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SÁBADO, 9 DE MARÇO DE 2013

Ensino fundamental piora no Estado
Saresp de 2012 revela redução das notas de português e matemática nos anos finais; ensino médio teve melhora nas duas disciplinas
HÉLVIO ROMERO/ESTADÃO–29/11/2011

Mais de 50% não
têm conhecimento
adequado
● Tanto no ensino fundamental

quanto no médio, mais da metade dos estudantes do Estado de
São Paulo apresentam rendimento básico ou abaixo do básico nas
duas disciplinas avaliadas – língua portuguesa e matemática.
A pior situação é observada na
performance de matemática dos
alunos ao fim do ensino médio:
55,8% deles estavam abaixo do
básico e outros 39,4%, no básico.
A soma dá 95,2%, o que mostra
que menos de 5% terminam a
educação básica com o conhecimento matemático esperado.
Os melhores porcentuais são
os apresentados pelos alunos do
5.º ano em língua portuguesa,
com “apenas” 51% avaliados
com rendimento básico ou abaixo do básico, e 14,8% com performance considerada avançada.
Em matemática, o porcentual
de avançados é de apenas 1%
nos anos finais do fundamental
e, no ensino médio fica em 0,3%.

Saresp. Estudantes do ciclo 2 do ensino fundamental (do 6º ao 9º ano) tiveram os piores resultados na avaliação paulista

EVOLUÇÃO
2010

2011

2012

5º ano

3,96

4,24

4,28

9º ano

2,52

2,57

2,50

Ensino Médio

1,80

1,78

1,91

IDESP

SARESP
Matemática

5º ano

204,6

209

207,6

9º ano

243,3

245,2

242,3

Ensino Médio

269,2

269,7

270,4

5º ano

109,4

195

197,6

9º ano

229,2

229,6

227,8

Ensino médio

265,7

265,7

268,4

Português

do a diretora executiva do Todos
pela Educação, Priscila Cruz, há
um problema estrutural no fim
do fundamental. “Essa fase continua sendo um nó invisível da
educação.Aprópriatransiçãopara o ciclo 2 tem problemas.”
Ensino médio. Priscila ressalta
que apesar dos resultados ruins,

énecessáriocomemorarosucesso do ensino médio. “É uma etapaqueoPaístemenfrentadodificuldade, por isso temos de celebrar e ir atrás da explicação para
esse sucesso.”
Em português, houve aumento
de2,7pontosnamédia,chegando
a 268,4. A nota de matemática
também cresceu, ficando em
270,4. Além disso, aumentaram
osalunoscomconhecimentosbásicos(37,1%para39,4%)eadequados (4,2% e 4,5%) na disciplina.
Enquantoasavaliaçõessãovistas como diagnósticas, não faltam críticas ao não aproveitamentodosresultados.“Osgoverno não encara o Saresp como um
meio capaz de produzir ações
efetivas”,dizNilsonJoséMachado, professor da faculdade de
Educação da USP. “Além de não
termos uma continuidade das
políticas de educação, apesar da
manutenção do mesmo partido
no governo, não há boas condições de trabalho para o professor da rede pública.” / PAULO
SALDAÑA e DAVI LIRA

Nota de matemática caiu
após quatro anos de alta
A exemplo do que ocorre em todo Brasil, as maiores dificuldades dos alunos da rede estadual
de São Paulo também estão em
matemática. A média da disciplina caiu nos dois ciclos do ensino
fundamental.
A novidade ficou por conta da
queda no 5.º ano. As avaliações
da série vinham apresentando
melhoras graduais entre 2008 e
2011 – período em que a nota saltou de 190 para 209. No ano passado, no entanto, a média caiu
para 207,6. No 9.º ano – em que a
nota caiu de 245,2 para 242,3 – a
rede ficou com um índice mais
baixo do que o de 2008.
Houve uma melhora na disciplina entre os alunos do ensino
médio. Desde 2009 as notas da
disciplina nessa fase manti-

● Objetivo

NILSON JOSÉ
MACHADO
PROFESSOR DA FACULDADE DE
EDUCAÇÃO DA USP

“Os governos veem as avaliações
como um fim, não como um meio
capaz de produzir ações efetivas"

nham-se estáveis, entre 269 e
269,7. Em 2012 passou para
270,4. Apesar disso, 55,8% dos
alunos ainda estão em um nível
considerado abaixo do básico.
Priscila Cruz, do Todos pela
Educação, ressalta que a oferta
de professores e a formação são
críticas. “Matemática traumatiza os alunos logo de início, por

