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1,2milhão

dealunos estudamem
educaçãoa distância noPaís.
Onúmero é 62%maior que
ode2004. Eles estão em
217 instituições de ensino

Os223mil estudantes benefi-
ciários doFundodeFinancia-
mento aoEstudante doEnsino
Superior (Fies) devem fazer a
renovaçãode seus contratos
até sexta-feira. Oprocedimen-
to éobrigatório para continuar
recebendoo financiamentoda
Caixa.Seoalunonão fez altera-
çõesnodocumentonoúltimo
semestre, é só assinar a reno-
vaçãona instituição. Caso con-
trário, é preciso ir ao banco.

OMinistério daEducaçãode
Angola pediu nestemês ajuda
doBrasil para formarprofesso-
res e produzirmateriais para
alunos surdosdo país. Emvisi-
ta ao InstitutoNacional deEdu-
caçãodeSurdos (Ines), do
MEC, a delegação angolana
decidiu enviar dois professo-
respara seremcapacitados.O
Ines produzDVDse vídeos
comhistórias infantis eCD-
ROMdodicionário de Libras.

Estão abertas as inscrições
paraoprêmioAlémdas Le-
tras, que valoriza projetos de
formação continuadapara
coordenadorespedagógicos e
professoresde redemunicipal.
Devemser inscritos projetos
de formaçãoemalfabetização
até o dia 30de junho. O site é
www.alemdasletras.org.br.O
prêmioé uma iniciativa dos
institutosAvisa Lá eRazãoSo-
cial e da FundaçãoAvina.

OMinistério daEducação
(MEC) abre nodia 2as inscri-
ções paraoExameNacional
deEnsinoMédio (Enem).O
prazo vai até 2 de junho.A pro-
va será no dia 27de agosto e
ocorrerá emmais de 800mu-
nicípios doPaís. Podemse ins-
crever no Enemosestudantes
que concluemoensinomédio
neste ano eos que terminaram
emanos anteriores.Neste ano,
haverá inscrição pela internet.

Estão abertas as inscrições
para o Programa de Intercâm-
bio Científico Brasil-França
(Capes/Copecub), até 16 de
junho. São apoiados projetos
conjuntos de pesquisa entre
instituições de ensino supe-
rior e de pesquisa do dois paí-
ses. O programa tambémesti-
mula a formação de doutoran-
dos e aperfeiçoamento de pro-
fessores.Mais informações
pelo site www.capes.gov.br.
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Empresas lançam projeto que vai capacitar jovens nas escolas públicas de Araraquara
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MATERIALDOURADO–AlunosdaEscolaCarlitosmontama tabuadado2comunidadesdemadeira; didáticacom influências construtivistas

Escolas vêem a importância da memorização, mas que deve vir depois da compreensão
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A tabuada continua do mesmo
jeito. E as crianças continuam
precisando saber quanto é 2x3,
7x8, 9x4.Mas não se usamais o
verbo decorar nas escolas. A
educaçãoatual falaemmemori-
zara tabuada,mascomacondi-
çãode que ela seja compreendi-
da antes. Professores inventam
todo tipo de jogos, brincadeiras
emateriais para fazer os alunos
entenderemoconceitodamulti-
plicação e seu uso no cotidiano.
Tudo é contextualizado, co-
mopedeobomevelhoconstruti-
vismo. O conceito difundido pe-
lo psicólogo Jean Piaget nos
anos 20 diz que o conhecimento
é um processo de criação e não
de repetição. Na década de 90,
osParâmetrosCurricularesNa-
cionais (PCNs), do Ministério
da Educação, transformaram
boapartedasidéiasdePiaget–e
deoutroseducadoresquepensa-
vam de maneira semelhante –
emrecomendaçõesoficiais.Ho-
je,elasestãonamaioriadasesco-
las particulares e públicas.
“Eunãodecoro,eusomo”,diz
IsabelaMendonçaMoreira,de8
anos, ao falar da tabuada. Ela
conversou com a reportagem
nofimdeumaauladematemáti-
caemqueosalunosforamdividi-
dos em grupos para trabalhar
comochamadomaterialdoura-
do. A caixa de madeira – nada
dourada – tem pequenos cubos
também de madeira que repre-
sentamunidades;barrasquere-
presentam dezenas e quadra-
dos, centenas.
Aprofessora daEscolaCarli-
tos, em Higienópolis, vai pedin-
do aos alunos que dobrem vá-
riasvezesaquantidadedeunida-
desatéquepossamcompletar a
tabuadadodois. “Virouumaes-
cadinha, com dois quadradi-
nhosamaisacadadegrau”,per-
cebeRafaelaIskin,de8anos.No
fim da aula, todo mundo canta
alto a tabuada.
“A tabuada tem de aparecer
como se fosse uma produção
das crianças”, diz a educadora
da Universidade de São Paulo
(USP),SilviaColello.Elaexplica
que, naeducaçãoatual, a tabua-
da é o fim de umprocesso e não
umpré-requisitopara lidarcom
amatemática.“Oalunovairesol-
vendo os problemas e, de tanto
usar,decoraatabuada.E,como
que sabe, deduz o resto.”
No Colégio Santa Maria, na
zona sul, que já teve um ensino
mais tradicional, hoje as crian-
çasaprendematabuadacomál-
buns de figurinhas. “Cada pági-
natemumnúmeroigualdefigu-
ras, eles vão percebendo que a
tabuadafazpartedavidadeles”,
explicaaorientadorada1ªsérie,
MariaRitaMoraesStellin.
O Santo Américo, que tam-
bémnãosedeclaraconstrutivis-
ta, ainda tem chamada oral.
“Masnãovalenota”,dizasuper-
visora dematemática de 1ª a 4ª
série, Priscila Montenegro Si-
queira. A cobrança existe, po-

