A ESCOLA NO REPASSE DE INFORMAÇÕES

Izabel Sadalla Grispino *

A Secretaria Estadual de Educação, no propósito de se aproximar mais da escola, inaugurou
um canal direto de informação para pais e professores. Os professores podem tirar dúvidas,
discutir assuntos delicados, como drogas, aids, sexo, como lidar com alunos violentos, com
uma equipe de especialistas, através de e-mail. Segundo informações da Secretaria, o Centro
de Excelência do Professor, composto por profissionais ligados à universidade, terá três dias
para responder às perguntas feitas por meio do site www.educacao.sp.gov.br

Os pais têm um telefone para comunicar-se diretamente com a Secretaria e fazer observações,
reclamações de problemas ocorridos na escola dos filhos. Poderão ligar para 0800-770012,
enviar e-mail ou mesmo ir pessoalmente à Secretaria, numa espécie de ouvidoria. Este contato
direto abre a oportunidade de reforço nas soluções dos problemas que, até então, eram
apenas da competência das diretorias de ensino, sem condições reais de resolvê-los
satisfatoriamente.

Um outro comunicado, agora aos alunos, diz respeito às Escolas de Ensino Superior que,
burlando a legislação, oferecem cursos não legalizados, por falta do credenciado da instituição
no Ministério da Educação e Cultura.

Nossos estudantes precisam estar a par das prerrogativas oficiais empreendidas a seu favor.
Para protegê-los de faculdades inidôneas, o MEC elaborou um cadastro do Ensino Superior,
que pode ser consultado na internet e que relaciona cursos ilegais. Através do cadastro, o
aluno verifica a situação legal do curso, evitando matricular-se, por desconhecimento, em uma
instituição superior de ensino sem o credenciamento no MEC.
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Um curso novo obtém, inicialmente, apenas a autorização do Ministério. Depois de dois anos
deve pedir o reconhecimento, que é renovável a cada cinco anos. Somente os cursos
reconhecidos pelo Ministério podem emitir diplomas.

O cadastro especifica a data da criação do curso, as vagas para alunos, o tipo de diploma
conferido e o endereço da universidade pública ou privada. As informações, pelo sistema, são
passadas de imediato, ao estudante. Ao pesquisar uma instituição, aparecem na tela os links
para as notas do Provão e para a sua relação de cursos. A nota do Provão é importante porque
cursos com três resultados consecutivos D ou E no exame perdem o reconhecimento.

Na relação de cursos, o aluno pode, também, clicar em cada um deles e ter as informações
legais sobre o seu reconhecimento e autorização. As instituições podem ser procuradas pelo
nome ou pelo município onde atuam.

A partir da criação do Cadastro do Ensino Superior, disponível no endereço eletrônico www.ed
ucasuperior.inep.gov.br
, o estudante não tem mais desculpas para freqüentar uma faculdade sem credenciamento no
MEC.

Ainda, sobre um outro aspecto, a escola, na sua função social, deve fazer chegar à
comunidade, através das Reuniões de Pais e Mestres, de comunicados afixados em lugares
apropriados, divulgação nos jornais da cidade, assuntos relevantes, ao conhecimento geral. É
o caso do Censo 2000 do IBGE, que detalha informações de vários interesses, que facilitam a
escolha de iniciativas a serem empreendidas e a avaliar os fatores de riscos. Essas pessoas
podem acessar um programa do computador que o IBGE está vendendo. É um software que
oferece dados do Censo 2000 referentes a cada rua e a cada quarteirão de 1.058 municípios
brasileiros com mais de 25 mil habitantes.

O software oferece informações sobre economia, informações sociais e culturais em cada um
dos chamados “setores censoriais”, isto é, dos grupos de 200 domicílios, em média, que
ficaram a cargo de um mesmo recenseador no último censo. São dados minuciosos, que
permitem análises detalhadas, como, por exemplo, o grau de escolaridade de seus moradores,
as faixas etárias, o perfil de consumo e, até mesmo, o grau de incidência de determinadas
moléstias. Os dados coletados de cada setor censitário – grupo de 200 domicílios – permitem
1.659 cruzamentos diferentes, a respeito de quem mora naquela área.
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O software permite um melhor planejamento de políticas públicas – uma antiga propriedade do
IBGE – como o estudo de mercado de áreas geográficas específicas, um empreendimento que
se pretenda abrir na região. O interessado encontra um conjunto substancial de dados,
capazes de referendar ou não o empreendimento. Assim, quem pretende abrir uma escola num
determinado local, pelo Censo 2000, pode identificar em que áreas de cada bairro está a maior
demanda por pré-escola, com família de renda suficiente para pagar o atendimento. São
cruzamentos de dados, como este, que o novo programa do IBGE permite fazer, possibilitando
informações mais precisas para o sucesso do empreendimento.

Um outro exemplo esclarecedor da utilidade do programa, divulgado pela imprensa, refere-se a
bens de consumo, como o carro. Os macrodados do Censo 2000 mostraram que no Sul e no
Sudeste mais de 40% dos domicílios têm carro, enquanto que no Norte e no Nordeste não
chegam a 15%. Esse fato é interessante para o planejamento empresarial e mesmo para o
planejamento do trânsito, que acabam tomando conhecimento em que áreas de cada cidade
há a maior concentração de domicílios com automóveis.

* Supervisora de ensino aposentada.
(Publicado em julho/2002)
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