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Falta de concursos

Carlos Nealdo
ESPECIAL PARA O ESTADO
ALAGOAS

N a recepção do gabi-
nete do secretário
de Educação de Ala-
goas, Adriano Soa-

res da Costa, um painel na pa-
rede anuncia a missão do ór-
gão: “garantir a universaliza-
ção do acesso à Educação de
qualidade, a permanência do
aluno na escola e o fortaleci-
mento do sistema estadual de

educação, de acordo com as polí-
ticas nacionais e estaduais”.

A pouco mais de 10 metros da-
li, na Escola Estadual Maria José
Loureiro, a realidade é outra.
Com 1.050 alunos, a unidade fun-
ciona pela manhã e à tarde. “O
turno da noite foi extinto em
2010 por causa da evasão esco-
lar”, conta a diretora, Juliana Fer-
reira de Amorim, Um dos moti-
vos para o sumiço dos alunos, se-
gundo ela, foi a violência. “A gen-
te tem uma série de dificuldades,
que vai da baixa renda das famí-

lias à falta comprometimento de
alguns professores”, aponta.

Para a presidente do Sindicato
dos Trabalhadores em Educa-
ção de Alagoas, Maria Consuelo
Correia, a carência de professo-
res é o maior problema da rede
pública estadual. Sem concurso
desde 2005, o Estado convive
com uma carência de pelo me-
nos 3,4 mil profissionais, segun-
do o sindicato. “Somente de
2010 para cá, 3 mil professores se
aposentaram”, diz ela.

Hápelo menos um ano o gover-
no anuncia a realização de con-
curso público. Para tentar mini-
mizar o problema, a opção foi
contratar cerca de 600 monito-
resde ensino – 232 deles convoca-
dos no dia 10 – que se juntarão
aos cerca de 7,7 mil professores
da rede estadual. “O problema é
que a maioria ainda é muito ver-
de, não tem experiência ou está

ainda cursando a faculdade”,
reclama Juliana. Apenas na es-
cola que ela dirige, 15 dos 40
professores são monitores.

A situação acaba resvalan-
do nos estudantes. Johnny Ro-
bert Tavares de Souza tem 18
anos e ainda cursa o 8.º ano,
depois de ser reprovado seis
vezes. Ele acha que os profes-
sores deveriam incentivar
mais os alunos na sala de aula.
“Nem todos sabem despertar
o interesse da gente.”

Ademir Oliveira, técnico da
Secretaria de Educação, admi-
te que o trabalho de monito-
res no lugar de docentes preju-
dica o ensino, pois a formação
é precária e a rotatividade, al-
ta. “Com o concurso, que será
até o meio do ano, ações peda-
gógicas e reforma de prédios
esperamos dar o salto que Ala-
goas deve à população.

A Prova Brasil é um teste apli-
cado a cada dois anos para os
alunos de 5.º e 9.º anos de
escolas públicas brasileiras.
Até 2011, os estudantes eram
avaliados em duas competên-
cias: a de leitura e interpreta-
ção de textos e a resolução
de problemas matemáticos.
A partir deste ano, serão co-
brados também conteúdos
de Ciência.

As médias de desempenho
da Prova Brasil, somada aos
índices de aprovação obtidos
a partir do Censo Escolar,
compõem o Índice de Desen-
volvimento da Educação Bási-
ca (Ideb) de cada escola e
município.
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Casamento gay provoca
violência na França

Carlos Lordelo

A Universidade de São Paulo
(USP) deve recorrer ao ensino a
distância para ampliar a oferta
de cursos de formação de profes-
sores. A instituição planeja lan-
çar licenciaturas na modalidade
semipresencial em Física, Quí-
mica, Biologia e Matemática em
parceria com a Fundação Univer-
sidade Virtual do Estado de São
Paulo (Univesp). Juntas, elas já
mantêm uma licenciatura em
Ciências, cuja primeira turma se
forma no ano que vem.

A criação de cursos a distância
faz parte dos objetivos de um
convênio firmado entre as duas
instituições para pesquisar o uso
de novas mídias na educação.

“Hoje existe uma compreensão
muito maior do ensino a distân-
cia e a visão dos cursos semipre-
senciais tem melhorado”, diz o
diretor de Mídias Digitais da
USP, Gil da Costa Marques.

Para começarem a funcionar,
as licenciaturas ainda precisam
de aprovação dos Conselhos de
Graduação e Universitário da
USP. A seleção deverá ser feita
pela Fuvest.

