
%HermesFileInfo:A-28:20120929:

A28 SÁBADO, 29 DE SETEMBRO DE 2012 O ESTADO DE S. PAULO

Críticas

PORTO ALEGRE

P ara Amanda Dias, de
15 anos, a restrutura-
ção do ensino médio
não agradou aos alu-

nos. Estudante do 1.º ano no
Colégio Estadual Julio de Cas-
tilhos, ela diz que a nova disci-

plina seminários integrados está
ocupando o espaço de outras ma-
térias, sem ter razão de ser. “Já
temos muito para dar conta. Es-
tá sendo muito trabalhoso. Até é
interessante fazer um trabalho
sobre um assunto do nosso inte-
resse, mas é mais um peso nas
nossas costas”, avalia.

No colégio, todas as aulas da
nova disciplina são dadas no ho-
rário até então ocupado pela edu-
cação física, que passou para o
turno oposto. São 37 turmas de
alunos com 13 a 17 anos.

Mas readaptar o calendário de
aulas para a integração dos pro-
fessores é um grande obstáculo

para a mudança no ensino mé-
dio. Por causa do horário de tra-
balho dos outros professores,
que atendem a diversas turmas
na mesma escola e em outros co-
légios, sua presença nas classes
de seminário integrado está sen-
do impossibilitada. A disciplina,
que deveria ser integrada a ou-

tras, está sendo dada de uma
forma isolada.

“Não estamos interagindo
com outras matérias como de-
veríamos. É sóseminários inte-
grados.Aindanãotivemoscon-
tato com os as outras discipli-
nas.Meugrupodentrodoproje-
to, por exemplo, é sobre estilos
musicais.Nesseassunto,pode-
ríamos debater com os profes-
sores de história e sociologia,
porexemplo,mas,atéagora,na-
da”, comenta Amanda.

Desde o início do ano letivo,
a aluna está aprendendo a me-
todologia científica para mon-
tar um projeto de trabalho de
conclusão de curso (TCC), o
que tem tornado as aulas para
os adolescentes extenuantes.
“A turma é esforçada, mas
acha que o importante são as
outras matérias, não os semi-
nários integrados”, comenta.

“Até agora, apenas a profes-
sora de seminários estava tra-
tando das aulas”, complemen-
ta a colega de Amanda, Liana
Serrat, de 17 anos, ao avaliar
que a interdisciplinaridade
pretendida ainda não virou
realidade.

De acordo com a estudante,
no início do ano, durante as
primeiras aulas da nova disci-
plina, os alunos se assusta-
ram. “No começo foi compli-
cado, porque a gente nunca ti-
nha recebido aula de projetos,
o que acabou sendo dificulto-
so”, avalia. / LUCAS AZEVEDO,

ESPECIAL PARA O ESTADO

● Estudantes de todo o Brasil
ainda podem se inscrever no
Simulado 2012 Geekie+Estadão,
exame online gratuito que
entregará um relatório de desem-
penho personalizado. Cerca de
14 mil alunos já se cadastraram
para a prova. As inscrições estão

abertas no site www.geekie-esta-
dao.com.br até sexta-feira. As
provas ficarão disponíveis no pró-
ximo fim de semana, nos dias 6 e
7. O aluno poderá escolher o mo-
mento em que vai iniciar o exa-
me, entre 6 horas e 23h59, e terá
4 horas e meia para fazer o simu-
lado, sem interrupções. No sába-
do serão 90 questões de Ciên-
cias Humanas e Ciências da Natu-
reza e, no domingo, mais 90, de
Linguagens e Códigos e de mate-
mática. Não haverá redação.
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Reitor diz que não poderá
cumprir Lei de Cotas

O Plano Municipal de Educação
– projeto enviado pelo prefeito
Gilberto Kassab (PSD) à Câma-
ra Municipal – tem ao menos
duas metas questionáveis, afir-
mam especialistas. A primeira é

a que prorroga o atendimento de
100% da demanda por vagas em
creche para o ano de 2020. A se-
gunda é a que prevê, também pa-
ra 2020, que todas as escolas de
ensino fundamental (1.º ao 9.º
ano) ofereçam educação de tem-
po integral.

“Espero que os vereadores te-
nham bom senso e não aprovem
esse projeto”, afirma o professor
da Faculdade de Educação da
USP Ocimar Alavarse. Para ele,
adiar a universalização do atendi-

mento em creche para 2020 é
uma forma de postergar a garan-
tia de um direito que já devia es-
tar assegurado. “O prefeito assu-
me que não cumpriu o que havia
prometido e deixa na mão do pró-
ximo o principal problema da
educação municipal.”

A resolução do problema, diz,
vai além da oferta de vagas. É pre-
ciso garantir um bom atendi-
mento. “Por aqui, a implantação
de creches conveniadas se tor-
nou uma solução à paulistana

que, além de não dar conta da
demanda, peca na qualidade.”

