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VESTIBULAR

A primeira fase do vestibular de
Administração da Faculdade
Getúlio Vargas de São Paulo,
aplicada ontem (foto), foi consi-
derada de nível médio por pro-
fessores do Objetivo, com exce-
ção das questões de literatura,
língua portuguesa e história,
classificadas como imprecisas e
elementares. O resultado sai no
dia 27, e a segunda fase será
em 5 de dezembro. A FGV não
divulga o número de inscritos e
de candidatos por vaga.
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❝Uma coisa que me
deixa desanimado é que
o governo mudou o sis-
tema só por mudar. O
sistema já estava incor-
porado e era bom.❜❜
PAULO RENATO SOUZA,
EX-MINISTRO DA EDUCAÇÃO, SO-
BRE O ENADE. TARSO GENRO REA-
GIU DIZENDO QUE PAULO RENATO
ESTAVA MAL INFORMADO

Candidatos passarão para
a 2.ª fase do vestibular
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Ingresso aos 6 anos no ensino fundamental

NOTAS

EPITACIO PESSOA/AE

q
SEGUNDA-FEIRA
EDUCAÇÃO

DEBATE

Alunosreprovamindisciplina
Levantamentorevelaqueestudantesculpambagunçaefaltadeinteressepordificuldadesnoaprendizado

Os alunos das escolas estaduais
de São Paulo acham que não
aprendem por culpa deles mes-
mos – ou dos colegas. Pesquisa
inédita feita pela Secretaria Esta-
dual da Educação com os 4,2 mi-
lhões de estudantes da rede mos-
tra que 61,4% deles culpam a in-
disciplina da sala de aula, a falta
de interesse dos jovens ou o des-
conhecimento de matérias de
anos anteriores pela dificuldade
de aprendizagem. O professor e
a estrutura escolar são citados co-
mo problemas por 20%.

A menina Sindel Borges, de
16 anos, estuda numa escola esta-
dual da Lapa, zona oeste, e recla-
ma que a direção não pune os
“bagunceiros”. “Tem gente que
brinca demais, fala alto. Não dá
para prestar atenção assim”, com-
pleta o colega Pedro Henrique
Cardenas. Contam ainda que há
professores que faltam e são subs-
tituídos por outros de disciplina
diferente, mas não dizem que is-

so “atrapalha tanto”. As amigas
Dayane Cardoso, Daniela Silva e
Renata Leite não entendem por-
que não há mais aulas de inglês.
A professora, segundo elas, saiu
de licença esse semestre. “No ho-
rário dela, ou a gente não faz na-
da ou tem aula de português.” As
três alunas acham que uma boa
solução para as aulas renderem
mais seria “separar os que fazem
bagunça dos interessados”.

“A falta de interesse dos alu-
nos está ligada a um trabalho pe-
dagógico que não atrai”, reconhe-
ce a responsável pela coordena-
doria de estudos e normas peda-
gógicas da secretaria, Sonia Ma-
ria Silva. Para ela, os números
mostram que o Estado precisa in-
vestir na formação de professo-
res para desenvolverem aulas
mais dinâmicas e menos conteu-
distas. O presidente do sindicato
dos professores (Apeoesp), Car-
los Ramiro de Castro, também
pede mais e melhor formação pa-
ra os profissionais. “Os alunos
são muito rigorosos com eles

mesmos”, diz, sobre o resultado
da pesquisa. Ele cita outros moti-
vos para a baixa qualidade do en-
sino: salário insuficiente, jorna-
das duplas de trabalho e o grande
número de alunos nas salas de au-
la – problema apontado por
10,7% dos estudantes.

Para o secretário Gabriel Chali-
ta, um dos dados mais alarman-
tes do estudo foi a quantidade de
pais de alunos que cursaram o en-
sino superior: 4,3%. “O comple-
mento da educação tem de acon-
tecer em casa. Se não há incenti-
vo à leitura, por exemplo, dificul-
ta muito.” Os números mostram
que grande parte dos estudantes
da rede (38,6%) tem até nove li-
vros em casa. A aluna da 7.ª série
Naira Rigo, cujo pai é vendedor
e a mãe, dona de casa, tem ape-
nas um. Ela sonha em cursar
uma faculdade e diz que também
não lê jornais.