Segundo o presidente da Uni-
vesp, Carlos Vogt, a ideia é que
os cursos tenham um ciclo bási-
co de dois anos, com disciplinas
iguais para todos. Ao fim desse
período, o aluno receberia um
certificado de curso sequencial
que o habilitaria a disputar con-
cursos públicos que exigem ape-
nas formação em nível superior.

Se o estudante quiser obter o
diploma de licenciatura plena
em alguma área específica, ele te-
rá de cursar mais um conjunto
de disciplinas profissionalizan-
tes, além de fazer estágio supervi-
sionado. “O aluno poderá voltar

para o curso e obter diploma em
outra área, sem precisar fazer as
matérias do ciclo básico.”

Déficit. A busca de alternativas
para ampliar a oferta de professo-
res, principalmente da área de
exatas, foi bem recebida pela di-
retora executiva do Todos pela

Educação, Priscila Cruz. “Há
anos se fala do déficit de pro-
fessores e vemos que, hoje, o
magistério não atrai os jo-
vens. É importante ampliar o
leque de possibilidades de for-
mar para a carreira docente.”

Priscila lembra, porém, que
os cursos a distância exigem
“seriedade” e “compromis-
so” também do aluno. Essa é a
mesma opinião de Renata Al-
meida, de 37 anos, da primeira
turma da licenciatura em
Ciências. Ela faz atividades a
distância ao longo da semana
e tem encontros presenciais
todos os sábados, na USP.

“O fato de ser semipresen-
cial me atraiu, porque não con-
seguiria frequentar a faculda-
de diariamente. Ao contrário
do que pensava, o curso é ex-
tremamente puxado e requer
disciplina para estudar na ho-
ra do almoço e à noite”, diz
Renata, que já é professora
concursada das redes munici-
pais de São Paulo e Osasco.

USP planeja formar professores a distância

Escolas esvaziadas. Centros de ensino do Estado não têm concursos para a contratação de professores desde 2005
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Alunos do Norte e NE têm 4 anos de
atraso em relação aos do Sul e Sudeste
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ALAGOAS APELA
A 600 MONITORES
Carência de 3,4 mil professores prejudica ensino

Prova Brasil
compõe Ideb

Educação. Estudantes no 9º ano do ensino fundamental em Alagoas, Maranhão e Amapá sabem menos português e matemática
que aqueles de Minas e do Distrito Federal; alunos chegam ao ensino médio sem conseguir localizar informações básicas em gráficos
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Às vésperas da sessão parlamen-
tar que deverá autorizar o casa-
mento entre pessoas do mesmo
sexo, grupos ultracatólicos e de
extrema direita vêm patrocinan-
do protestos violentos na Fran-
ça. Em Paris e no interior, houve
choques entre a polícia e mani-
festantes no final de semana e
ontem, quando 67 pessoas fo-
ram presas por quererem acam-
par em frente ao parlamento.

As manifestações radicaliza-
ram-se na França após a aprova-
ção do projeto no Senado, na se-
mana passada. Logo após a vota-
ção, o Palácio do Eliseu anun-
ciou que anteciparia de 20 de
maio para amanhã a data da revi-
são do projeto pelos deputados,
última etapa do trâmite parla-
mentar.

Logo após o anúncio, a mani-
festante católica Frigide Barjot, a

líder do Manif Pour Tous, movi-
mento contrário ao casamento
homossexual, afirmou que o go-
verno teria “sangue” se insistisse
no projeto. O resultado foi o au-
mento de tensão entre ativistas
pró e contra o casamento homos-
sexual.

Na sexta-feira, um confronto
ocorreu em frente ao Senado e
um primeiro protesto relâmpa-
go foi realizado no Quartier La-
tin, bairro histórico de Paris. Cer-
ca de 2,3 mil manifestantes, en-
tre os quais membros do movi-
mento tradicionalista católico
Civitas, próximo da extrema di-
reita, pediram a demissão do pre-
sidente François Hollande.

Ontem, 67 manifestantes que
pretendiam instalar em frente
ao Parlamento um Camping pa-
ra Todos – uma ironia ao slogan
Casamento para Todos – foram
detidos por distúrbio da ordem
pública. No local é proibido
acampar.

Dedicação. Renata tem aula
presencial todos os sábados

Ocimara Balmant

Alunos de Estados das Re-
giões Norte e Nordeste do Bra-
sil têm quatro anos de atraso
na aprendizagem em relação
aos estudantes do Sul e Sudes-
te do País. Os dados são de um
levantamento da Fundação Le-
mann, feito com base em mi-
crodados da Prova Brasil, e
mostram o porcentual de alu-
nos de escolas públicas que ob-
tiveram pontuação considera-
da adequada no exame.