isso a formação é importante.
Mas se no fundamental 1 já tem
problema, não tem como atender as dificuldades futuras.”
Para a professora Mercedes
Carvalho, especialista em ensinodematemáticadaUniversidade Federal de Alagoas, três fatorespesam na piora dorendimentodos alunos na disciplina: amanutenção do mito de que a matemática é difícil, o baixo interesse
em cursar licenciatura e, principalmente, a preferência dos docentes em atuar no ensino médio. “Em uma turma de licenciatura todos dizem querer dar aulas no ensino médio.”
Mercedes explica que é preciso uma mudança nas atribuições
de aula, com os licenciados em
matemática assumindo turmas
dos últimos anos do ciclo 1 (4.º e
5.º anos), atualmente nas mãos
depedagogos.“Quandoseadianta o contato dos alunos com o
especialista, é bom para os dois
lados.” / OCIMARA BALMANT e P.S.
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O ensino básico da rede estadual de São Paulo registrou
melhora no ensino médio,
mas piorou nos anos finais do
fundamental (de 6.º ao 9.º
ano). Dados do Sistema de
Avaliação do Rendimento Escolar do Estado de São Paulo
(Saresp) de 2012, divulgados
ontem à noite, ainda mostram
avanços no 5.º ano.
As notas se referem ao desempenho do 5.º e 9.º ano do ensino
fundamental e 3.º do médio em
matemática e língua portuguesa
do Saresp – avaliação anual da
rede. A Secretaria de Educação
também calcula um índice, o
Idesp, que leva em conta as taxas
de reprovação e abandono. O
Idesp teve queda no 9.º ano, mas
houveavançonoiníciodo fundamental e fim do ensino médio.
No 5º ano do fundamental, as
notas ficaram em 197,6 em línguaportuguesa e207,6emmatemática. Mas a situação mais grave está nos anos finais, com piora nas duas disciplinas. Foi apenas nesse ciclo que as notas de
português regrediram.
A média na disciplina caiu para
227,8 em 2012 – em uma escala
que vai a 500. É a menor desde
2008. Na divisão por níveis de
proficiência, a situação é também ruim: O porcentual de alunos abaixo do básico aumentou
meio ponto e chegou a 28,5%.
Além disso, caiu o porcentual de
alunos com conhecimento adequado(de15,2%para14%)eavançado (de 1,8% para 1,6%).
Em matemática, o 9.º ano teve
nota 242,3, com uma queda de
2,9 pontos em relação a 2011. A
proporçãodeestudantescomnível abaixo do básico na disciplinaaumentou,saltando33,8%para 36,6%. Somente 9,1% sabem o
adequado e 1% estão avançados.
O coordenador da Campanha
Nacional pelo Direito à Educação,DanielCara,dizqueosresultados refletem um problema conhecido. “Precisamos focar em
questões como formação continuada dos professores e gestão
escolarmaisparticipativaqueinclua a família na escola.” Segun-
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chado,de23anos,alunodeEngenhariaBiomédicadaUniversidade Federal do ABC, que transferiu sua candidatura para Itália.
Uma das principais dúvidas é
se está garantida não somente a
vaga após a mudança, mas também o curso de idioma intensivo
noexterior– já que osalunos não
têm conhecimento comprovado
da língua do novo país para o
qual estão se candidatando.
A Capes, por meio do Ministé-
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tituições brasileiras.
Mesmo com a intenção de enviar mais estudantes para outros
países, a forma inesperada com
que os alunos estão sendo informados pela Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de
Nível Superior (Capes) sobre os
novosprocedimentosestágerando mais questionamentos.
“Continuamos com dúvidas
mesmo após recebermos os
e-mailsdaCapes”,dizSergioMaA

Cerca de 9,7 mil candidatos brasileiros a bolsas de estudos em
universidades portuguesas pelo
Ciência sem Fronteiras (CsF) –
aptos a mudarem de país pelas
novas regras do programa – podemnãotergarantidonemocurso acadêmico nem o de idioma
estrangeiro no novo destino.
A possibilidade de transferência para países como Estados

Unidos, Grã-Bretanha, Austrália, Canadá, Irlanda, Itália, França e Alemanha tem o propósito
de desconcentrar a quantidade
de bolsistas nas universidades
de Portugal.
O país luso é o segundo maior
destino dos beneficiados pelo
CsF. No dia 5, o Estado revelou
que quase 70% dos bolsistas que
escolheram o país foram estudar
em universidades consideradas
mais fracas que as principais ins-
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No Ciência sem Fronteiras, mudança não garante curso

Memória
ENRICO BIANCO * 1918-2013

ASSISTENTE DE PORTINARI
MORRE VÍTIMA DE CÂNCER
Pintor romeno, que ajudou a fazer painel ‘Guerra e Paz’, da ONU, tinha 94 anos

