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Pesquisa desenvolvida para a 
tese de doutorado “Análise 
do desempenho do ensino 
fundamental de escolas 
cicladas e não-cicladas (sis-

tema de séries)”, da educadora Ivanete 
Bellucci Pires de Almeida, mostra 
que o sistema de ciclos ensina tanto 
quanto o de séries. A autora analisou 
110 unidades escolares públicas de 
Campinas (SP), Belo Horizonte (MG) 
e Rio de Janeiro (RJ), a partir de da-
dos de proficiência média em leitura e 
matemática, trabalho pedagógico do 
professor e nível socioeconômico das 
escolas avaliadas contidos do Projeto 
Geres 2005. A utilização do modelo 
matemático Análise por Envoltória de 
Dados (DEA) permitiu o cruzamento 
de dados de aplicações de testes de 
leitura e matemática em 12.678 alunos 
do ensino fundamental dos três polos 
– 10.201 de escolas cicladas e 2.477 
de não-cicladas. A pesquisa envolveu 
também 416 professores.

A tese, orientada pelo docente Luiz 
Carlos Freitas, da Faculdade de Educa-
ção da Unicamp, mostra que o desem-
penho do aluno é altamente influencia-
do por três características dos profes-
sores avaliados: a participação ativa 
do educador na concepção do projeto 
pedagógico da escola; a manutenção 
do professor na escola por mais de três 
anos; e a experiência de mais de três 
anos do professor em uma determinada 

série. “Observamos que entre as que se 
apresentaram eficientes, o professor é 
participante e entende que seu trabalho 
deve fazer diferença na escola”, acres-
centa Ivanete. Ela acredita que quanto 

A educadora Ivanete Bellucci Pires de Almeida: “Observamos que o professor é participante e entende que seu trabalho deve fazer diferença na escola”

“As escolas eficientes precisam 
ser analisadas por especialistas em 
qualidade de ensino”, disse Ivanete. 
A pesquisadora salientou a necessi-
dade de investigar profundamente 
os elementos que conduzem essas 
unidades à eficiência para que sejam 
aplicados em outras escolas. 

A eficiência das escolas indepen-
de do nível socieconômico médio, 

Sistema escolar de ciclos tem desempenho
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mais tempo o professor passar em uma 
determinada série, maior será a opor-
tunidade de se aprimorar e isso reflete 
no desempenho das crianças. “É como 
acontece em qualquer área”, explica.

Para Ivanete, os resultados da 
pesquisa têm contribuição signifi-
cativa na avaliação de desempenho 
das escolas públicas ao unir técnicas 
multivariadas de dados e selecionar 

� Processo Seletivo 2010 do Co-
tuca – As provas acontecem no dia 6 de 
dezembro, no Cotuca e na Unicamp. Mais: 
http://examesel.cotuca.unicamp.br/
� Concurso Augustin Barrios - O 

violonista Diogo Oliveira, aluno do bacharelado 
em violão no Instituto de Artes (IA) da Uni-
camp, foi classificado para disputar a final do 
concurso Word Wide Web Competition (http://
www.barriosworldwide.com/), que ocorrerá em 
Assunção, no Paraguai, em 6 de dezembro. 
Para a etapa semifinal foram classificados 13 
candidatos, de países como o Brasil, Costa 
Rica, Rússia, Alemanha, México, Paraguai, 
Argentina, Espanha e França. Além de Digo, 
o Brasil teve mais um representante entre os 
quatro finalistas, Glauber Rocha de Oliviera. 
Leia mais: http://www.unicamp.br/unicamp/
divulgacao/2009/11/05/aluno-do-ia-e-finalista-
do-concurso-internacional-augustin-barrios
� 20 anos de Cesit – O Cesit come-

mora com um seminário nos dias 9 e 10 de 
dezembro, no auditório do Instituto de Eco-
nomia (IE) da Unicamp, os seus 20 anos de 
existência. A abertura oficial acontece às 18 
horas. Informações: 19-3521-5708.

� Estudos em Audição - Nos dias 
11 e 12 de dezembro, no auditório novo da 
Faculdade de Ciências Médicas (FCM), acon-
tece o 1° Simpósio de Estudos Avançados 
em Audição. Saiba mais sobre o assunto na 
página eletrônica http://www.latinhear.org/. 
Outras informações: 19-3521-1147.
� BrMASS - De 12 a 15 de dezembro, 

no Hotel The Royal Palm Plaza, em Campi-
nas, acontece o 3º. Congresso da Sociedade 
Brasileira de Espectrometria de Massas (3º 
BrMASS). O encontro conta com a participação 
de pesquisadores e profissionais reconheci-
dos internacionalmente. Inscrições e outras 
informações: 19-3521-3049 ou site http://www.
brmass.com.br/congresso/
� Guga Costa lança “Delírico” 

