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A Prova Brasil é censitária
(todos os alunos participam)
e tem o objetivo de avaliar a
qualidade do ensino ofereci-
do pelo sistema. Os testes
são aplicados aos alunos da
4.ª e 8.ª séries (5.º e 9.º anos)
do ensino fundamental e no
3.º ano do ensino médio. Os
resultados mostram o desem-
penho específico de cada es-
cola e os resultados são com-
paráveis ao longo do tempo.

Já o Enem, apesar de tam-
bém dar um panorama do
ensino médio, serve como
avaliação do aluno. As notas
são usadas para pleitear bol-
sa do ProUni (para cursar
uma universidade privada) e,
desde os últimos anos, o exa-
me tem se tornado o vestibu-
lar de acesso a universidades
federais. Em muitas se tor-
nou critério único de seleção.

● A ministra da Secretaria de
Relações Institucionais, Ideli
Salvatti, defendeu que a Câmara
dos Deputados discuta profunda-
mente as fontes de financiamen-
to das metas previstas no Plano
Nacional de Educação (PNE).

O texto aprovado por uma co-
missão especial da Casa prevê
que o investimento público em
educação atinja 10% do Produto
Interno Bruto (PIB) nos próxi-
mos dez anos, o que contrariou o
Planalto.

Na avaliação da ministra, a Câ-
mara dos Deputados terá de ga-
rantir de onde virão os recursos
“para assegurar que esse porcen-
tual a ser definido tenha viabilida-
de de execução”. Ideli discutiu o
tema com líderes da base aliada
do governo.

O plano define 10 diretrizes e
20 metas, entre elas a destina-
ção dos recursos do Fundo So-
cial do pré-sal para o ensino. A
20ª meta, que trata do financia-
mento de educação, estabelecia
originalmente que se chegasse a
um patamar de 7% do PIB –
atualmente, o setor recebe 5%.

Antes de seguir para o Senado,
o PNE deverá ser apreciado no
plenário da Câmara. / R.M.M.

Estudo com autistas terá
injeção de células-tronco
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Professores, pesquisadores, mé-
dicos e integrantes de movimen-
to social divulgaram ontem um
manifesto em que afirmam que,
enquanto outros países discu-
tem a interrupção da transmis-
são da aids, o Brasil perde o con-
trole sobre a epidemia.

O documento, com 54 assina-
turas, avalia que o programa está
desatualizado, com elementos
insuficientes para enfrentar os

desafios, o que já começa a tra-
zer reflexos para estatísticas da
doença. “A afirmação de que a
epidemia de aids está sob contro-
le no Brasil, além de falaciosa,
tem prejudicado a resposta na-
cional”, aponta o documento.

Os integrantes da carta lem-
bram que a cada hora, uma pes-
soa morre de aids no País e apon-
tam a redução da oferta de trata-
mento para gestantes com HIV
indispensável para evitar a trans-
missão para o bebê. Segundo o

grupo, o tratamento caiu de
53,8% de gestantes soropositivas
em 2005 para 49,7% em 2008.

O secretário de Vigilância em
Saúde do Ministério da Saúde,
Jarbas Barbosa, disse ter recebi-
do o documento com respeito,
mas não concorda com os núme-
ros. “Parte deles está desatualiza-
da, outra parte, tem de ser avalia-
da num contexto”, diz. Como
exemplo, ele cita o aumento do
número de mortes: “É preciso
lembrar a população aumentou

no período.”
Para a coordenadora do Nú-

cleo de Estudos de Prevenção da
Aids (Nepaids) e uma das ideali-
zadoras do documento, Vera Pai-
va, o País perdeu ao longo dos
anos a capacidade de inovar es-
tratégias de combate à doença.
“Aids deixou de ser prioridade,
as discussões foram aos poucos
se reduzindo e o resultado está
aí: uma epidemia invisível.”

Leitos em SP. Um dos reflexos
dessadesmobilização, afirma Ve-
ra, é a proposta de redução do nú-
mero de leitos para aids em São
Paulo. “O número de casos não
caiu. Pacientes com HIV preci-
sam de atendimento especializa-
do,elesaindasofremestigma, dis-

criminação”, diz. A migração dos
pacientes para atendimento ge-
ral, avalia, deve aumentar o estig-
ma dos pacientes. A falta de ousa-
dia, afirma, é reflexo da grande
influência de grupos religiosos,
que condena ações, por exemplo,
nas escolas ou entre jovens gays.

