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OPINIÃO

A educação em 
“ponto morto”?

Não houve avanços na 

qualidade da educação 

básica brasileira, 

segundo o resultado 

da avaliação realizada 

com 70 países, que 

posicionou o Brasil na 

constrangedora 65ª 

posição

Estamos a frente apenas 
da Argélia, Tunísia, 
República Dominicana 

e de duas ex-repúblicas da 
antiga Iugoslávia, Macedônia e 
Kosovo. Os dados são do Pisa, 
realizado pela Organização 
para Cooperação e Desenvol-
vimento Econômico (OCDE), 
que avalia, a cada três anos, 
o que sabem os adolescentes 
entre 15 e 16 anos, no que diz 
respeito a leitura, matemática 
e as ciências. Essa revelação 
envergonha e preocupa. Mais 
de 70% dos estudantes brasi-
leiros não atingiram o nível 2 
de ensino, numa escala que 
vai de 0 a 6. 

A pesquisa mostra mais uma 
vez como o país não está fazen-
do o dever de casa, ao deixar 
de priorizar a educação, maior 
alavanca do desenvolvimento 
humano e, por conseguinte, 
econômico e social. Os núme-
ros negativos, se devidamente 
mapeados, podem ajudar a 
lançar luzes sobre como pode-
mos virar o jogo e ainda servir 
como bússola orientadora do 
caminho a ser percorrido. 
Simples? Nenhum pouco, dada 
a nossa dimensão geográfi ca 
de proporções continentais, 
retalhada por toda a sorte de 
desigualdades. Mas, não há 
dúvidas que podemos fazer 
melhor.

Essa guinada necessita de 
um movimento da nação que 
promova um diálogo sério 
e comprometido com a im-
plementação de mudanças, 
no menor espaço de tempo 
possível, envolvendo profi ssio-
nais da educação e instâncias 
governamentais de todas as es-
feras. Está cada vez mais claro 
que o professor em sala de aula 
precisa aperfeiçoar metodolo-
gias de ensino para assegurar 
o direto de aprender. Deve ser 
capaz de fazer qualquer aluno 
aprender, potencializando os 
conhecimentos anteriores e 
paralelos em favor da cons-
trução de sentido e signifi cado 
para o que se pretende ensinar 
de novo. Mas, como identifi car 
os espaços de melhoria da 
atuação docente?

O Programa Descoberta, 
inspirado em uma iniciativa da 
Fundação Bill & Melinda Gates 
que contou com a participação 
direta de pesquisadores das 
mais renomadas universida-
des norte-americanas, como 
Harvard, Chicago, Stanford, no 
Brasil capitaneado pelo Grupo 
Positivo, é uma das inciativas 
desenhadas para esse fi m. Os 
professores são avaliados em 
plena sala de aula por outros 
professores e pelos próprios 
alunos. O programa mostra 
uma relação direta entre a 
performance dos professores 
e o rendimento dos estudantes 
acerca do que se pretende que 
os alunos aprendam com a 
intervenção pedagógica.

Os alunos também precisam 
fazer a sua parte. Precisam se 
assumir na profi ssão de estu-

dante. No Brasil, quando se 
pergunta para dona de casa e 
estudante, qual a sua profi ssão, 
normalmente a resposta é: eu 
não trabalho! Essa mentalida-
de atrapalha o empenho e a 
seriedade que essas funções 
desempenham na sociedade. 
As políticas públicas também 
têm papel fundamental nesse 
salto qualitativo que precisa-
mos empreender. Revisar a 
base curricular nacional, sua 
coerência e coesão com nosso 
tempo, aproximando o que 
se pretende ensinar ao dia a 
dia desse estudante, a fi m de 
que se amplie os horizontes 
de atuação desses jovens no 
mundo.

