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Hackatão
recebe mais de
150 inscrições
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A apresentadora de TV Hebe Ca-
margo foi submetida a uma nova
cirurgia para a retirada da vesícu-
la. A operação aconteceu às pres-
sas, na quinta-feira passada, no
Hospital Albert Eintein, mas só
foi revelada ontem.

Hebe passou por outra cirur-
gia em março, em função do rea-
parecimento do câncer contra o
qual luta desde janeiro de 2010.
Naquela ocasião, o tumor envol-
via o aparelho digestivo. Na se-
mana passada, a apresentadora
esteve no Einstein para realizar
exames. Diagnosticada a necessi-
dade da retirada da vesícula, ela
foi imediatamente internada.

A cirurgia foi feita por Antônio

Luís Vasconcelos Macedo, o
mesmo médico que realizou a
operação de março. Um mês de-
pois, Macedo compareceu à fila
de gargarejo do programa da loi-
ra, em seu retorno aos estúdios
da RedeTV!, e foi agraciado com
o famoso selinho. Hebe disse en-
tão que se sentia “zerada”. “Se
eu não morri lá, vou morrer
aqui”, falou, referindo-se à emo-
ção de voltar ao palco.

De acordo com o boletim mé-
dico do Einstein, o estado de saú-
de da apresentadora agora é está-
vel e ela se encontra no quarto.

O programa exibido ontem na
RedeTV!, com o ex-jogador e de-
putado Romário (PSB-RJ), foi
gravado antes da cirurgia. A edi-
ção que seria gravada anteon-
tem foi cancelada, sem previsão
de nova data. Aos convidados, a
produção informou apenas que
recebeu o pedido de Hebe para
liberar sua agenda. / CRISTINA

PADIGLIONE

Leia. Escorpiões picam mais de
10 mil na zona urbana de SP

estadão.com.br/saude

Em razão do câncer, Hebe
passa por nova cirurgia

Aprendizagem. Nas sala de aula de todo o País, professores culpam os próprios alunos pelo baixo rendimento escolar

Professores culpam alunos e famílias
por baixo rendimento dos estudantes

FONTE: QUESTIONÁRIO DA PROVA BRASIL 2009

WERTHER SANTANA/AE-31/5/2012
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DESCONTOS E PROMOÇÕES: devem ser solicitados exclusivamente no ato da reserva e estão sujeitos a alterações sem prévio aviso e à disponibilidade. Tarifa Promo: válida somente 
para as saídas acima, sujeita a disponibilidade e alteração sem prévio aviso. Limite de 50 cabines por saída. Promoção não cumulativa a outras. PARCELAMENTO: Cartão de Crédito EM até 10 VEZES SEM 
JUROS. Cheque pré-datado/boleto: de 1 a 10 vezes com juros, sujeito a condições de aprovação. Consulte condições específi cas/ coefi cientes no site. Crédito sujeito à análise e aprovação pelo Banco FIBRA. 
Consulte convênios credenciados. | Todos os preços são por pessoa, em cabine dupla, mencionados em Reais, para pagamento SEM ENTRADA, referindo-se somente à parte marítima, ao câmbio referencial 
de R$ 1,99 de 19/06/2012, sujeito à variação cambial na data do efetivo pagamento e à confi rmação de disponibilidade de cabines e tarifas. Taxas portuárias, de serviço e de assistência ao 
viajante não inclusas. | Consulte no site www.costacruzeirosvirtual.com.br as regras e condições específi cas. | Não estão incluídos nos preços aqui publicados os impostos e taxas incidentes sobre 
o cruzeiro. | Preços referem-se a embarque nas cidades citadas acima, para embarque em outras cidades consulte valores e disponibilidade.

Reserve já e aproveite todas as vantagens: TARIFAS PROMOCIONAIS para seu cruzeiro na Europa!

