-
de, é preciso um bom coordena-
dor pedagógico, que acompanhe

e tenha uma visão global.”
Para a consultora Ilona Becs-

keházy, a solução passa, obriga-
toriamente, pela criação de um
currículo nacional. “O currículo
é o mapa de navegação de um sis-
tema de ensino. Aqui no Brasil,
como não existem essas metas

específicas de aprendizagem, fi-
ca impossível averiguar que tipo
de conteúdo o professor está mi-
nistrando e, consequentemen-
te, se o aprendizado do aluno es-
tá garantido.”

O grande entrave para a defini-
ção desse currículo nacional, ex-

plica Ilona, é a ideia de que, com
ele, acabaria a autonomia do pro-
fessor. “Em primeiro lugar, currí-
culo não diminui a autonomia.
Além disso, a autonomia não po-
de ficar acima do direito do alu-
no de estudar.” / COLABOROU

ALEXANDRE GONÇALVES

7.389
professores que dão aula
para alunos do 5º e do 9º ano do
ensino fundamental cumprem
menos de 40% do currículo

26.921
chegam, no máximo, a 60% do
conteúdo previsto para o ano

Educação. Deficiência revelada por dados da Prova Brasil reflete a formação precária dos docentes e a falta de apoio pedagógico das
escolas, avaliam especialistas; solução passa pela implementação de um currículo nacional com metas específicas de aprendizagem
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 9 jun. 2012, Primeiro Caderno, p. A13.