Os resultados apontam que,
ao fim do ensino fundamental,
no 9.º ano, os estudantes que mo-
ram em Alagoas, no Maranhão e
no Amapá sabem menos portu-
guês e matemática do que aque-
les que estão terminando o 5.º
ano na rede pública de Estados
como Minas Gerais, Distrito Fe-
deral e Santa Catarina.

Em Alagoas, por exemplo,
57% dos estudantes terminam o
9.º ano do ensino fundamental
sem saber o conteúdo de mate-
mática que deveriam dominar já
no fim do 5.º ano. Isso significa
que mais da metade dos estudan-
tes foi para o ensino médio sem
saber, por exemplo, localizar in-

formações em um gráfico, com-
petência esperada para uma
criança de 10 anos de idade.

No outro extremo, em Minas
Gerais, 87% dos alunos do 9.º
ano têm conhecimento profi-
ciente ou avançado do conteúdo
do 5.º ano. O índice chega a 85%
em Santa Catarina e no Rio Gran-
de do Sul.

Se o aprendizado dos forman-
dos do 9.º ano já está muito
aquém do que eles deveriam sa-
ber no 5.º ano, o cenário fica ain-
da pior se forem consideradas as
competências esperadas para a
etapa que estão concluindo.

Na rede municipal do Amapá,
por exemplo, apenas 2,4% dos
alunos vão para o ensino médio
com aprendizado adequado pa-
ra enfrentar a nova etapa. Por-
centual parecido com o apresen-
tado por outros Estados com de-
sempenho ruim, como Alagoas,
com 3,6% dos estudantes com
aprendizado adequado para a sé-
rie e Maranhão, com 3,8%.

“A não ser que considerásse-
mos que os alunos dessas re-
giões podem aprender menos do
que os de outras regiões – e, ob-
viamente, eles não podem –, os
números mostram que existe al-
guma coisa muito errada”, afir-
mou o autor do estudo, o econo-
mista Ernesto Martins Faria,
coordenador de projetos da Fun-
dação Lemann.

E, apesar de ser consenso, a
importância de aumentar os re-
cursos financeiros destinados a
educação, a questão do dinheiro
investido, por si só, não explica
essa disparidade nos rendimen-
tos. “Mais do que apenas verbas
e repasses, essas regiões são as
que mais necessitam de um
acompanhamento contínuo, de
suporte e de diálogo. Mas isso de
forma efetiva, não de cima para
baixo”, afirmou Faria.

Efeito cascata. Sem esse acom-
panhamento, algumas práticas
fundamentais na garantia do
aprendizado acabam sendo igno-
radas, como é o caso da forma-
ção continuada de professores,
o acompanhamento e o apoio
técnico para escolas, o desenho
de uma boa proposta curricular
e a atenção diferenciada às esco-
las em situação mais vulnerável.

O resultado: enquanto 45%
dos professores da Região Sudes-
te afirmam desenvolver com os
alunos pelo menos 80% do con-
teúdo curricular, o porcentual é
de apenas 30% no Norte e de
27% no Nordeste.

As taxas de abandono e repro-
vação também são mais altas nes-
sas regiões. Duas em cada dez
crianças do Norte e Nordeste do
3.º ano, com idade média de 8
anos, ou são reprovadas ou aban-
donam a escola. No Nordeste
três de cada dez alunos são repro-
vados ou abandonam no 6.º ano.

“Pesquisas mostram que a re-
provação, em vez de colaborar,
reduz os ganhos de aprendiza-
gem dos alunos ao longo dos
anos”, disse a especialista em
Gestão Educacional na Funda-
ção Itaú Social, Patrícia Mota
Guedes. “Sem contar que a re-
provação tem efeitos na organi-

zação da escola, já que a repetên-
cia pode levar ao aumento do nú-
mero de alunos por sala e atrapa-
lhar a gestão da aula, na medida
em que docentes têm alunos
com idades diferentes em uma
mesma sala.”

Exemplos do próprio Nordes-
te mostram que a criação de uma

cultura de acompanhamento,
que defina metas e priorize inter-
venções, mudam esse cenário.
“O Ceará, por exemplo, se so-
bressai nos anos iniciais, o que
pode estar relacionado aos avan-
ços obtidos com o Programa Al-
fabetização na Idade Certa”, afir-
mou Patrícia.

Universidade discute
criação de licenciaturas
em Física, Química,
Biologia e Matemática
em parceria com Univesp
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 16 abr. 2013, Primeiro Caderno, p. A14.