ABREU ITAIM BIBI

113702-1840
abreu.sao@abreutur.com.br

AGAXTUR JD. EUROPA

113067-0900
www.agaxtur.com.br

CVC

112146-7011
www.cvc.com.br

LUXTRAVEL CENTRO

113017-5656
www.luxtravel.com.br

MAKTOUR JD. PAULISTANO

113818-2222
www.maktour.com.br

NASCIMENTO TURISMO

0800-774-1110
www.nascimento.com.br

POLVANI TOURS ITAIM BIBI

113898-2646
www.polvani.com.br

VISUAL CENTRO

113235-2030
www.visualturismo.com.br

O mundo Costa
se abre para você.A
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Mediterrâneo. Norte Europeu. 
E muito mais. 

costacruzeiros.com.br

E mais: TRAVEL ACE

Cruzeiros Internacionais  2012

Todos os preços somente marítimo, POR PESSOA, 10x SEM JUROS no cartão de crédito. 

Costa Favolosa
PANORAMA DO ORIENTE
7 noites Veneza 26 AGO, 
visitando Bari, Katakolon, 
Izmir, Istambul, Dubrovnik

Cat. I1 interna, a partir de  US$ 1.999  ou
Tarifa Promo US$ 690 ou R$ 1.373,10

10x R$137,31

Costa Deliziosa
ILHAS DO SOL 
11 noites Savona 13 SET, 
visitando Barcelona, Casablanca, St. Cruz 
Tenerife, Funchal, Málaga, Chivitavecchia

Cat. I1 interna, a partir de  US$ 2.369  ou
Tarifa Promo US$ 1.100 ou R$ 2.189,00

10x R$218,90

Costa Classica
GRÉCIA E ILHAS
7 noites Trieste 4 AGO, 
visitando Ancona, Dubrovnik, 
Corfú, Argostoli, Kotor, Split

Cat. I1 interna, a partir de  US$ 2.429  ou
Tarifa Promo US$ 690 ou R$ 1.373,10

10x R$137,31
O Estado divulga hoje a lista de
participantes do Hackatão, o pri-
meiro encontro de programação
e dados públicos organizado pe-
lo Grupo Estado em parceria
com a Casa de Cultura Digital. A
lista poderá ser acessada no en-
dereço migre.me/9yFPB, no por-
tal Estadão.com.br.

Ao todo foram recebidas mais
de 150 inscrições, efetuadas por
programadores, estudantes, jor-
nalistas e designers, que rece-
bem hoje um e-mail para confir-

mar a participação no encontro
por meio de um formulário.

O Hackatão é uma forma de
incentivar o uso de tecnologias
para a análise de dados públicos
que podem auxiliar no trabalho
jornalístico. Todos os projetos
realizados durante o encontro
serão de código aberto e os parti-
cipantes terão acesso à internet
e alimentação oferecidos duran-
te todo o encontro.

O Hackatão começa à 0h de
sábado, 23, e vai até a 0h de do-
mingo, seguindo o modelo de
“hackathons”, termo em inglês
que mistura as palavras “hac-
ker” e “maratona”, organizados
por empresas de tecnologia, ins-
tituições e, mais recentemente,
por veículos de imprensa.

estadão.com.br

Apresentadora foi
internada no Albert
Einstein para retirar a
vesícula e ainda não tem
previsão de volta à TV

Ocimara Balmant
Luis Carrasco
ESPECIAL PARA O ESTADO

Para os professores das esco-
las públicas brasileiras, a difi-
culdade de aprendizagem dos
alunos não é culpa deles: ape-
nas 11% dos profissionais da
área creditam o baixo rendi-
mento ao não cumprimento
do currículo ou à insegurança
física da escola. A responsabili-
dade sobre o fracasso, para
60% deles, é da família e do
próprio aluno.

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.