O gosto pela investigação, 
a curiosidade, são caracte-
rísticas humanas que devem 
fertilizar as estratégias para 
aprender, além de serem culti-
vadas pelo professor pelo fato 
de ser a base do pensamento 
criativo, tão exigido no mundo 
do trabalho. Não faltam meios 
para isso, desde o olhar atento 
do professor à participação de 
cada um em sala de aula até 
o incremento de linguagens 
contemporâneas oferecidas 
pela tecnologia que aproxima o 
mundo do estudante ao mundo 
da escola, fazendo com que 
ele se sinta considerado no 
planejamento das aulas.

Para aprender é que neces-
sário querer. Mais do que isso, 
é necessária coragem! O que 
move o corpo, antes aquece o 
coração. O professor, precisa, 
portanto, tocar esse aluno, 
entendendo que seu trabalho 
está a serviço da formação de 
cidadãos críticos e inovadores. 
Gente humanizada que pensa 
e age, integrando conheci-
mentos em favor de soluções 
sustentáveis para um mundo 
melhor. Sem levar em conta 
essas premissas, o Pisa parece 
indicar um cenário desolador, 
de poucas perspectivas. 

Mas ainda bem que não é 
só isso. Como ressaltamos, já 
existem ações testadas que 
podem ajudar a mudar o pano-
rama. É um equívoco descartar 
todas as contribuições que os 
diferentes tempos da educação 
nos proporcionaram. Mas, os 
tempos são outros e exige de 
todos velocidade, direção e 
objetivos claros, a partir de 
diagnósticos como esse. O 
desafi o começa acreditando 
que não se pode continuar 
ensinando da forma como os 
professores aprenderam. 

O novo mundo suscita novas 
formas de interação humana. 
Isso envolve o engajamento 
da sala de aula com a era 
tecnológica, mudanças no 
cenário educacional, por meio 
da revisão da base curricular 
e novas posturas de atuação 
de professores e estudantes. 
É preciso trabalhar sob a se-
guinte constatação: é preciso 
reinventar a forma de ensinar 
para que não se perca o desejo 
de aprender, sempre mais e 
melhor sobre o mundo que 
nos cerca. 

E, certamente, o ensino tra-
dicional com foco na exposição 
verbal, lista exercícios, repeti-
ção e memorização, não dará 
conta de garantir a relevância 
da escola no cenário atual.

(*) - É diretora pedagógica
da Editora Positivo.

Acedriana Vicente (*)
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O fundador do WikiLeaks, o 
australiano Julian Assange, es-
taria disposto a ser extraditado 
aos Estados Unidos, cumprindo 
a promessa que fi zera semana 
passada. Responsável pelo site 
que vazou milhares de docu-
mentos sigilosos e diplomáticos 
dos Estados Unidos, Assange 
prometeu que se entregaria à 
Justiça se Obama concedesse 
indulto ao ex-soldado Chelsea 
Manning, condenado a 35 anos 
de prisão por colaborar com o 
WikiLeaks. O indulto foi anun-
ciado por Obama, que comutou 
a pena do ex-militar que atuava 
como analista de inteligência do 
Exército dos EUA. 

Manning, que é transexual, 
tinha sido condenada à prisão 
por 35 anos em isolamento, 
mas agora será libertada em 
17 de maio, e não mais em 
2045. Além de Manning, Obama 

concedeu perdão a 63 pessoas 
e reduziu a prisão de outras 
209, tornando-se o presidente 
que mais comutou sentenças. A 
comutação da pena de Manning 
foi duramente criticada por 
líderes republicanos. Fontes 
ligadas a Obama disseram que 
o democrata considerava a 
pena de 35 anos “excessiva”, 
ainda mais porque Manning 
demonstrou arrependimento 
pelos vazamentos.  

Por sua vez, o australiano Julian 
Assange vive na embaixada do 
Equador em Londres desde junho 
de 2012. Ele é acusado de abusos 
sexuais na Suécia, mas teme ir 
ao país responder ao processo 
e acabar sendo extraditado aos 
EUA. Ele é uma das pessoas 
mais procuradas pela Justiça 
norte-americana e pode ser con-
denado por todos os vazamentos 
do WikiLeaks (ANSA).

