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Estudo inédito avaliou que
74% das 46 mil crianças matri-
culadas nas creches da rede
municipal do Rio alcançaram
o desenvolvimento desejável
para a idade delas. Para che-
gar a esse diagnóstico, profes-
soras da rede responderam a
questionários sobre cada um
dos alunos, com idades entre
6 meses e 5 anos.

A avaliação, que usa meto-
dologia americana, será am-
pliada para as creches públi-
cas de todo o País e fará parte
de um programa de atenção à
primeira infância, que está
sendo desenhado pela Secre-
taria de Assuntos Estratégi-
cos da Presidência da Repúbli-
ca.

As professoras responde-
ram perguntas sobre as habili-
dades pessoais e sociais, coor-
denação motora ampla e fina,
comunicação e capacidade de
resolver problemas para cada
um dos alunos.

Os resultados foram compa-
rados com as médias america-
nas. Os dados mostram que as
crianças das creches do Rio têm
dificuldades mais acentuadas
na coordenação motora fina e
na capacidade de resolver pro-
blemas.

“No Brasil, temos crianças
com sérios problemas sociais.
Ainda não construímos uma sé-
rie histórica, mas essa ferramen-
ta já nos permite avaliar o impac-
to do ensino na primeira infân-
cia”, diz a secretária municipal
de Educação, Claudia Costin.

Diferenças. Os questionários
apontam, por exemplo, que aos
nove meses as discrepâncias en-
tre americanos e brasileiros
eram mais acentuadas. De zero a

60, os bebês estrangeiros atingi-
ram a nota 53 para coordenação
motora fina, e os brasileiros, 30.

Aos 5 anos, os primeiros fica-
ram com nota 52, e os últimos,
46. “Isso demonstra o impacto
que a creche teve na vida das
crianças, porque a média final fi-
ca próxima da americana. A pes-
quisa nos dá um roteiro. Depen-
dendo das dificuldades, pode-
mos adotar ações”, diz.

Numa parceria com a Secreta-
ria Municipal de Saúde, as infor-
mações de cada criança serão
anexadas ao prontuário delas, pa-
ra que a evolução também seja
acompanhada pelo médico.

Primeira infância. O ministro
Moreira Franco, da Secretaria de
Assuntos Estratégicos, infor-
mou que o sistema de avaliação
será um dos instrumentos utili-
zados no programa nacional de
atenção à primeira infância. O
programa inclui ainda os minis-
térios da Saúde e da Educação.

“As teorias afirmam que aos
três anos a criança já tem desen-
volvida a base da capacidade de
sociabilidade, de controle mo-
tor, de inteligência, o que define
o teto que ela pode alcançar.
Uma criança que teve boa assis-
tência pode chegar onde quiser.
Uma criança com deficiência ali-
mentar, de saúde e de estímulo

chega aos três anos fadada a ter
um teto baixo”, diz.

Crítica. A professora Lea Tiri-
ba, da Escola de Educação da Uni-
versidade Federal do Estado do
Rio de Janeiro (Uni-Rio), critica

o modelo de avaliação. “Ao anali-
sar as questões se percebe que se
está mais interessado na destre-
za para os trabalhos no futuro.
Não se pergunta sobre a criativi-
dade, a capacidade de interação
com os colegas. Acho que a secre-

taria deveria estar mais empe-
nhada em formar professores
capazes de interagir com seus
alunos e de identificar possí-
veis dificuldades, do que mo-
bilizá-los para responder
questionários.”

11,6%

Pesquisa avalia evolução
de aluno de creche no Rio

● Em países membros da OCDE

Aumento de dias letivos é questionado
Para pesquisadores, proposta do governo de estender permanência na sala de aula não teria impacto efetivo no aprendizado do aluno
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é o quanto caiu o número de matrículas
no ensino superior brasileiro em 2009
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3 milhões
de alunos entre 18 e 24 anos estão matriculados
atualmente em um instituição de ensino superior

Ocimara Balmant
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Aumentar os dias letivos co-
mo estratégia para melhorar
o aprendizado dos alunos é
um equívoco. A opinião é de
especialistas da educação que
respondem à proposta do go-
verno federal, divulgada re-
centemente, de elevar de 200
para 220 os dias de trabalho
escolar.

“Nessa medida, mais uma
vez se repete o erro central da
educação brasileira. Sempre
se opta por fazer mais, e não
melhor. É daí que criam mais
séries, mais tempo, mais cur-
so”, diz João Batista Araujo e
Oliveira, presidente do Insti-
tuto Alfa e Beto.

A ideia de aumentar o ano
letivo surgiu a partir de um es-
tudo do secretário de ações es-
tratégicas da Presidência da
República, Ricardo Paes de
Barros.

Depois de analisar pesqui-
sas nacionais e internacio-
nais, o trabalho de Paes apon-
tou que o aumento de dez dias
no ano letivo poderia elevar o
aprendizado do aluno em até
44% no período de apenas um
ano.

O secretário citou exem-
plos de países como Japão, Co-
reia do Sul e Israel, que têm
anos letivos de 243 dias, 220
dias e 216 dias, respectivamen-
te.

