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As inscrições para oPrograma
Universidadepara Todos
(ProUni) emvagas no segundo
semestre serão abertas no dia
15e vão até9 de junho. A sele-
ção leva emconta o desempe-
nhodocandidato noExame
Nacional deEnsinoMédio
(Enem)de 2005. Podemcon-
correr à bolsa emuniversida-
desparticulares jovens caren-
tes commédia igual oumaior
doque45pontos.Com9mesesdetrabalho

pelafrente,anova
secretáriaquerampliar
onúmerodeescolas
emperíodointegral

‘Os frutosnãosecolhememumou
doisanosesimemumageração’

Renata Cafardo

A nova secretária de Educação
do Estado de São Paulo, Maria
Lucia Vasconcelos, é educado-
ra, e não política. Elogia com a
mesma franqueza tanto o Pro-
grama Universidade para To-
dos (ProUni) do governo federal
como a iniciativa do Estado de
abrir as escolas nos fins de se-
mana. Não é filiada a partido,
mas simpatiza com o PSDB.
“Sou lembista, e não pefelista”,
brinca, referindo-se a Cláudio
Lembo (PFL), a quem chama de
professor, não de governador.
Os dois trabalharam juntos
naUniversidadeMackenzie, on-
de ainda é professora de pós-
graduação.Apesar de ter se for-
mado pedagoga e ser doutora
pela USP, sua vida acadêmica
foi dedicada ao ensino superior
privado. “Não tinha vontade de
ser funcionária pública, preferi
investirmais na carreira do que
na aposentadoria”, diz.
Ela temà frentemenos de no-
vemeses como secretária e não
se ilude. “Não dápara fazermui-
to.” Um de seus projetos é am-
pliar o número de escolas que
funcionam em período integral
– hoje são 514. Para isso, quer
procurar ajuda da iniciativa pri-
vada, com garantias de publici-
dade. “Como vou sensibilizar o
empresário se eu não puder di-
zer que aquela sala foi doada
por determinada empresa?”
Para a secretária, que subs-
tituiu Gabriel Chalita neste
mês, os professores ganham
pouco e o ensino público tem
problemas, sim. “Os frutos não
se colhem em um ou dois anos,
e sim em uma geração. É por
isso que a educação fica em se-
gundo plano. Ela não dá voto.”
Maria Lucia, de 57 anos, é ca-
sada, tem três filhos e diz, meio
sem graça, que gosta demúsica
sertaneja. “Meumarido fica doi-
do, mas eu gosto daquelas bem
bregas mesmo.”

Asenhoratrabalhounaredemuni-
cipal e na estadual nos anos 70.
Quediferençasvêentreredepúbli-
ca daquela época e a de agora?
O gigantismo talvez seja a dife-
rença maior. Esse saudosismo
de dizer que a escola pública
era boa no passado é porque
não se analisa que a escola era
de elite. Quando você seleciona
os melhores alunos, que era o
que ocorria, não é difícil que ela
sejamelhor.Apartir domomen-
to em que se abre a escola para

a população, que é o correto,
não há mais seleção. Hoje há
5.600 escolas e 5milhões de alu-
nos. É o ideal? Não. Mas pelo
menos o Estado diminuiu o nú-
mero de crianças fora de esco-
la, a evasão, o analfabetismo.

Há críticas de que os alunos são
aprovados sem saber nada, por
causa da progressão continuada.
O problema não é a progressão
continuada, e sim a forma como
é trabalhada. Muitos professo-
res não foram formados para fa-
zer isso. A avaliação é o grande
nó do professor. E ela tem de
ser um processo contínuo. Isso
não quer dizer empurrar a
criança de qualquer jeito, a
idéia é levá-la a ganhar seguran-
ça, a aprender. Ao fim do ciclo,
fica todo mundo equilibrado. O
tempode aprendizagemaconte-
ce individualmente, não posso
exigir que duas crianças apren-
dam nomesmo ritmo. O profes-
sor às vezes erroneamente con-
funde a avaliação com instru-
mento disciplinador. A nota é
uma arma para ele dizer: se vo-
cê não ficar bonzinho, eu vou re-
prová-lo. Quando ele vê que a
avaliação não tem toda essa for-
ça, ele se sente inseguro.