rém a professora também fala
em compreensão da tabuada.
Ela usa artifícios como barras
coloridas, competições entre
alunos e recentemente resol-
veu pendurar, a cada dia, uma
placanelamesmacomumamul-
tiplicaçãodiferente. “Osalunos
têmdeme chamar por 6x8=48,
por exemplo. No fim da sema-
na, amaioria já registrou os re-
sultados.”
Na Prima Escola Montesso-
ri, na Chácara Flora, as crian-
çasmaisvelhaspodematéusar
a calculadora, mas também se

busca entender da tabuada por
meio demateriais concretos. O
objetivo é de que todos os alu-
nossaibamosresultadosao fim
doano.“Amemorizaçãofoimui-
to desqualificada, mas não dá
para raciocinar em tudo. Hoje,
é preciso ter um equilíbrio por-
que desenvolver a memória
tambéméimportante”, dizadi-
retora pedagógica do colégio,
Edimara Lima.

PESADELO
ApalavratabuadavemdaIdade
Média, quando surgiram as tá-
buas com resultados de somas
deparcelasiguais.Viroupesade-
lo de crianças durante muito
tempo, obrigadas a decorar as

multiplicações para não so-
frerempunições nas escolas.
A decoreba da tabuada era
freqüente no modelo de edu-
caçãotradicional,emquepri-
meiro se aprendia o conteú-
do,depoissedescobriaparao
que ele servia.
Especialistas no ensino da
matemáticahojedizemquea
memorização dos resultados
aumenta a rapidez em cálcu-
los futuros e em estimativas.
“O mais importante atual-
mente é que a criança enten-
daqualaregularidadedos fa-
tos matemáticos, como por
exemploquea tabuadado8é
odobrodado4”,afirmaapro-
fessora da Universidade Fe-
deral do Paraná (UFPR) e
quefoiconsultoradoMECpa-
ra a área de matemática no
Programa Internacional de
AvaliaçãodeEstudantes (Pi-
sa),MariaTeresaSoares.
No último exame Pisa, em
2003,cujofoco foimatemáti-
ca, os alunos brasileiros
amargaram o pior resultado
entreospaísesavaliados.Se-
gundoMariaTeresa,mesmo
aos15anos, idadeemquepar-
ticipam do exame, os estu-
dantes ainda não domina-
ram conceitos básicos da
multiplicação.
OSistemadeAvaliaçãodo
Ensino Básico (Saeb), feito
peloMECnoPaísequecobra
matemática de alunos de 4ª,
8ªsériee3ºanodoensinomé-
dio, mostra também resulta-
dos insuficientes dos alunos
brasileiros.●