Comparação. Acreditar que
a realidade de outros países se
repetirá aqui não é o correto,
diz o economista e especialis-
ta em educação Ernesto Faria.
“A comparação por si só não
diz muito, mesmo porque, se
olharmos a média de dias leti-
vos dos países da OCDE (Or-
ganização para a Cooperação
e Desenvolvimento Econômi-
co), estamos na frente”, diz.
(veja tabela abaixo)

O que acontece no Brasil,
explica o pesquisador Naer-
cio Menezes Filho, do Institu-
to de Ensino e Pesquisa (Ins-
per), é que há pouca eficiência
da hora letiva.

“Do jeito em que estamos,
aumentar os dias teria muito

pouco efeito sobre o aprendiza-
do. Hoje, das quatro horas em se
que passa na escola, há um bom
tempo que é gasto no recreio, na
chamada e com a indisciplina. 0
professor brasileiro ocupa pouco
tempo em ensinar e, por isso, na

maioria das escolas o conteúdo
programado não é cumprido.”

Estudo recente do Programa
Internacional de Avaliação de Es-
tudantes (Pisa), na sigla em in-
glês, por exemplo, mostrou que
as salas de aula brasileiras são
mais indisciplinadas do que a mé-
dia de outros países avaliados.

Pesquisa feita pelo americano
Martin Carnoy, professor de eco-
nomia da educação da Universi-
dade Stanford, nos Estados Uni-
dos, mostrou que estudantes
brasileiros passam a maior parte
das aulas copiando instruções es-
critas na lousa pelo professor,
não participam das atividades, fi-
cam entediados e se distraem ra-
biscando no caderno ou conver-
sando com colegas.

Prioridade. Para Ilona Becs-
keházy, da Fundação Lemann,
aumentar os dias de aula é um
erro de prioridade. “Em vez de
propor uma política estruturan-
te, o que se mostra é uma maquia-

gem”, afirma.
O primeiro passo para o avan-

ço da educação no País, segundo
Ilona, é investir no melhor prepa-
ro do professor. “Ele chega com
formação deficiente e já não sa-
be dar aula. Desse jeito, aumen-
tar o número de dias é crescer o
tempo improdutivo”, avalia.

Para Ilona, somente com a ga-
rantia de um projeto pedagógico
consistente é que vale a pena o
acréscimo de tempo de estudo,
mas não no formato proposto,
de aumento do número de dias.

Ilona defende a educação inte-
gral: mais horas/aula diárias,
com professores capacitados e
que trabalhem em um só colé-
gio. Com um vínculo mais estrei-
to com o aluno, cresce a probabi-
lidade de o estudante apresentar
melhor rendimento escolar.

Até os custos diminuiriam nes-
se formato, diz João Batista, do
Alfa e Beto. “É uma equação eco-
nomicamente viável, porque se
pagaria o tempo integral de cada

profissional. Hoje, o diretor fica
11 horas dentro da escola e o pro-
fessor não consegue se susten-
tar lecionando num período só.”

Falta diálogo. Essa proposta
do aumento de dias letivos, se-
gundo Ernesto Faria, mostra o
quanto se precisa avançar em es-
tudos que unam pedagogos e
economistas. “Fica cada um no
seu canto e não se conversam.”
Os pedagogos ficam atrelados à
formação que tiveram e, no Bra-
sil, o curso de Pedagogia não traz
abordagem econômica. E os eco-
nomistas acreditam que não pre-

cisam do diálogo.
“A presença de um número

pequeno de especialistas em
educação que dominam a par-
te técnica faz com que esses
economistas não necessitem
pesquisar educação mais a
fundo. Exemplo disso é que
poucos são especialistas ape-
nas em educação. Muitos ana-
lisam pobreza, renda e outras
políticas públicas.”

Um problema que se agrava
ainda mais porque, segundo
Faria, mesmo entre os pesqui-
sadores de exatas existe pou-
co debate. “Se os especialistas
das exatas não criticam possí-
veis erros de seus colegas, isso
acaba sendo visto pelos espe-
cialistas das humanas como
se fosse uma visão de todos.
Quando não é.”

O secretário Ricardo Paes
de Barros informou, por meio
de sua assessoria de impren-
sa, que não falaria sobre o as-
sunto.
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Estímulos. Crianças brincam na creche municipal Esperança da Vila São Jorge, no Rio

● Tempo mínimo
A Lei de Diretrizes e Bases da
Educação estabelece que a edu-
cação básica, nos níveis funda-
mental e médio, se dá com carga
horária mínima anual de 800 ho-
ras, distribuídas por pelo menos
200 dias de trabalho escolar.

● Comparação

Método americano diz
que 74% das crianças
matriculadas alcança-
ram o desenvolvimento
esperado para a idade

Projeto. Ministro da Educação Fernando Haddad e secretário Ricardo Paes de Barros durante apresentação de estudo que defende aumento de dias letivos

Alemanha 193
Argentina 170
Austrália 197
Áustria 180
Brasil 200
Canadá 190
Chile 191
Coreia 220
EUA 180
Finlândia 188
Inglaterra 190
Portugal 175

46
É a pontuação das crianças de
60 meses matriculadas nas cre-
ches do Rio no quesito resolução
de problemas.

53
É a pontuação das crianças ame-
ricanas da mesma idade no mes-
mo teste.
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