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Eficiência de professores será medida pelo Bird
Coordenadores treinados vãomapear boas práticas em salas de aula de escolas estaduais; sindicato reclama
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Cerca de cem escolas da rede
pública estadual do Rio rece-
berão em novembro a visita de
coordenadores pedagógicos
da Secretaria estadual de Edu-
cação treinados pelo Banco
Mundial para alavancar um
projeto-piloto que pretende
medir a eficiência dos profes-
sores em sala de aula.
O estudo, que já foi feito em

mil escolas de Minas Gerais,
Pernambuco e do município

do Rio, dará ao secretário Wil-
son Risolia ummapa sobre on-
de atuam os melhores mestres
do estado. O objetivo é identi-
ficar boas práticas por eles
adotadas e perpetuá-las por
toda a rede por meio de cursos
de capacitação continuada.
Numsegundomomento, os re-
sultados deverão levar, sim, à
bonificação por performance.
— Queremos entender a di-

nâmica da aula e relacioná-la
ao desempenho do aluno. De-
pois, vamos desenvolver as
competências dando cursos

de formação para o professor
que precisa. Quem tiver me-
lhor performance, por outro
lado, terá rendimento melhor.
A medida é construtiva defen-
de Risolia. — A meritocracia é
um valor que a sociedade de-
veria estimular.
A parceria entre a secretaria

e o banco foi anunciada na an-
teontem numa das mesas do
“Global Economic Sympo-
sium” , que acontece no Rio.
—Os coordenadores que va-

mos treinar ficarão no fundo
da sala e, seguindo ummétodo

adotado nos Estados Unidos,
farão anotações sobre osmate-
riais usados pelos professores,
as atividades realizadas e o en-
volvimento dos alunos—disse
Barbara Bruns, economista do
Banco Mundial responsável
pela educação na America La-
tina e região do Caribe.
Segundo ela, a educação é a

única indústria em que os
“operários” não têm perfor-
mance avaliada de forma obje-
tiva em prol da otimização do
tempo.
— O que existe no Brasil são

sistemas que avaliam as esco-
las, não os professores. E nós
acreditamos nessa diferencia-
ção. Em Washington D.C, gra-
ças a um programa desse tipo,
o estado descobriu onde estão
os bonsmestres e dobrou o sa-
lário deles.
Barbara ressalta que a avalia-

ção será anônima enão acarre-
tará em consequências diretas
nem para os professores, nem
para as escolas. O secretário
estadual afirma que o mapa
gerado deverá ficar pronto até
o início de 2013 e servirá de

ferramenta para traçar políti-
cas para o setor.
O projeto recebeu críticas do

Sindicato Estadual dos Profis-
sionais da Educação (Sepe).
Segundo a coordenadora geral
Gesa Correa, o secretário se-
gue a linha de “punir e respon-
sabilizar o professor por todas
as mazelas da educação”:
— Testes padronizados só

servem para criar ranking e di-
vidir os profissionais entre
competentes e incompetentes.
A educação não pode ficar na
mão de economistas. l

Ele ficou 20 dias no Ceará
e disse na delegacia que

sofreu um surto
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Camiseta estampada com o
nome de Fortaleza, bermuda e
chinelos. O visual é de quem
ainda está de férias, mas o
semblante de Delfim Venâncio
Pinto, de 54 anos, indica que
seus dias de diversão termina-
ram. Depois de sair de casa e
ficar 20 dias desaparecido, o
português voltou a encontrar
seus familiares. Ele chegou do
Ceará de ônibus, ontem, e na
Rodoviária ligou para a famí-
lia, que acionou a polícia para
resgatá-lo. Todos se reencon-
traram na 42ª DP (Recreio dos
Bandeirantes), onde Delfim
prestou depoimento e disse
que teve um “surto”.
Na delegacia, Delfim mos-

trou-se arrependido. Segundo
ele, sua atitude foi motivada
por excesso de estresse:
— Estava com muita dor de

cabeça e estresse. Quando vi,
tinha ido parar em Fortaleza.
Delfim disse que não tinha

entrado em contato com a fa-
mília porque perdera o seu ce-
lular. Segundo ele, o único nú-
mero do qual se lembrava era o
de sua casa, que está com de-
feito. Enquanto esteve na capi-
tal cearense, o português disse
que teve uma rotina simples:
— Ia para a praia e voltava

para o hotel. Domingo, reco-
brei minha consciência. Na se-
gunda-feira, comprei a passa-
gem de volta.
Funcionários do hotel em

que o português esteve hospe-
dado afirmaram ter visto Del-
fim com umamulher. Ele nega
essa versão.

FILHA PERDOA PAI
A filha dele, Priscila Gulo,

disse que perdoa o pai, segun-
do o site G1.
— Perdoo. Ele não está bem

de saúde, a gente está tendo
todas as comprovações de que
ele não está no estado normal
dele, afirmou Priscila.
A polícia informou que Del-

fim levou para Fortaleza R$ 18
mil da venda do ponto de um
imóvel na Zona Oeste. A dele-
gada Adriana Belém desconfia
da versão do português.
— Existem pontos de diver-

gência aí. É umahistória surre-
al, afirmou a delegada.
A Polícia Civil passou mais

de 20 dias investigando o desa-
parecimento. De acordo com a
delegada Adriana Belém, da
42ª DP (Recreio), desde o dia
28 de setembro, policiais apu-
ravamo sumiço do comercian-
te, e trabalhavam até com a hi-
pótese de homicídio.
Na terça-feira, a polícia afir-

mou que, enquanto a família
de Delfim acreditava no seu
desaparecimento, ele estava
hospedado em um hotel de lu-
xo emFortaleza. Foram os fun-
cionários do hotel que desco-
briram pela internet sobre o
sumiço do comerciante. l

Comerciante
português
volta ao Rio,
de ônibus
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