- O cantor Guga Costa, formado em canto 
popular e graduando em música erudita pela 
Unicamp, lança o CD Delírico nos dias 12 de 
dezembro, às 20h30, e no dia 13, às 19 horas, 
no Espaço Cultural Ungambikkula, em Barão 
Geraldo. Os ingressos estão sendo vendidos 
a R$ 20 (antecipado), R$ 30 (na hora), R$ 15 
(meia-entrada). O telefone para reservas é 
19-7804-7701 e 7805-1398. O Ungambikkula 
fica na Avenida Santa Isabel, 1.834. 
� Premiação da ONHB - No dia 13 de 

dezembro, às 9 horas, no Centro de Convenções 
da Unicamp, acontece a premiação da I Olimpí-
ada Nacional de História do Brasil (ONHB). O 
evento tem a organização do Museu Exploratório 
de Ciências da Unicamp. Os classificados na 
fase final podem comparecer à Universidade no 
dia 12 para participar do evento de encerramen-
to. Outras informações: 19-3521-1810.
� Processo seletivo IG - O Instituto 

de Geociências (IG) da Unicamp está com 
inscrições abertas para o processo seletivo 
para preenchimento de uma vaga de docente 
(nível MS-3, em RTP). É na área de Geologia 
para a disciplina Geologia de Hidrocarbonetos 
do Departamento de Geologia e Recursos 
Naturais. As inscrições devem ser feitas até 
7 de dezembro, na secretaria do IG (sala 
24), de segunda a sexta-feira, 9 às 12 e das 
14 às 17 horas. Serão aceitas por meio de 
requerimento, contendo nome, idade, filia-
ção, naturalidade, estado civil, domicílio e 
profissão, dirigido à diretora do IG. Veja o 
edital em: http://www.ige.unicamp.br/site/
arquivos/20091109035847-Edital-GE711.pdf. 

Outras informações: 19-3521-5153.
� Pós-doutorado no Canadá – Es-

tão abertas até 11 de dezembro as inscrições 
para o Programa de Bolsas para Pesquisa de 
Pós-doutorado do Governo do Canadá, cujo 
objetivo é proporcionar oportunidades de pes-
quisa a doutores diplomados recentemente na 
área de ciências humanas, sociais, naturais e 
engenharia. Terão prioridade no processo de 
seleção candidatos que nunca estudaram no 
Canadá com bolsa de estudos do governo. O 
valor total da bolsa é de US$ 32 mil (dólares 
canadenses) para um período de 12 meses. 
Informações sobre programas, instruções e 
inscrições podem ser conferidas no site do 
programa: http://www.canadainternational.
gc.ca/brazil-bresil/highlights-faits/pdrf2009-
2010.aspx?lang=por
� Estagiários/bolsistas - A Agência 

de Inovação Inova Unicamp está buscando 
estagiários/bolsistas para a área de Desen-
volvimento de Sistemas em Informática para 
2010. O candidato deve ter disponibilidade 
para trabalhar de 20 a 30 horas semanais 
(horários flexíveis) e conhecimentos em PHP 
e Banco de Dados (SQL). Currículos para o 
e-mail: infoinova@inova.unicamp.br 
� Estagiário/Nepam - O Núcleo de 

Estudos e Pesquisas Ambientais (Nepam) está 
selecionando estagiário para atuar na área de 
suporte ao usuário em informática. A carga 
horária do estágio é de 30 horas semanais. 
Os interessados devem estar cursando nível 
superior e residir próximo a Campinas. São 
candidatos alunos do 1º, 2º ou 3º ano em Aná-
lise de Sistemas, Engenharia da Computação, 
Sistemas de Informação ou afins. Exige-se 
experiência em leitura de textos técnicos em in-
glês; noções de redes, configuração/instalação 
do Linux/Windows 2000/XP/Vista. Currículos 
devem ser encaminhados até 30 de novembro 
para o e-mail carloss@unicamp.br 
� Varicol será apresentado em 

workshop na FEQ - Apresentar o equipa-
mento “Varicol” e a potencialidade da técnica 
de cromatografia em leito móvel simulado 
para a obtenção de enantiômeros em escala 
preparativa com alta produtividade. Este é 
um dos objetivos do workshop “Cromatografia 
Contínua para Separação de Misturas Enan-
tioméricas”, evento a ser realizado no dia 26 
de fevereiro de 2010, a partir das 9h30, no 

as variáveis mais significativas para a 
aplicação da metodologia DEA. Essa 
metodologia, segundo ela, tem sido 
justificada pelas várias possibilidades 
de análise de dados que a apresenta. 
“Tanto a facilidade de uso como a 
de elaboração de cenários podem ser 
consideradas alguns dos motivos que 
fizeram com que a técnica fosse cada 
vez mais aplicada em diferentes áreas 
do conhecimento”, explica. 