FALTAS
De acordo com a pesquisa, 35%
dos alunos de 5.ª a 8.ª séries e
47% dos do ensino médio disse-
ram ficar sem professores em de-
terminadas disciplinas. As faltas
são mais freqüentes no período
da tarde. Segundo Chalita, inicia-
tivas como o bônus salarial por
freqüência e capacitação de pro-
fessores têm amenizado o proble-
ma, mas ainda não se chegou à si-
tuação ideal.

A substituição, segundo ele,
na maioria das vezes é imediata e
feita por profissionais chamados
de eventuais. Eles são orientados
para trabalhar com temas trans-
versais, como ética, cidadania e
direitos humanos, quando substi-
tuem o professor faltoso. “Se o
substituto entra na matéria do
professor, o outro pode não gos-
tar”, diz Sonia Maria.

A pesquisa da secretaria – que
traçou o perfil dos estudantes da
rede estadual – foi respondida
junto com o Sistema de Avalia-
ção de Rendimento Escolar do
Estado de São Paulo (Saresp) no
ano passado. Ela mostra que
76% dos alunos da rede são de fa-
mílias das classes C e D. Este
ano, o Saresp e o perfil serão apli-
cados novamente para todos os
alunos no dia 25.

Os números revelaram ainda
que 71% dos alunos já trabalha-
ram ao chegar ao fim do ensino
médio. “O trabalho só atrapalha
os estudos se a gente deixar”,
diz a aluna Ana Carolina Ribei-
ro. O Saresp não apontou dife-
renças de desempenho entre alu-
nos trabalhadores e não trabalha-
dores. ●

29,4%
acham que indisciplina na sala
de aula dificulta a aprendizagem

27,6%
culpam a falta de interesse dos
alunos pelas dificuldades

4,4%
acham que o problema vem
dos alunos que desconhecem
matérias de anos anteriores

4,3%
dos pais fizeram faculdade

38,6%
dos alunos pesquisados têm
até 9 livros em casa

71%
dos alunos do ensino médio
trabalham ou já trabalharam

Vagas são oferecidas em Ad-
ministração

Delas em Administração de
Empresas e 50 em Administra-
ção Pública

Primeira fase da FGV-SP
teve questões medianas

A FAVOR

Inês Maria Marques
Z. P. de Almeida*

Somente 4,3% dos
pais dos estudantes
da rede estadual
cursaram faculdade

CONTRA

Carmem Maria
Craidy*

PERFIL DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO

“Seria impossível um mundo on-
de a experiência humana se des-
se fora da continuidade, quer di-
zer, fora da história. Não pode-
mos sobreviver à morte da histó-
ria que, por nós feita, nos faz e re-
faz. O que ocorre é a superação
de uma fase por outra, o que não
elimina a continuidade da histó-
ria no interior da mudança.”
Paulo Freire, 1995

Neste texto pretendo apresen-
tar reflexões e argumentos que
buscam elucidar o posicionamen-
to favorável à ampliação em
mais um ano de estudo no ensino
fundamental. Elas fazem parte
não apenas das políticas públicas
como uma medida prevista na lei
9.394/96, a Lei de Diretrizes e

Bases da Educação (LDB), e de
uma das metas do ensino funda-
mental no Plano Nacional de
Educação (PNE), como também
da dimensão pessoal/profissio-
nal como educadora, cuja identi-
dade está sendo (re) constituída
no percurso de sua história de vi-
da.

Assim sendo, ainda que a esco-
la, como instituição, esteja so-
frendo um histórico e contínuo
processo de desvalorização, é ine-
gável que se configura como ce-
nário especial de inscrição do ser
humano numa sociedade com
maior complexidade e profundas
transformações econômicas, so-
ciais e culturais, particularmente
reveladas e/ou veladas nas estru-
turas e relações familiares.