Só em São Paulo, há mais de
145 mil crianças à espera de uma
vaga. Uma questão tão comple-
xa, argumenta Alavarse, que tem
estado ausente da plataforma
eleitoral dos candidatos a prefei-
to. “Como todos sabem que o te-
ma é de difícil resolução, prefe-
rem prometer a escola integral.”

É aí que entra o segundo pon-
to da crítica: não há condições
técnicas de ter 100% das escolas
em tempo integral num prazo de
oito anos (até 2020). “Só para
começar, não teríamos espaço fí-
sico nem docentes suficientes”,
diz a diretora executiva da ONG
Todos pela Educação, Priscila
Cruz. “Além disso, que tipo de

ensino integral seria esse? Só du-
plicar o período dentro da escola
não acrescenta nada.”

Projeto. Além da creche e do
ensino integral, o projeto envia-
do por Kassab também prevê,
até 2016, erradicar o analfabetis-
mo absoluto, universalizar o
atendimento escolar para toda a
população de 15 a 17 anos e garan-
tir que todo estudante com defi-
ciência esteja na escola.

“Ter um plano é bom. A ques-
tão é saber o que houve de plane-
jamento. O plano das ideias não
basta, é preciso que haja um deta-
lhamento sobre custos e recur-
sos humanos necessários”, ava-
liaDenisMizne,diretorda Funda-
ção Lemann. / OCIMARA BALMANT

Leia. Brasileiros são nomeados
para maior órgão de computação

estadão.com.br/ciencia

Especialistas contestam metas
de Kassab para a educação

● Professores da rede estadual
de São Paulo convocaram ontem
uma paralisação de 24 horas.
Segundo o Sindicato dos Profes-
sores do Ensino Oficial do Estado
de São Paulo (Apeoesp), a sus-
pensão das atividades foi propos-
ta para que docentes de todo o
Estado participassem de uma
assembleia-geral na capital, on-
tem à tarde. A Secretaria Esta-
dual de Educação informou que
as aulas ocorreram normalmen-
te na rede. / ESTADÃO.EDU

ALEXANDRO AULER/AE

Simulado
Geekie+Estadão já
tem 14 mil inscritos

RS sai na frente e adapta currículo do
ensino médio aos parâmetros do Enem

ALUNOS DESAPROVAM DISCIPLINA
Recém-criada seminários integrados não interage com outras matérias, dizem estudantes

Davi Lira

Para diminuir os altos índices
de reprovação e evasão esco-
lar no ensino médio, próximos
dos 40%, a Secretaria de Edu-
cação do Rio Grande do Sul
(Seduc-RS) já está adaptando
o currículo do antigo segundo
grau aos moldes do Exame Na-
cional do Ensino Médio
(Enem) – o que inclui a integra-
ção de pelo menos 12 discipli-
nas nas quatro grandes áreas
de conhecimentos: lingua-
gens, matemática, ciências da
natureza e ciências humanas.

Com isso, o Estado é um dos
primeiros a se adequar às reco-
mendações do Ministério da
Educação (MEC) de moderni-
zar o currículo e flexibilizar o for-
mato atual. As medidas busca-
riam reverter o quadro de estag-
nação nessa etapa de ensino de-
monstrado no último Índice de
Desenvolvimento da Educação
Básica (Ideb). No Rio Grande do
Sul, por exemplo, o indicador re-
cuou de 3,9 em 2009, para 3,7 em
2011 — a meta era de 4,0.

“Ao menos outros três Esta-
dos, Ceará, Minas Gerais e Per-
nambuco, também já estão rees-
truturando o ensino médio de
acordo com as novas diretrizes
curriculares homologadas no iní-
cio deste ano pelo MEC”, afirma
José Fernandes de Lima, presi-
dente do Conselho Nacional de
Educação (CNE).

No Estado gaúcho, as modifi-
cações já estão em andamento
nas turmas do 1.º ano das 1.060
escolas estaduais. Ano que vem,
as mudanças vão atingir os alu-
nos da série seguinte. E em 2014,
os estudantes do 3.º ano.

De acordo com o secretário es-
tadual de Educação do RS, Jose
Clovis de Azevedo, a ideia da re-
formulação surgiu a partir do
diagnóstico de que havia uma cri-
se no ensino médio. “A escola
nãopreparava nem paraa ativida-
de profissional nem oferecia
uma formação sólida para quem
pretendia seguir os estudos”, diz.

O projeto de reformulação não
contempla a extinção de discipli-
nas. Os docentes buscariam, por
meio de reuniões periódicas entre
si, trabalhar conteúdos de forma
integrada,dentro dasquatro áreas
também utilizadas pelo Enem.

