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Pais e alunos das escolas estaduais

Pesquisa APEOESP/Data Popular mostra deficiências da rede estadual de 
ensino e ressalta papel dos professores para a qualidade da educação

Na manhã desta quinta-feira, 24, a 
APEOESP divulgou dados da pes-

quisa “Qualidade da Educação nas Es-
colas Estaduais de São Paulo”, realizada 
pelo Instituto Data Popular. A presidenta 
da APEOESP, Maria Izabel Azevedo No-
ronha (Bebel) e o Diretor-Presidente 
do Instituto Data Popular, Renato Mei-
reles, concederam entrevista coletiva à 
imprensa para apresentar os dados. A 
pesquisa ouviu 2100 pessoas em todas 
as regiões do Estado de São Paulo – 700 
professores, 700 pais e 700 alunos. 

Um dos dados mais significativos re-
velados pela pesquisa é o de que pais e 
alunos valorizam muitos os professores. 
Os docentes são os mais bem avaliados 
pelos pais e os alunos entre os agentes 
envolvidos na escola pública. Os pro-
fessores receberam dos pais nota 6,39 
e dos alunos, nota 6,35.

A qualidade da educação está ligada 
diretamente à qualificação e valorização 
dos professores para 34% dos pais e 
40% dos alunos.

A falta de segurança é percebida 
como um dos principais problemas da 
escola pública por 32% dos professo-
res, 37% dos pais e 25% dos alunos. 
Os dados apontaram que 57% dos 
professores e 70% dos alunos já sofre-
ram algum tipo de violência. A pesquisa 
também detectou que 36% dos profes-
sores e 35% dos alunos já presenciaram 
casos de discriminação contra alunos 
homossexuais. A discriminação pela 
cor da pele foi presenciada por 29% 
dos professores e por 33% dos alunos.

A pesquisa apontou ainda que 
quase metade dos alunos (46%) da 
rede pública admite que já passou 
de ano sem ter aprendido a matéria. 

Em números absolutos, isto significa 
que 720 mil estudantes declararam 
terem sido promovidos de série sem 
aprender o conteúdo ministrado em 
sala de aula. Números que explicam o 
porquê 94% dos pais entrevistados se 
colocaram contra a forma pela qual o 
sistema de progressão continuada vem 
sendo implementado pelo governo do 
Estado de São Paulo, resultando em 
verdadeira “aprovação automática” 
dos alunos. Entre os professores, 63% 
também desaprovam a forma atual de 
progressão continuada, sendo de 75% 
o percentual de estudantes da rede 
estadual de ensino que tem a mesma 
opinião.

Dados selecionados da pesquisa 
serão publicados em caderno pela 
APEOESP e, posteriormente, um livro 
contendo análise dos resultados.

Campanha pela qualidade da educação
Conforme anunciou a Presidenta 

da APEOESP durante a coletiva, a 
APEOESP desenvolverá uma cam-
panha pela qualidade da educação, 

buscando unificar os esforços dos 
professores, dos pais, dos estudantes 
e de toda a sociedade em torno deste 
objetivo.

Anúncio 
da APEOESP 
na TV

Nesta terça-feira, 25 de 
março, vai ao ar na Rede 
Bandeirantes de Televisão, 
num dos intervalos do programa Brasil 
Urgente (Datena) – 16h50 às 18h50, 
anúncio da APEOESP convocando os 
professores e as professoras para a as-
sembleia estadual do dia 28 de março, 
às 14 horas, na Praça da República.

valorizam os professores

A reunião do Conselho Estadual de Representantes (CER) 
acontecerá nesta sexta-feira, 28, às 10 horas, na Associação 
Okinawa – rua Tomaz de Lima, 72, Metrô Sé. No mesmo local, 
às 9 horas, haverá reunião da Diretoria Estadual Colegiada.

Reunião do CER 28/3
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