Em outras palavras, quando al-
guém ocupa o lugar de ensinar es-
tá colocando alguma coisa em
signos, ou seja, através da educa-
ção em geral e a escolar em espe-
cial. Atualiza-se algo como uma
marca, a marca de humanidade
que carrega consigo uma certa
condição existencial. De outro

modo, permite-se também di-
zer que, no fim das contas, o
que mais se acelerou em nos-
sos tempos foram os laços
que nos ligam, ou tentam nos
ligar uns aos outros, nos co-
nhecendo no outro.

Assim, transcendendo a di-
mensão da legislação ou de
quaisquer outros argumentos
que busquem justificar esta
proposta, recoloco na centrali-
dade desta discussão a consti-
tuição da subjetividade/identi-
dade desta criança que deve
sim o quanto antes ser inicia-
da na instituição escolar. Atra-
vés do outro que o acolherá e
com ele poderá compartilhar
de uma histórica e singular
aventura pedagógica, a partir
das vivências e vicissitudes
inscritas nesse novo universo
de sua formação.

*Inês Maria Marques Zan-
forlin Pires de Almeida, pro-

fessora e vice-diretora da Fa-
culdade de Educação da Uni-

versidade de Brasília (UnB).

DESINTERESSE E INDISCIPLINA – Professores não conseguem atrair atenção dos estudantes

Entre os desafios do ensino brasi-
leiro nas últimas duas décadas, há
dois que merecem destaque: o al-
to índice de reprovação na 1.ª sé-
riedo ensino fundamental e a cres-
cente demanda deeducação infan-
til, para crianças de 0 a 6 anos.

O primeiro reflete as dificulda-
des do processo de alfabetização,
o segundo – que surgiu vinculado
ao ingresso da mulher no merca-
dode trabalho –desenvolve-se ho-
je tendo como principal objetivo
a educação da criança. No século
18, o desenvolvimento das ciên-
cias humanas levou a humanida-
de à “descoberta da infância” co-
mo um momento de característi-
cas próprias e de enorme impor-
tância para o desenvolvimento.

Educar a criança desde pequena
passa a ser preocupação das famí-
lias, da sociedade e do Estado.

A crescente valorização da es-
colaridadenomundocontemporâ-
neo levou muitas famílias a dese-
jarem que seus filhos se alfabeti-
zem o mais cedo possível. A de-
manda por alfabetização precoce
passou a ser voz corrente ainda
que a literatura afirmasse que a
forma própria de aprender da
criança é a brincadeira, o jogo. As
atividades de caráter lúdico de-
vem povoar a educação infantil.
Assim, a leitura e a escrita deve-
riam penetrar na vida da criança
como lazer antes de qualquer pro-
cesso formal de alfabetização.

Os defensores do ingresso da
criança no ensino fundamental
aos 6 anos ignoram que brincar é
proibido na 1.ª série. Isso é verda-
de nos milhares de escolas desse
Brasil. Qualquer diminuição da
idadede ingressona1.ª série deve-
ria ser precedido de estudos sobre
a repetência nessa série. Já que as
crianças de 6 anos que não estão
na escola são aquelas das famílias

mais pobres, o que acontecerá se
elas forem jogadas diretamente
na primeira série? Sem terem vi-
vência de leitura e escrita e sendo
estranhas ao ambiente reforçarão
os índices de repetência.

As crianças pequenas têmdirei-
to à educação infantil, têm direito
a freqüentar ambientes que lhes
permitam viver a própria infância
e aprender como sujeitos de um
processo de conhecimento vivido
em consonância com o ambiente
em que cresceram. Dizer que a 1.ª
série fará isso é ignorar a realida-
de de nossas escolas, a mentalida-
de que cerca o ingresso na “esco-
la de verdade”. Obrigar todas as
criança de 6 anos a ingressarem
no ensino fundamental é conde-
nar a maioria delas à privação da
infância a ao massacre precoce do
mundo competitivo dos adultos,
muitos do quais já perderam a di-
mensão lúdica da vida.

*Carmem Maria Craidy, pro-
fessora de Educação da Univer-

sidade Federal do Rio Grande
do Sul (UFRGS).

VALERIA GONCALVEZ/AE

PESQUISA

EXCLUSIVO
RENATA CAFARDO
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