E

nrico Bianco, assistente de Portinari, morreu
anteontem à tarde, aos
94anos,noHospitalSamaritano, no Rio. Bianco lutava
contra um câncer na próstata
diagnosticado em 1989.
O pintor romano, que ajudou
Portinari a executar o painel
Guerra e Paz no prédio da ONU
em Nova York (1953-1956), chegou ao Brasil em 1937, quando
morreu sua mãe, a pianista MariaBianco-Lanzi.O pai,FrancescoBianco,correspondenteinternacional do Jornal do Brasil, saiu
da Itália por razões políticas –
ele era antifascista. Tendo estudado pintura com Deoclécio Re-

FABIO MOTTA/ ESTADÃO–6/10/2008

Prolífico. Pintor teria deixado
quase 600 obras registradas
dig de Campos, que foi diretor
do Museu do Vaticano, e com
Dante Ricci, Bianco aperfeiçoou
sua técnica com Cândido Porti-

nari (1903-1962), de quem foi
assistenteatéamortedomestre. Seuestilo, aliás, deve muitoà construçãoformaldePortinari.Aoladodele,Biancotrabalharia ainda em painéis para o edifício do Ministério da
Educação e Cultura (MEC)
no Rio e o Banco da Bahia.
Segundo um dos dois filhos
do pintor, Paulo Bianco, ele
deixacercade600obrasregistradaseautenticadas. Suaprimeiraobraindividualbrasileira foi realizada em 1940, no
Copacabana Palace. Paisagens e naturezas-mortas
eram seus temas. Bianco foi
também ilustrador de livros.

rio da Educação (MEC), informou que o estudante que optar
pela mudança não terá uma vaga
certa no curso de idioma lá fora.
“Ele passará a concorrer à bolsa de línguas e à própria vaga no
novo país escolhido em bolsas
adicionaisqueaindaestãoemnegociação”, diz o comunicado.
A pasta informa também que
oscandidatosterãoaindadeprovidenciar documentação complementar que é exigida para to-

Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 9 mar. 2013, Primeiro Caderno, p. A26.

Conselhos de Medicina
criticam ações do governo
Estímulo para a vinda de
médicos estrangeiros e
criação de políticas de
subsídios para planos são
questionados em carta
Lígia Formenti / BRASÍLIA

O Conselho Federal de Medicina
e os regionais divulgaram ontem
um manifesto criticando medidas em análise pelo governo para
a saúde, como o estímulo para a
vinda de médicos estrangeiros e
a criação de políticas de subsídios para operadoras de saúde.
Paraprofissionais,asações,seimplementadas, poderão comprometer a qualidade do sistema.
Uma das preocupações é a
eventual dispensa da realização
do exame para validação do diploma obtido no exterior.
As entidades dizem que a medida fere normas legais e coloca

dos os países, como vistos e dados bancários para efetivar o novo processo seletivo.
Além disso, o MEC ainda não
deixou claro se esses estudantes
que conseguirem viajar e ter direito ao curso de idioma adicional de seis meses serão obrigadosaressarcirosgastosdogoverno, caso não consigam passar no
exame de certificação na língua.
Esse teste é necessário para inscrição do aluno na universidade
estrangeira. Nas seleções do
CsF, quem não consegue atingir
as pontuações estabelecidas são
obrigados a retornar ao Brasil.

em risco a qualidade do sistema. “Trata-se de uma proposta improvisada, imediatista e
midiática, que ignora as questões estruturais do trabalho
médico no SUS e também o
Revalida, exame criado pelo
governo que tem avaliado
com justiça a competência e a
capacidadedessesmédicosinteressados em atuar no país”,
diz o documento.
Desde o ano passado, o governo estuda uma estratégia
para ampliar a oferta de médicos no País, sobretudo para as
áreas mais carentes. Uma das
políticas em análise é a criaçãode umchamamento internacional para recrutar profissionais formados no exterior.
Os conselhos criticaram
ainda uma eventual possibilidade de o governo reduzir impostos, dar subsídios e destinar recursos para as operadoras de planos de saúde.

Emílio Santiago
segue internado
após AVC
RIO

O cantor Emílio Santiago, de 66
anos, permanece internado no
Hospital Samaritano, na zona
suldoRiodeJaneiro,desdeamanhãdequinta,apóssofrerumacidente vascular cerebral (AVC)
do tipo isquêmico, em que não
há hemorragia. Ele está no Centro de Tratamento Intensivo
(CTI) e inspira cuidados.
Outro cantor também está internado no mesmo hospital. Zé
Ramalho, de 63 anos, chegou no
início da semana, com quadro de
angina instável – quando o músculo cardíaco não recebe sangue
e oxigênio suficientes – e, na terça-feira, foi submetido a uma cirurgia de ponte de safena.
De acordo com o boletim médico, o artista respira sem aparelhos e o quadro clínico é estável,
com evolução favorável. /
HELOISA ARUTH STURM

