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Dados são do Saresp, prova de
português e matemática aplicada
nas escolas estaduais paulistas;

aluno de 3º ano tem nível baixo até
para 8ª série

Das três séries que fizeram os
exames, a 4ª do ensino

fundamental foi a que mais
melhorou; avanço foi tímido na 8ª

e inexistente no 3º ano

FÁBIO TAKAHASHI
TALITA BEDINELLI
DA REPORTAGEM LOCAL

O desempenho dos alunos das
escolas estaduais de São Paulo
melhorou sutilmente no último ano,
mas continua com grandes
defasagens. O do 3º ano do ensino
médio, por exemplo, não chega nem
ao esperado para a 8ª série.

As informações, divulgadas
ontem pela gestão José Serra
(PSDB), estão presentes na análise
do Saresp, prova de português e
matemática aplicada pelo governo
estadual. Os resultados visam
bonificar as escolas que melhoraram
e identificar as dificuldades do
sistema.

Para o secretário estadual da
Educação, Paulo Renato Souza, os
dados mostram que políticas
adotadas pela pasta melhoraram a

rede, apesar "de a situação não ser
satisfatória". Já coordenadores da
USP e da Unicamp classificaram o
resultado como "pífio" ou "tímido".

Das três séries que fizeram os
exames, a 4ª do ensino fundamental
foi a que mais melhorou no geral. O
avanço foi mais tímido na 8ª série e
inexistente no 3º ano do ensino
médio.

A prova também foi aplicada para
alunos das escolas particulares, mas
só notas das públicas serão
divulgadas. Na semana que vem,
será possível saber a média de cada
estadual.

Na 4ª série, a nota subiu de 180
para 190,4 em português, numa
escala que vai a 500. Apesar da
melhora, o nível está abaixo do ideal
(200 pontos), segundo escala
desenvolvida pelo movimento Todos
pela Educação (que reúne
pesquisadores de todo o país, alguns
ligados à Secretaria da Educação).

No 3º ano do ensino médio, a
nota de português ficou estável e a
de matemática recuou de 273,8 para
269,4.

Como a escala de pontos é a
mesma para todos estágios, é
possível dizer que o desempenho dos
alunos do último ano do ensino médio
em matemática é inferior ao
esperado para a oitava série
(respectivamente 269,4 e 300

Ensino de SP tem melhora, mas segue ruim

pontos). A 8ª série está no nível
esperado para a 6ª.

Análises
O secretário da Educação disse

ontem que 90% da melhora nos anos
iniciais se deve à implantação de
materiais para alunos e professores.
Citou também a bonificação em
dinheiro para professor cuja escola
melhora.

Para Romualdo Portela de
Oliveira, coordenador da pós-
graduação da Faculdade de
Educação da USP, os resultados são
"pífios". "As variações são muito
pequenas. As notas do ensino médio
refletem problemas anteriores,
curriculares".

Maria Marcia Malavasi,
coordenadora do curso de
pedagogia da Unicamp, concorda.
"O ensino médio não atende a
necessidade do aluno trabalhador,
que já apresenta muita defasagem.
Mas o ensino fundamental ainda
deixa muito a desejar.

A Secretaria da Educação
afirmou que irá criar curso específico
para professores de matemática,
disciplina em que os docentes mais
apresentaram dificuldades nas
avaliações recentes. Na de docentes
temporários, apenas 15% foram
aprovados.
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75% das escolas com 4ª
série atingem metas de

qualidade
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A melhora nas notas de português
e matemática na 4ª série fez com que
75% das escolas com esse nível de
ensino atingissem as metas
estabelecidas pelo governo. O
critério é utilizado para definir quais
servidores receberão bônus salarial.

Para definir os objetivos, a
Secretaria da Educação utiliza um
índice chamado Idesp, que
considera a nota dos alunos no
Saresp (português e matemática) e
indicadores de reprovação e evasão
dos estudantes.

Nas demais séries, a proporção
de escolas que chegou à meta foi
menor: no ensino médio foi de 40%,
e na 8ª série, 63%.

Segundo o secretário da
Educação, Paulo Renato Souza, é
mais fácil implementar mudanças em
turmas mais novas. Os alunos mais
velhos acumulam mais anos de
deficiência.

"A melhora na 4ª série indica que
haverá uma onda de melhora nas
outras séries. Esses alunos chegarão
ao ensino médio", afirmou Paulo
Renato.

A coordenadora do curso de

pedagogia da Faculdade de
Educação da Unicamp, Maria
Marcia Malavasi, entende que a
melhora é "tímida" para garantir que,
necessariamente, haja progresso nas
séries seguintes.