Conjugação de verbos, nome
dos polígonos, regras gramati-
cais, datas históricas. Não há a
obrigatoriedade de se decorar
mais nada disso nas escolas.
“Antigamente, as regras eram
dadas e as crianças tinham de
aplicá-las. O ideal hoje é que
elas descubram as regras por
meio da reflexão”, diz a educa-
dora daUSP, Silvia Colello.
Silvia é uma defensora do
construtivismo, mas do cons-
trutivismo bem-feito. Depois
dos Parâmetros Curriculares
Nacionais (PCNs), virou moda
escolas particulares e públicas
se declararem seguidoras do
método. Algumas antes tradi-
cionais incorporaram as idéias
construtivistas de que a crian-
çaéativanoprocessodeconhe-
cimento.Masespecialistasaler-
tamqueospaisprecisamenten-
deroqueestá sendo feitonaes-
cola de seu filho.
“Existeumainterpretaçãoer-
rada do construtivismo, como
senada fosse sistematizado, tu-
do fosse lúdico e as crianças fi-
cassem o tempo todo brincan-
do”, diz a educadora. “Mas, de
certa forma, somos conteudis-
tas também porque queremos
conceitos fixados.Oquemudaé
como fazer isso”, completa.
No Colégio Santa Maria, os

tempos verbais, por exem-
plo, são trabalhados sempre
apartirde textos. “Enãosão
textos construídos. É sem-
preliteraturainfantil”,expli-
ca a orientadora Maria Rita
MoraesStellin. Não éneces-
sáriomemorizarcadaconju-
gação isoladamente, as
criançasacabamcompreen-
dendoasuautilização.“Hoje
nãovejosignificadoemdeco-
rarousoda2ªpessoaldoplu-
ral”,dizadiretorapedagógi-
ca da Prima Escola Montes-
sori, Edimara Lima.
Mesmo na matemática, a
tabuada parece ser um dos
poucosassuntos emqueain-
da se fala em memorização.
“Hoje se trabalha com reso-
lução de problemas em tu-
do”, diz a supervisoradadis-
ciplina no Colégio Santo
Américo, Priscila Montene-
gro Siqueira.
Ela conta que, no passa-
do,eradadaênfaseànomen-
clatura.“Secobravaempro-
va o que era um dividendo,
quepolígonoeraaquele”,ex-
plica. “Hoje, a criança pode
explicar o que ela pensa,
sem dizer o nome correto.
Ela pode chamar vértice de
ponta que não tem proble-
ma.” ● R.C.

AMicrosoft e a Intel lançamho-
jeumprogramapilotonas esco-
las públicas de Araraquara, a
277 quilômetros de São Paulo,
para estimular jovens a seguir
carreiraemTecnologiadaInfor-
mação.Asempresasvãoselecio-
nar os melhores alunos, ofere-
cer estrutura e aulas para que
eles aprendam a criar páginas
nainternet,programadecontro-
lederobôsegames.Oprograma
é chamado de Desafio Digital e

premiarácercade500estudan-
tes com computadores e está-
gios emempresas do setor.
“Há uma demanda muito

grande atualmente no País de
profissionais principalmente
na área de criação de softwa-
re”, diz o gerente de Relações
Governamentais de Intel, An-
dré Silva. “Os jovens hoje, ape-
sar de gostaremda área de tec-
nologia,acabamoptandopores-
tudar carreiras damoda, como

RelaçõesInternacionais”, com-
pleta. A intenção das empresas
é que o programa se torne uma
política pública.
A cidade de Araraquara foi

escolhida para iniciar o Desafio
Digital porque tem campus de
universidadespúblicascomcur-
sos na área de tecnologia e tam-
bém abriga diversas empresas
dosetor.Osvencedoresdeverão
fazer estágios na própria região
onde moram e serão estimula-

dos cursarem graduação na
área. Segundo Silva, as empre-
sas querem expandir o projeto
para outros locais, comoRecife,
Campinas eBrasília.
A primeira seleção, de cerca

de5milalunosentre15e18anos,
começaemmaio.Asescolas on-
deelesestudamreceberãoservi-
dores e softwares para criação
de games, robô virtual, rádio IP
(quefuncionanainternet),blogs
e fotologs. Durante todo o pro-

cesso,os jovensserãocapaci-
tadospara lidar coma tecno-
logia.Osvencedoresserãodi-
vulgados emnovembro.
As empresas não divul-

gamquantoserá investidono
programa. A prefeitura de
Araraquara só oferecerá as
escolasparaascapacitações.
AIntel é lídermundialde ino-
vações em silício e a Micro-
softéamaiorempresadesoft-
waredomundo. ● R.C.

Brasileiros ainda
se saem mal em
exames como
Pisa e Saeb
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