O modelo DEA, segundo ela, facili-
tou a identificação de escolas eficientes 
e não eficientes ao mesmo tempo em 
que permitiu trabalhar com múltiplos 
recursos e possibilitou melhores resul-
tados para o estudo entre as cicladas e 
não-cicladas. “Ressaltamos que esses 
resultados não podem extrapolar além 
do conjunto de escolas pesquisadas”.

Resultados 
Para chegar aos resultados de 

desempenho, Ivanete realizou três 
tomadas. A primeira, realizada em 
março de 2005, fase considerada 
como diagnóstica com aplicação das 
provas, foi realizada para conhecer as 
condições das crianças que iniciavam 
no sistema escolar. A segunda tomada, 
realizada em novembro de 2005, reve-
lou o processo de aprendizagem que foi 
desenvolvido em cada escola durante o 
ano. Em novembro de 2006, aconteceu 
a avaliação dos resultados obtidos no 
período pesquisado. 

Uma das razões dos avanços, na 
opinião de Ivanete, foi o incentivo à 
leitura. “Verifica-se salto qualitativo 
em relação à leitura. Isso mostra que a 
escola fez diferença para aluno. É uma 
mostra de eficiência”, explica.

Para Ivanete, a iniciativa de rea-
lizar a prova diagnóstica na implan-
tação dos ciclos foi importante para 
a avaliação dos resultados e para a 
comparação dos dois sistemas. “É 
importante saber como essas crianças 
e como as escolas de adaptaram ao 
ciclo. A prova diagnóstica traçou um 
perfil das crianças iniciantes, pois 
muitas delas nunca tinham freqüen-
tado escola”, explica.

segundo Ivanete. “Algumas escolas 
consideradas eficientes estão em lu-
gares periféricos de seus municípios. 
O que pode dizer é que é possível na 
periferia, com condições adversas, 
fazer trabalho significativo com os 
alunos, desenvolver um trabalho que 
faça diferença na vida do aluno”, 
enfatiza. 

Quanto à estrutura, as escolas 

também se igualam nos Estados 
pesquisados. “Observamos que a 
escola pública é muito parecida no 
que diz respeito à estrutura física: 
tem os professores, um coordenador 
pedagógico, um diretor, um vice-
diretor e os alunos em média com 
a mesma idade. Não existe marca 
que indique superação entre uma ou 
outra”, acentua. 

Dados podem ser usados em pesquisa qualitativa

Sinopse: O navio, o rio e o porto: 
esses são os espaços em que se movi-
mentam os personagens principais deste 
livro — os tripulantes das embarcações 
que ligavam Corumbá, Assunção, Buenos 
Aires e Montevidéu nas primeiras décadas 
do século XX. Do Mato Grosso ao estuário 
do Prata, esses homens viviam um mundo 
de fronteiras: entre nacionalidades diver-
sas, entre os ritmos diferentes da natureza 
e da máquina a vapor, entre as regras de 
convívio e trabalho nos navios e em terra. 
A vida que levavam como embarcadiços 
se aproximava daquela dos que ficavam 
nos portos: tinham experiências em co-
mum, reivindicações parecidas, lutavam 
por ideais semelhantes em associações, 
sindicatos e federações. Ao realizar uma 
análise sobre um grupo específico de tra-
balhadores, este livro oferece uma densa 
reflexão sobre as condições da solidarie-
dade operária, nacional e internacional, 
no início do século XX.

Autor: Vitor Wagner Neto de Oliveira
ISBN: 978-85-268-0854-6

Ficha técnica: 1a edição, 2009; 320 páginas; formato: 14 x 21 cm
Áreas de interesse: História do Brasil; Movimento operário

Preço: R$ 40,00

Nas águas do Prata
Os trabalhadores da rota fluvial

entre Buenos Aires e Corumbá (1910-1930)

auditório da Faculdade de Engenharia Química 
(FEQ) da Unicamp. As inscrições para o evento 
serão recebidas até 15 de dezembro, pelo 
e-mail cesarcsantana@gmail.com.
� Concursos - Veja concursos com 

inscrições abertas no endereço eletrônico 
http://www.unicamp.br/unicamp/unicamp_hoje/
sala_imprensa/concursos.php
� Prêmio Assintecal/Petrobras 

- Até 18 de dezembro serão aceitas as inscri-

ções e a entrega de cases para participação 
no III Prêmio Assintecal/Petrobras de Tecno-
logia em Adesivos e Processos de Colagem 
para Calçados. É aberto à participação de 
estudantes, pesquisadores e profissionais do 
setor. Confira o regulamento: www.assistencal.
org.br/premiopetrobras. Outras informações: 
51-3584-5200.

Siga o Twitter da Agenda Unicamp
http://twitter.com/AgendaUnicamp