Paulo Renato afirma que haverá
aumento nos recursos para
pagamentos de bônus por
desempenho neste ano (de R$ 591
milhões para R$ 800 milhões).
Assim, mais servidores deverão ser
beneficiados.

Também deve haver um novo
critério para premiar os melhores
colégios da rede. No ano passado,
ganharam bônus os 10% melhores.
A ideia, afirma Paulo Renato, é
ampliar o número de escolas
bonificadas.

Ação focada
O governo informou também que

93% das escolas que tiveram
desempenhos mais baixos nos
exames de 2008 melhoraram no ano
passado. Considerando todas as
escolas da rede, o percentual foi de
57%.

O secretário afirmou que a
melhora ocorreu devido a uma ação
focada nos cem colégios com mais
dificuldades. Houve, por exemplo,
pacote de obras para as unidades.
(FT e TB)
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METODOLOGIA:
NOVO CRITÉRIO INFLA

PERCENTUAL DE
"SUFICIENTES"

A Secretaria da Educação
alterou a tabulação dos dados do
Saresp, aumentando o número de
alunos no estágio considerado por
ela satisfatório. Até o ano passado,
as notas eram agrupadas em quatro
níveis: abaixo do básico, básico,
adequado e avançado. Só eram
considerados satisfatórios os dois
patamares mais altos (adequado e
avançado). Agora, a pasta decidiu
somar ao nível adequado os alunos
que estão no básico, dando o nome
para o grupo de "suficiente".
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ANÁLISE

Mudou a realidade ou a
interpretação?

OCIMAR MUNHOZ
ALAVARSE

ESPECIAL PARA A FOLHA

Temos observado no Brasil
profundas limitações na forma como
os dirigentes de redes públicas
divulgam os resultados das
avaliações externas, o que pode pôr
em risco a própria credibilidade
delas. No caso do Saresp 2009
podemos estar diante de tal situação.

Em 2008, a Secretaria de
Educação adotou uma divisão de
escala em quatro níveis -abaixo do
básico, básico, adequado e
avançado. Considerava que o
desejável era que todos os alunos
estivessem em "adequado" e
"avançado". Como a maioria dos
alunos teve desempenho inferior a
este patamar, severas críticas
surgiram em relação à política
educacional.

Agora, constatamos que os
antigos níveis básico e adequado
foram agrupados no atual suficiente,
o que produz uma alteração
profunda na interpretação do
desempenho dos estudantes
paulistas. A maioria que estava
abaixo do desejado tornou-se uma
maioria com aproveitamento

suficiente, que somado ao
desempenho avançado, faz do
ensino fundamental paulista um
processo no qual a imensa maioria
tenha bom desempenho.

Poder-se-ia discutir os critérios
para fixação dos níveis e mesmo a
possibilidade de alteração dos
mesmos de um ano para o outro.
Mas não parece adequado ou
suficiente fazê-lo de modo que a
mudança feita mostra uma alteração
tão profunda da interpretação da
realidade das escolas estaduais.
Ainda mais quando, recentemente,
tivemos acesso aos dados das
escolas municipais de São Paulo (que
são muito semelhantes às estaduais),
mediante os resultados da Prova São
Paulo, que adota a mesma escala do
Saresp, e cuja avaliação foi
sensivelmente diferente, pois os
critérios adotados indicavam a
maioria dos alunos em uma situação
insatisfatória.

Para os que julgam que as
avaliações externas possam
contribuir com a melhoria do
processo pedagógico em cada sala
de aula, esse tratamento dos
resultados levanta obstáculos. Só nos
resta removê-los para fazer da
avaliação um procedimento a favor
dos professores.

OCIMAR MUNHOZ
ALAVARSE é professor da
Faculdade de Educação da USP



27/02/10 00 COTIDIANO

Para Paulo Renato Souza, é
preciso melhorar a formação dos
professores para alcançar bons

resultados no sistema

"Ampliação do acesso sempre
promove, num primeiro momento,
queda na média das avaliações",

afirmou o secretário

Eduardo Anizelli - 13.abr.2009/Folha
Imagem

O secretário de Estado da Educação,
Paulo Renato de Souza
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O secretário da Educação de
São Paulo, Paulo Renato Souza,
admitiu que a situação da rede não
é "satisfatória", mas afirmou ser
"fundamental reconhecer que os
indicadores melhoraram".