Quais osmaiores problemas?
Existem algumas questões que
são históricas. O professor foi
perdendo a sua valorização. Foi
um erro grave, político. Perdeu
seu status de profissional reco-

nhecido e seu salário foi degra-
dado. Aí, ele perde a auto-esti-
ma, procura outros trabalhos e
isso implica numaperda de qua-
lidadedo ensino.No entanto, ho-
je já temos todo o corpo docen-
te doEstado comnível universi-
tário. Mas frutos em educação
não se colhem num ano ou dois,
e sim em uma geração. Por isso
que educação nesse País fica
em segundo plano. Não dá voto.

Oprofessor ganhamal?
Se comparado com outras cate-
gorias, sim.E ele é omais impor-
tante. Quem formou o médico e
o advogado foi o professor. Ele
precisar estudar o tempo todo,
ler jornal, ter vida cultural. Mas
como, se tem de dobrar o turno
para receber maior salário?

Asenhora lutará pelo salário dele?
Não consigo. Vou ficar só nove
meses e ainda é período eleito-
ral, em que não pode aumentar.
Vou tentar fazer uma ou duas
ações pontuais. Uma tarefa tão
grande num período tão curto,
não posso ter a ilusão que vou
fazer grandes mudanças. Vou
me esforçar para que o profes-
sor seja mais capacitado.

Quais são as outras ações?
O melhor projeto aqui, a escola
em tempo integral, eu quero
ampliar. Somos um dos países
em que as crianças ficam me-
nos tempo na escola. Mas a es-
cola é omelhor lugar para se es-

tar. O projeto foi pensado para
que a criança fique entre 7 ho-
ras e 16 horas na escola, com
três refeições. Pela manhã, são
atividades curriculares e, à tar-
de, artes, esportes, iniciação
científica, saúde.Melhora a qua-
lidade de ensino e o social, por-
que a mãe trabalhadora sabe
que o filho está lá.

Sem qualidade, pode-se dizer que
não adianta ficarmais na escola?
Ele, pelomenos, vai estar apren-
dendo a não cheirar cola. Vai vi-
sitarmuseus, receber peças tea-
trais, vai ter inclusão digital.

Quando você está dentro de
um espaço educacional, está
sempre aprendendo. Para is-
so eu não preciso de nenhum
PhD, preciso de um profes-
sor envolvido, competente e
comprometido. Vai ser me-
lhor que deixá-lo na rua ou
na frente da TV.

Orankingdosmelhoresdesem-
penhosnoEnemmostraqueen-
treasprimeirascolocadassóhá
escolasfederais.Oqueasenho-
rapensa dessas avaliações?
Por princípio, não sou contra
nenhuma avaliação. Mesmo
quando você não concorda
com os critérios, é melhor
avaliar do que não fazer na-
da e depois não ter parâme-
tro para corrigir. Com rela-
ção aoEnem, houveuma con-
fusão porque forammistura-
das a EJA (Educação de Jo-
vens e Adultos) e alunos regu-
lares.Mas queria dizer outra
coisa: se rede pública não é
boa, então o que está aconte-
cendo com os alunos do
ProUni? Eles são alunos da
rede pública e entraram nas
universidades particulares
pormeio doprogramade bol-
sas. Eles não estão acompa-
nhando? Pelo contrário, se
saem melhor que os outros.
É uma avaliação importante.

Dá para a universidade fazer
mais pela escola pública?
Dá sim. Já se faz isso com o
programa Escola da Família,
que abre escolas aos fins de
semana e coloca o universitá-
rio bolsista para trabalhar
nelas. Precisamos também
deparcerias como setor pro-
dutivo, com bancos. Não dá
para ficar esperando que o
governo resolva tudo. É um
comprometimento que a so-
ciedade tem que assumir. As
empresas podem montar sa-
las multimeios. Por que não
podem em vez de descartar
um computador mandar pa-
ra a gente?

