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Seminário “Desafios da Educação Básica” 

21 de novembro de 2016 

Plenarinho da Assembleia Legislativa 
 

Painel 1 – Dr. Marcos Vinicio Wink Junior – pesquisador em Economia da Fundação de 

Economia e Estatística – FEE e professor da ESPM-Sul. 

Tema: Desempenho e Equidade dos alunos gaúchos nos resultados escolares do 

Ensino Fundamental 

 Basicamente foram apresentadas pesquisas realizadas analisando os resultados 

do IDEB e SAEB e comentado que “estudos já mostraram como uma boa educação na 

primeira infância pode ter efeitos que perduram ao longo de uma vida. ” 

 Na primeira infância, políticas públicas geram retornos mais altos (Heckman). 

 O que chama atenção no Ensino Médio é a queda do aprendizado, os 

adolescentes do Rio Grande do Sul estão aprendendo cada vez menos, segundo dados 

do IDEB. 

 

Painel 2 – Ernesto Martins Faria – gerente de Qualidade da Fundação Lemann. 

Tema: Excelência com equidade – Como escolas públicas brasileiras garantem 

educação de qualidade a alunos de baixo nível socioeconômico? 

 Foi apresentada a motivação do estudo: a educação pública no Brasil tem 

grandes dificuldades em garantir uma boa aprendizagem para estudantes inseridos em 

contextos socioeconômicos desfavoráveis. Mas existem escolas que conseguem? 

 Boas práticas 

 O que fazem as escolas que alcançam Excelência com Equidade? 

 Definir metas e ter claro o que se quer alcançar 

 Acompanhar de perto – e continuamente – o aprendizado 

 Usar dados sobre o aprendizado para embasar ações 

 Fazer da escola um lugar agradável e propício ao aprendizado. 
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Estratégias chave 

 Como garantir o sucesso na implementação de mudanças? 

 Criar um fluxo aberto e transparente de comunicação 

 Respeitar as experiências do professor e apoiá-lo em seu trabalho 

 Enfrentar resistências com o apoio de grupos comprometidos 

 Ganhar o apoio de atores de fora da escola. 

Fatores que influenciam a menor taxa de sucesso nos anos finais: 

 Defasagem de aprendizagens acumuladas 

 Professores especialistas (os alunos deixam as turmas onde tem aulas com 

apenas um professor) 

 Mudança de escola e de rede de ensino 

 Mudanças ocasionadas pela passagem da infância para adolescência  

Os gestores atuam: 

 Organização da rotina escolar 

 Nos mecanismos de valorização dos professores 

 Autoestima da equipe docente. 

 

Painel 3 – Professor Dr. Flavio Comim – Faculdade de Economia da UFRGS  

Tema: Como a escola desensina: o caso da matemática nos primeiros anos do ensino 

fundamental. 

 Iniciou falando que a mãe dele criticou o tema da palestra questionando: 

desensina? Ele justifica que hoje, mais do que nunca, a escola não está cumprindo com 

seu papel, não está observando os erros e não está buscando soluções... Registrando 

que há exceções. 

 O ambiente das escolas está muito deteriorado. 

 Colocou que ENSINAR É VOCÊ ENTENDER O ERRO e que o erro pode ser 

uma outra forma de ver o cálculo ou o problema, em se tratando de estudos 
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matemáticos. Defende que a matemática deve ser trabalhada com materiais concretos 

para facilitar ao estudante a visualização e a compreensão. 

 Finalizou dizendo que reconhecimento, ser amado, acolhido num bom ambiente, 

onde o professor sabe o nome de cada um dos alunos e procura conhecer seus gostos, 

preferencias e habilidades, torna o ato de educar mais prazeroso e favorável. 

 

 

Angela Lima 

1ª Secretária da UNCME-RS 
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