O ministro da Defesa, Raul 
Jungmann, disse ontem (18) 
que o governo federal vai 
liberar pelo menos mil homens 
do Exército, da Marinha e 
Aeronáutica para atuar nos 
presídios de todo o país. As 
forças estarão prontas para 
entrar em ação no prazo de 
oito a dez dias e o efetivo po-
derá ser ampliado conforme a 
demanda dos estados. Serão 
empregados militares que já 
atuaram em operações de var-
redura e segurança realizadas 
durante a Copa do Mundo e os 
Jogos Olímpicos, sempre que 
possível deslocados de outras 
unidades da federação, para 
garantir a segurança das equi-
pes e evitar a “contaminação” 
da operação.

Inicialmente, o Ministério 
da Defesa destinará R$ 10 
milhões para custear a ope-
ração, mas esse montante 
também vai variar conforme a 
necessidade. De acordo com 
o ministro, os militares só 
entrarão nos estabelecimen-
tos prisionais após as forças 
policiais locais garantirem que 
não há risco. Os militares não 
terão contato com os presos, 
que deverão ser retirados das 
celas e demais dependências 
durante a inspeção em busca 

Ministro da Defesa, Raul Jungmann.

Padre 
escandaliza 
Itália com 
casos de orgia 

Um escândalo sexual envol-
vendo um padre que promovia 
orgias chocou a cidade de 
Pádua, localizada na região do 
Vêneto, no norte da Itália. Don 
Andrea Contin, da igreja de San 
Lazzaro, teria feito sexo com 
várias mulheres da paróquia. 
Nas práticas, eram utilizados 
jogos, acessórios e fantasias. 
De acordo com fontes ligadas 
à investigação, ao menos nove 
mulheres teriam praticado atos 
sexuais com o sacerdote. 

Em depoimento, duas admiti-
ram ter mantido relações com o 
padre, que está afastado de suas 
funções. Uma das mulheres 
contou que o religioso chegou 
a sugerir que outros homens 
participassem dos encontros, 
como orgia. O padre foi des-
coberto durante uma investi-
gação de violência privada e 
favorecimento à prostituição. 
Isso porque as duas mulheres, 
uma de 49 anos e outra de 51, 
contaram ter sido “vítimas” do 
sacerdote.

A de 49 anos era “amante” do 
padre desde 2014. À polícia, ela 
disse que o sacerdote a obrigou 
a se prostituir e a manter sexo 
em condições “extremas”. Já 
a mulher de 51 anos relatou 
que o padre se aproveitou de 
um momento de fragilidade 
emocional em uma época que 
passava por um divórcio para 
tocar suas partes íntimas e 
propor sexo (ANSA).

Policiais federais cumpri-
ram ontem (18) mandados de 
busca e apreensão para tentar 
localizar peças furtadas da 
coleção Geyer, do Museu Im-
perial. Os três mandados foram 
cumpridos nos estados do Rio 
de Janeiro, de São Paulo e da 
Bahia. As peças furtadas faziam 
parte de uma coleção privada 
de 4 mil obras, de propriedade 
de Paulo Geyer, que foi doada 
em 1999 por ele ao Museu Im-
perial, junto com a casa em que 
morava. Os bens só passariam 
ao museu público após a morte 
de sua mulher, Maria Cecília, o 

que ocorreu em 2014.
Logo após a morte de Ma-

ria Cecília, a Polícia Federal 
informou que algumas peças 
foram furtadas antes de serem 
defi nitivamente incorporadas 
ao acervo do Museu Imperial. 
A PF suspeita que os objetos 
foram furtados por parentes de 
Paulo Geyer. A chamada cole-
ção Geyer fi ca na antiga casa do 
milionário, que tornou-se um 
museu chamado Casa Geyer, 
no Rio. A casa é vinculada ao 
Museu Imperial de Petrópolis, 
na região serrana fl uminense 
(ABr).

Persiste, no entanto, um 
gargalo em matemática, 
no terceiro ano do ensi-

no médio. Ao deixar a escola, 
apenas 7,3% dos estudantes 
atingem níveis satisfatórios de 
aprendizado. O índice é menor 
que o da última divulgação, 
em 2013, quando essa parcela 
era 9,3%.