No ranking dos culpados, que
apresentou 14 opções de respos-
ta aos docentes, o nível cultural
dos pais e, entre os alunos, a bai-
xa autoestima, o desinteresse e a
indisciplina ocuparam as sete
primeiras posições (veja quadro
nesta página). No primeiro lu-
gar – como principal problema
que afeta o desempenho dos es-
tudantes, apontado por 68,9%
dos professores – está o não
acompanhamento, por parte das
família, dos deveres de casa.

O índice é 40 pontos porcen-
tuais acima da primeira proposi-
ção, que relaciona o rendimento
dos alunos à figura do professor.

Ao todo, 26,9% dos docentes
acreditam que sua sobrecarga de
trabalho dificulta o planejamen-
to das aulas e para 26,4%, os bai-
xos salários geram insatisfação e

desestímulo.
Paraespecialistas, essa percep-

ção dos docentes ajuda a expli-
car a situação precária da educa-
ção no Brasil. “Com isso na cabe-
ça, o professor já desiste do alu-
no de cara. Nem considera a hi-
pótese de que o menino tem ca-
pacidade de aprender”, diz a edu-
cadora Guiomar Namo de Mel-
lo, diretora de uma instituição

dedicada a projetos de educação
inicial e continuada de professo-
res da educação básica.

“Essa visão simplista cai se
olharmos estudos que mostram
que alunos da mesma escola
com professores diferentes têm
rendimento mais díspares do
que o registrado na mesma sala
entre os que têm família engaja-
da ou não”, completa.

Para Maria de Lourdes Mello
Martins, que trabalha na Comu-
nidade Educativa Cedac, institui-
ção que oferece programas de
formação a professores da rede
pública, falta capacitação. “Mal
preparado, a primeira reação (do
professor) é reclamar da família
e se isentar da responsabilidade.
É claro que uma família atenta,
que arruma a mochila e aponta o

lápis, é linda. Mas quando você
coloca isso como condição, cul-
pa a criança duas vezes: por ela ir
mal e por não ter uma família
exemplar. Daí é óbvio que os alu-
nos terão baixa autoestima.”

Docentes da rede pública de
São Paulo confirmam os resulta-
dos do questionário. Para o pro-
fessor de física Michael Robson
Costa, da Escola Estadual Tarcí-

sio Álvares Lobo, os educadores
apenas cumprem as exigências
da grade curricular. “O retorno
tem que ser do aluno”, diz ele,
embora admita que o sistema
não atraia os estudantes. “As ava-
liações, as normas, tudo é fora
do que eles esperam.”

A participação da família tam-
bém é bastante citada. “Tem alu-
no que não tem pai nem mãe. E,
quando tem, não se interessa”,
comenta a professora de mate-
mática da Escola Estadual Capi-
tão Pedro Monteiro do Amaral,
Andrea Landi. Segundo a profes-
sora de inglês Melissa Campos,
que dá aulas na mesma escola, a
ausência da família desestimula
não só a criança, mas os educado-
res. “Alguns largam mão, mas a
maioria se interessa, porque vo-
cê não pode deixar de lado os alu-
nos que querem aprender.”

Pouca assistência da família nas tarefas 68,9%

Falta de interesse e de esforço do aluno 65,6%

Meio em que o aluno vive 61,2%

Nível cultural dos pais 56,5%

Baixa autoestima dos alunos 51,7%

Indisciplina em sala de aula 49,9%

Falta de aptidão e habilidade do aluno 33,7%

Sobrecarga de trabalho dos professores 26,9%

Baixo salário dos docentes 26,4%

Estrutura física e pedagógica da escola 22,5%

Escola não dá oportunidade intelectual 20,1%

Conteúdo curricular inadequado 15,6%

Não cumprimento do currículo 11,0%

Insegurança física da escola 9,4%

MOTIVOS APONTADOS

Educação. De acordo com questionário elaborado pela Prova Brasil e respondido por docentes de todo o País, o trabalho realizado
dentro das salas de aula e a estrutura das escolas têm menos impacto no aprendizado dos estudantes do que o engajamento dos pais
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 20 jun. 2012, Primeiro Caderno, p. A18.