Provocação. O título do mani-
festo Aids no Brasil Hoje: O Que
nos Tira o Sono – mesmo nome
do blog oquenostiraosono.tum-
blr.com/manifesto – é uma refe-
rência a uma resposta dada pelo
diretor do departamento de
DST Aids e Hepatites Virais do
Ministério da Saúde, Dirceu Gre-
co, durante a Conferência Inter-
nacional de Aids, realizada em ju-
lho. Questionado sobre o que
lhe tirava o sono, ele teria dito
que “dormia tranquilo”.

Barbosa defende Greco e afir-
ma que a frase do diretor foi dita
em um contexto em que ele afir-
mava ter resolvido o problema
do abastecimento de remédios
de aids. “Foi uma maldade”, dis-
se Barbosa.

Leia. Família mais velha do
mundo vive na Sardenha

estadão.com.br/saude

Manifesto com 54 assinaturas
critica política de aids do Brasil

PARA ENTENDER

MEC vai mudar sistema de avaliação
para melhorar nota do ensino médio

Peso. Para Mercadante, alunos se esforçam mais no Enem, ‘prova decisiva’, do que na Prova Brasil,’apenas uma avaliação’
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Ideli pede que
Câmara defina
origem de recursos
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Exames são
diferentes

O Curiosity, da
Nasa, moveu
pela primeira
vez seu braço
em Marte. Hoje
o robô deve
andar por 3
metros. Um
equipamento
para medir ven-
to está quebra-
do, mas há um
sobressalente.
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Pesquisadores nos Estados Uni-
dos estão recrutando crianças
autistas para um estudo que tes-
tará os resultados da injeção de
células-tronco dos cordões um-
bilicais dos voluntários. Eles que-
rem saber se o tratamento ame-
nizaria os sintomas e daria pistas
sobre a natureza da doença. O
estudo, que começou a seleção
ontem, é o primeiro com esse ob-
jetivo a ser aprovado pela vigilân-
cia sanitária do país.

Cerca de 1 em cada 88 crianças

nos Estados Unidos é diagnosti-
cada com alguma doença relacio-
nada ao autismo, que prejudica o
desenvolvimento do cérebro e
está ligado a dificuldades na inte-
ração social e na habilidade de
comunicação, além de causar
movimentos repetitivos e apego
exagerado a certos objetos.

Com esse estudo, afirmou Mi-
chael Chez, diretor de neurolo-
gia pediátrica do Centro Médico
Sutter em Sacramento e líder do
estudo, os pesquisadores pode-
rão “responder com firmeza” se
a técnica faz efeito.

Trinta crianças com autis-
mo, com idades de 2 a 5 anos,
serão divididas em dois gru-
pos. Um vai receber a injeção
com as células-tronco, en-
quantoo outro receberá place-
bo. Depois de seis meses, os
grupos serão trocados. Entre
os sinais que serão observa-
dos estão a capacidade de lin-
guagem e a irritabilidade.

Apesar de estar contente
por finalmente o uso de célu-
las-tronco ser posto à prova
contra o autismo, Ricardo Dol-
metsch, neurobiólogo da Uni-
versidade Stanford, disse não
acreditar que a pesquisa pro-
duzirá resultados úteis.
“Acho que não é um estudo
grande o suficiente para nos
dar uma resposta.” / AP

● Abandono
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Uma semana após a divulga-
ção do Índice de Desenvolvi-
mento da Educação Básica
(Ideb) de 2011 ter apontado a
estagnação do ensino médio
no País, o Ministério da Educa-
ção (MEC) confirmou ontem
que mudará a fórmula para cal-
cular o índice. Em vez de usar a
Prova Brasil, que indica que o
desempenho dos estudantes fi-
cou praticamente estável en-
tre 2009 e 2010, o governo utili-
zará os resultados do Exame
Nacional do Ensino Médio
(Enem), que mostram um
avanço na aprendizagem.

A Prova Brasil e o Enem são
avaliações distintas, com itens e
escalas próprios (mais informa-
ções nesta página).