O índice é ainda menor 
quando consideradas apenas 
as escolas públicas. Ape-
nas 3,6% têm aprendizado 
adequado, o que significa 
que 96,4% não aprendem o 
esperado na escola. “É algo 
muito frustrante. A gente 
não está conseguindo avançar 
na gestão da política pública 
educacional”, diz a presidente 
executiva do movimento, Pris-
cila Cruz. “Matemática é uma 
disciplina cujo aprendizado 
é muito mais dependente da 
escola. Se não aprendeu na 
escola, não aprende na vida. 
Diferentemente de leitura e 

O índice de estudantes com aprendizado adequado aumentou, 

mas ainda há um gargalo em matemática.

John Stillwell/Pool/Reuters
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Só 7,3% dos alunos atingem 
aprendizado adequado em matemática
O percentual de estudantes com aprendizado adequado no Brasil aumentou do ensino fundamental ao 
ensino médio, de acordo com dados divulgados ontem (18) pelo movimento Todos pela Educação

apesar de ter apresentado 
nacionalmente um aumento 
no percentual de estudantes 
com aprendizado adequado, 
o país cumpriu apenas a meta 
estipulada para o português no 
5º ano do ensino fundamental. 
A meta para a matemática no 
3º ano era que 40,6% tivessem 
o aprendizado adequado.

De acordo com a defi nição 
do Todos pela Educação, o 
aprendizado adequado de 
matemática no ensino médio 
signifi ca que os estudantes 
tiraram pelo menos 350 no 
Sistema de Avaliação da Edu-
cação Básica (Saeb). Isso os 
coloca no nível 5 de 10. São 
estudantes que conseguem 
pelo menos resolver equações, 
determinar a semelhança 
entre imagens e calcular, por 
exemplo, a divisão do lucro em 
relação a dois investimentos 
iniciais diferentes. “É o mí-
nimo adequado”, diz Priscila 
(ABr).

interpretação de texto, que é 
algo que os estudantes acabam 
praticando fora da escola”, 
acrescenta. 

O Brasil não tem, ofi cial-
mente, uma defi nição clara 
do que deve ser aprendido em 
cada nível de ensino. O movi-
mento Todos pela Educação 

estabelece metas para que em 
2022, ano do bicentenário da 
independência do país, seja 
garantido a todas as crianças 
e jovens o direito à educação 
de qualidade. O movimento 
estabelece também metas in-
termediárias de aprendizado. 
Pelos critérios do movimento, 

Governo libera Forças Armadas 
para atuar em presídios

de armas, drogas e aparelhos 
celulares.

“Nosso pessoal atuará pon-
tualmente e, depois, deixará 
o local. As Forças Armadas 
têm qualifi cação para isso. Nas 
Olimpíadas, fi zemos varreduras 
em quase todos os imóveis dos 
Jogos. Temos pessoal muito 
bem treinado para dar conta 
desse tipo de tarefa”, acrescen-
tou Jungmann, explicando que, 
embora assumam o controle da 
operação de varredura na uni-
dade prisional, as Forças Arma-
das não vão operar e controlar 
presídios e penitenciárias, não 
vão substituir policiais e agen-
tes penitenciários estaduais 

nem atuarão sozinhas.
Além do apoio de soldados 

e ofi ciais para vasculhar os 
presídios à procura de armas 
e produtos e substâncias ilí-
citas, o Ministério da Defesa 
e as Forças Armadas também 
vão oferecer treinamento para 
que as próprias forças de 
segurança pública estaduais 
façam inspeções regulares. 
“Compete aos estados manter 
a limpeza [segurança] dos 
estabelecimentos em que 
recolhermos as armas. Para 
isso, se o governo estadual 
solicitar, vamos disponibili-
zar treinamento de equipes” 
(ABr).

Fundador do Wikileaks 
está pronto

para extradição a EUA
O fundador 

do WikiLeaks, 

o australiano 

Julian 

Assange.

PF busca peças furtadas 
da coleção Geyer