Para melhorar o sistema, diz, é
preciso melhorar a formação dos
professores. Abaixo, entrevista
exclusiva dada à Folha, por e-mail.
(FÁBIO TAKAHASHI)

FOLHA - Os dados mostram
que houve melhora na 4ª e na 8ª
séries, mas estagnação no ensino
médio. O foco da secretaria foi a

alfabetização?
PAULO RENATO SOUZA -

Não. O esforço foi igualmente
significativo para atender a todas as
séries. No ensino médio, houve
diversificação curricular com ênfase
no preparo para continuidade de
estudos e educação profissional,
antiga reivindicação da juventude.

FOLHA - Apesar do avanço na
4ª e 8ª séries, os alunos ainda estão
distantes do ideal. O ensino médio,
por exemplo, está com nível de 8ª
série.

PAULO RENATO - Apesar de
a situação não ser satisfatória, é
fundamental reconhecer que os
indicadores melhoraram. O Idesp
global do Estado [índice que
considera notas dos alunos nas
provas do Saresp e índices de
reprovação e evasão] evoluiu 9,4%
em apenas um ano, o que é
significativo.

A análise precisa considerar os
dados conjunturais. Entre eles: os
resultados das provas de
temporários e os dados preliminares
do concurso do Programa
Valorização pelo Mérito [que
concederá aumento salarial aos
melhores] corroboram a necessidade
de formação mais avançada aos
professores.

FOLHA - Em matemática, os
alunos do 3º ano do ensino médio
recuaram para patamares de 2007.
O que explica essa queda?

PAULO RENATO - Os dados
mostram estagnação no ensino
médio. São Paulo é o Estado em que

É "fundamental reconhecer" avanço, afirma
secretário

a universalização mais avançou no
Brasil. Nada menos do que 86%
dos jovens de 15 a 17 anos estão
na escola, e 69% estão na série
adequada à idade.

A ampliação do acesso sempre
promove, num primeiro momento,
queda na média das avaliações. Mas
há, também, dificuldade constatada
mundialmente na passagem da
aritmética (que lida basicamente
com números) para a álgebra
(quando são incorporadas
incógnitas e o universo simbólico da
matemática), o que começa a
ocorrer por volta da sexta série.

Para enfrentar essa situação, a
Secretaria da Educação vai
oferecer a todos os professores de
matemática da rede estadual, a partir
de março, cursos com 240 horas
de duração.

FOLHA - A união dos grupos
"básico" e "adequado" na
divulgação não são uma forma de
melhorar artificialmente a situação
da rede?

PAULO RENATO - Não. É
fundamental entender que o
patamar "básico" é suficiente.
Considera-se desempenho
suficiente o domínio das habilidades
e conteúdos do currículo da série.

Por exemplo, em língua
portuguesa na quarta série, os
alunos realizam tarefas de leitura
mais complexa que envolvem três
aspectos simultâneos: formulação
de hipóteses sobre os significados
do texto; reformulação das
hipóteses iniciais durante a leitura;
e construção de sínteses parciais.
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Após ficar dois anos no fim
da lista, escola investe em

reforço para aluno
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Dois anos após ser considerada
uma das piores da rede estadual de
ensino, a escola Parque Viviane/
Jardim Adriana, em Itaquaquecetuba
(Grande SP), investiu no reforço
escolar dos alunos, na manutenção
do quadro docente e na
aproximação com a comunidade
para melhorar no Saresp -a escola,
porém, ainda não sabe a nota na
avaliação divulgada ontem.

Em 2007, o terceiro ano do
ensino médio do colégio foi avaliado
como o segundo pior em matemática
(nota 230,5 numa escala que vai até
500) e o quinto pior em português
(220,2). "Depois daquele resultado,
os próprios alunos e os pais se
mostraram mais preocupados com
a prova. Neste ano, já no primeiro
dia de aula, tinha gente perguntando

sobre a nota do Saresp", diz a vice-
diretora da escola, Carla Andrea.

Como notou a dificuldade de
parte dos cerca de mil alunos, a
direção ampliou o reforço. Antes,
havia aulas extras de duas a três vezes
por semana -agora, são duas horas
diárias, de segunda a sexta.

Reduzir a constante rotatividade
dos professores e deixar os pais de
alunos assistirem às aulas também
são "trunfos" contados pela diretoria.

A escola enfrentava altos índices
de abstenção nos dias de chuva. O
principal problema, segundo a vice-
diretora, era a falta de asfalto nas
ruas. Agora, com as vias asfaltadas,
o problema acabou.

Porém, começou o dos
alagamentos. A escola fica em um
terreno mais baixo do que a rua. Por
isso, quando chove forte, uma das
entradas do colégio fica alagada.
Segundo a vice-diretora, uma obra
será feita para acabar com o
alagamento. (AFONSO BENITES)