Ogovernopermitiriapropagan-
das das empresas em troca?
Acho que sim. Não estou fa-
lando em caridade e sim em
responsabilidade social. Co-
mo vou sensibilizar o empre-
sário se eu não puder dizer
que aquela sala foi doada por
determinada empresa? Va-
mos deixar de purismos, va-
mos olhar a realidade, que é a
de que o dinheiro é pouco e
asnecessidades sãomuitas. ●

A Pontifícia Universidade Ca-
tólica (PUC-SP) divulgou as
obras literárias indicadas pa-
ra o vestibular 2006/2007.
Neste ano, haverá exames
em julho também. As obras
para o primeiro vestibular
são:O Velho da Horta, O De-
mônio Familiar,Memórias
Póstumas de Brás Cubas,
Brás, Bexiga e Barra Funda,
Poemas Completos, Sagara-
na e Vestido de Noiva.

R$8bilhões

doFGTSpoderão ser usados
para pagarmensalidadesde
cursos de ensino superior
caso vá adiante uma
propostado governo

As inscrições para oPrograma
Nacional de Inclusão de Jo-
vens (ProJovem), quedábolsa
equalificação profissional para
quemquer voltar à escola, tem
inscriçõesabertas até o dia 6.
Podemparticipar jovensde 18
a24anosque tenhamparado
deestudar na4.ª série do ensi-
no fundamental e quenão tra-
balhemcomcarteira assinada.
São 107mil vagas. Inscrições
pelo telefone0800-6427777.

AUniversidadeFederal deSão
Paulo (Unifesp) será a respon-
sávelpela contrataçãodemédi-
coseenfermeirosdoHospital
MunicipalPimentas/Bonsuces-
so, emGuarulhos, quecomeça
a funcionar neste semestre.O
convênio comaprefeitura tam-
bémprevêa realizaçãodepes-
quisas eprogramasdecapaci-
taçãoprofissional paraos fun-
cionários.A instituiçãoabriu
umnovocampusnacidade.

Professoresdas universidades
federais tematé domingopara
participar doCensoBibliográfi-
co.O objetivo doMinistério da
Educação (MEC) é descobrir
as necessidades bibliográficas
dos cursosde graduação. Se-
rão investidosR$20milhões
para equipar as bibliotecas a
partir do quedisseremos pro-
fessores. Para participar é pre-
ciso acessar o site http://por-
tal.mec.gov.br/cbg.

SEGUNDA-FEIRA
Educação

TERÇA-FEIRA
Saúde

QUARTA-FEIRA
Ciência

QUINTA-FEIRA
MeioAmbiente

SEXTA-FEIRA
Bem-estar

Maria Lucia Vasconcelos, secretária estadual de Educação

Silvia Fichmann
pedagogadaUSP
“Existemcolégiosque
investememtecnologias
maisdeolhono
marketingdoqueno
ensino”

Entrevista

VOLTAÀESCOLA

Notas

Unifespcuidaráde
hospitalemGuarulhos

EDUCAÇÃO

Pro-Jovemrecebe
inscritosatéodia6

InscriçãoparaProUni
começadia15

Professordevedizer
dequelivrosprecisa

PUC-SPdivulga
obrasparavestibular

ENSINOSUPERIOR

SERGIO CASTRO/AE-18/11/1998

NÚMERO

BOLSAS

NÚMEROSDAREDE

CENSOBIBLIOGRÁFICO

POUCOTEMPO–AsecretáriadeEducaçãodoEstadodeSãoPaulo,MariaLuciaVasconcelos, queacabadeassumiro cargoe ficaatédezembro

EXAMESDEMEIODEANO

5.600Deescolas
estaduais há em todo oEstado

6Milhões
de alunos cursamoensino funda-
mental emédio

R$ 1.295Éo salário
inicial de umprofessor da rede
por 30 horas semanais

514Escolas
passarama funcionar emperíodo
integral neste ano

1,8%Éo índice
deabandono no ensino fundamen-
tal; em 1995, a taxa era
de 9%.No ensinomédio, o índice
é de 7%contra 21%há dez anos
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