O ministro da Educação, Aloi-
zio Mercadante, nega que a troca
tenha como objetivo maquiar os
números do Ideb. “O Enem é que
realmente avalia a qualidade do
ensino médio.” Para ele, o estu-
dante faz o Enem com mais em-
penho, pois a nota pode ser usa-
da para entrar em universidades.
Já a Prova Brasil é apenas uma
avaliação, diz. “O Enem ele faz
sabendo que é uma prova decisi-
va, ele dá o melhor de si.” A ideia
é adotar a nova equação já no pró-
ximo Ideb, em 2013.

Hoje, o Ideb combina o desem-
penho na Prova Brasil com a taxa
de aprovação. Comparando a
evolução do desempenho em
português e matemática nesta
prova, a avaliação dos alunos no
ensino médio ficou praticamen-
te estável entre 2009 e 2011.

A evolução do Ideb no ensino
médio foi tímida – saltou de 3,6
(2009) para 3,7 (2011). Se consi-
derar só a rede estadual, o indica-
dor se manteve estagnado em 3,4,
sendo que no Distrito Federal e
em nove Estados houve queda.

Já no Enem, a nota dos con-
cluintes do ensino médio de es-
colas públicas saltou de 480,2 pa-
ra 492,9 em matemática, entre
2010 e 2011 – a Teoria de Respos-

ta ao Item (TRI) calibrou o grau
de dificuldade dos dois últimos
exames, permitindo a compara-
ção. Em português, o desempe-
nho foi de 490,6 para 503,7.

“O Enem mostra que houve
uma evolução muito positiva no
aprendizado da matemática e do
português”, destacou o ministro.

Para o presidente do Instituto
Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais (Inep), Luiz Cláu-
dio Costa, o governo não está
criando “uma saída para masca-
rar os números”. “Temos desa-
fios no ensino médio e pretende-
mos achar uma medida mais exa-
ta para enfrentá-los. A nota do
Enem mostra outra tendência,
masnãominimizaosproblemas.”

Dentro de 60 dias, o Inep deve-
rá entregar ao ministro um estu-
do técnico sobre a mudança de

cálculo do Ideb e suas implica-
ções. Uma das preocupações é
não perder a série histórica proje-
tada para os próximos anos – a
meta do Ideb para 2021 é 5,2.

Para Ocimar Alavarse, profes-
sor da Faculdade de Educação da
USP, a troca é um erro. “Não se
deve misturar as coisas. Uma coi-
sa é a discussão do vestibular na-
cional, que envolve o que deve
ser cobrado dos alunos. Outra é a
avaliação do ensino médio, tare-
fa que a Prova Brasil foi estrutura-
da para cumprir.”

Última etapa da educação bási-
ca, o ensino médio não pode ser
visto exclusivamente como pre-
paratório para a universidade, já
que parte dos estudantes pode
optar por não prestar vestibular,
afirma Alavarse. “Além disso,
descartar a Prova Brasil no ensi-

no médio faz com que se perca a
série histórica.”

Reforma. O ministro voltou a
defender um redesenho curricu-
lar do ensino médio que dialo-
gue com o Enem e integre as dis-
ciplinas. Questionado se o rede-
senho levaria a uma redução das
disciplinas e de professores, res-
pondeu: “Não necessariamente.
Cada rede fará o seu caminho”.

Para o secretário de Educação
de Goiás, Thiago Peixoto, a dimi-
nuição do número de disciplinas
“não é uma mudança simples”.
“Ela envolve professores contra-
tados, qualificação de docentes e
demandaria uma ampla discus-
são no Conselho Nacional de
Educação. Não é algo que se faça
rápido.” / COLABORARAM OCIMARA

BALMANT e CARLOS LORDELO

Educação. Estagnação do ensino médio apontada pelo Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) de 2011 leva o governo
a propor nova fórmula de cálculo do índice, trocando Prova Brasil pelo Enem, em que alunos têm melhor rendimento; especialista critica

VERA PAIVA
COORDENADORA DO NÚCLEO DE
ESTUDOS DE PREVENÇÃO DA AIDS
“O assunto foi deixado de
lado. Ninguém assume
responsabilidade e adiam
medidas corajosas que têm
de ser adotadas.”
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 22 ago. 2012, Primeiro Caderno, p. A18.