“Agora podemos dizer que o
processo está consolidado. No
início do ano houve resistência
dos professores, mas hoje a gen-
te constata que mudou”, afirma
a assessora de ensino médio da
Seduc-RS, Vera Ferreira.

Ela cita a inclusão da discipli-
na seminário integrado no currí-
culo escolar como uma das prin-
cipais modificações. Com carga
horária de 4 horas semanais, os
alunos desenvolveriam projetos
relacionados à sua realidade e ar-
ticulados com várias disciplinas.

“A divisão nos quatro grandes
eixos é boa. Mas achar que dentro

desses eixos é possível juntar as
disciplinas é bobagem. Não fun-
ciona”, alerta o pesquisador em
educação Cláudio Moura Castro.

Com essas modificações, os es-
tudantes ganham 200 horas a
mais de aulas por ano. Seria um
turno a mais por semana, afirma
Azevedo. Nesse período extra,
os estudantes desenvolveriam
os projetos de pesquisa que, ao
fim do ensino médio, se tornaria
uma espécie de trabalho de con-
clusão de curso (TCC).

“Mas faltou um grande esclare-
cimento sobre esse novo siste-
ma, tanto que a nossa escola con-

tratou em junho uma professora
da universidade para instruir os
docentes”, diz Rúbia Pezzini,
professora do colégio estadual
Júlio de Castilhos.

Alessandra Fruet, supervisora
de ensino médio da escola esta-
dual Japão, também cita o pro-
blema na preparação. Mas, se-
gundo ela, hoje o processo está
mais consolidado. “Tivemos de
aprender. Se no início os alunos
discordavam, agora as mudan-
ças estão mais consolidadas.”/
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Docentes de SP
pedem paralisação

Se a lei de cotas – que estipula re-
serva de vagas para alunos de bai-
xa renda, de escola pública e de
negros nas universidades fede-
rais – tiver de ser cumprida já na
seleção dos calouros de 2013, as
instituiçõesquejáiniciaramopro-
cesso seletivo terão de recomeçá-
lo, o que contraria os reitores.

A decisão depende do decreto
de regulamentação assinado pe-
la presidente Dilma Rousseff. Ca-
be a ela decidir se a reserva gra-
dual de vagas vale para os vesti-
bulares que selecionarão alunos
para 2013 ou se a regra entrará
em vigor nos exames que aconte-
cerão em 2013.

“Publicamos o edital e encerra-
mos as inscrições antes da homo-
logação da lei. Se tivermos de
cumpri-la já na seleção para 2013,
teremos de devolver o dinheiro e
fazer um novo edital, o que atra-
sará o início das aulas”, diz o pró-
reitor adjunto de graduação da
Universidade Federal do Rio
Grande do Norte (UFRN), Ade-
lardo Adelino de Medeiros.

Dessa forma, diz ele, a UFRN
perderia a vantagem de não ter o
calendário atrasado por conta
da greve (a instituição foi uma

das duas que não aderiram à para-
lisação que durou mais de 100
dias com adesão de 57 federais).

Já o reitor da Universidade Fe-
deral Fluminense (UFF), Rober-
to Salles, afirmou que a Lei de
Cotas não será aplicada pela insti-
tuição no próximo vestibular.
“Os alunos vão fazer o Enem ago-
ra em novembro e eu não posso
mudar a regra do jogo no meio do
segundo tempo”, disse ele, que
classificou como “imposição” a
tentativa de se exigir a aplicação
imediata da reserva de vagas.

Ele defendeu que as institui-
ções tenham mais tempo para se
adequar e que a nova regra come-
ce a valer a partir do vestibular
de 2013. “Vamos designar uma
comissão para ver como fare-
mos, não para esse vestibular,
mas para o próximo”, declarou.
As reclamações não devem
adiantar. Se o decreto presiden-
cial estipular que as cotas valem
para calouros de 2013, todos te-
rão de cumpri-lo. Juridicamen-
te, um decreto é maior do que
um edital. / O.B. E FELIPE WERNECK

Trabalho
demais.
Amanda
Dias (esq.)
e Liana
Serrat
querem
outras
prioridades
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Educação. Para reverter os altos índices de reprovação e evasão escolar, Estado atende às recomendações do MEC, mexe na grade e inclui
integração de pelo menos 12 disciplinas nas quatro áreas de conhecimento: linguagens, matemática, ciências da natureza e ciências humanas

● Revolta

Prorrogação de vagas
para todas as crianças
até 2020, com educação
integral, é considerada
quebra de compromisso

ROBERTO SALLES
REITOR DA UFF
“Acho uma interferência. E não
sou só eu, 19 federais já se
pronunciaram assim. Não há
ninguém que nos obrigue. É uma
injustiça. As universidades já
vinham fazendo suas políticas
de inclusão, cada uma da sua
maneira, e vínhamos fazendo
muito bem.”
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Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 29 set. 2012, Primeiro Caderno, p. A28.




