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O Sindicato dos Estabelecimentos 
Particulares de Ensino do Estado do 
Paraná – Sinepe/PR oferece às instituições asso-
ciadas apoio e orientação necessários ao bom desempenho 
de suas atividades nas áreas pedagógica, administrativa, 
contábil, jurídica e de imprensa. 

Para prestar os melhores serviços a seus associados e, conse-
quentemente, à população paranaense, o Sinepe/PR conta com 
o portal da Escola Particular do Paraná. Lá é possível acessar 
a programação de eventos, cursos e palestras sobre educação, 
banco de currículos, sugestão de calendário escolar, informa-
ções sobre a legislação e ainda se informar por meio do boletim 
diário de notícias educacionais.

Atualmente, são mais de 2 mil instituições associadas que 
utilizam esses serviços. Hoje, a atuação do Sinepe/PR engloba 
Curitiba e cinco regionais: Oeste (Cascavel), Cataratas (Foz do 
Iguaçu), Sudoeste (Pato Branco/Francisco Beltrão), Campos Ge-
rais (Ponta Grossa) e Central (Guarapuava / União da Vitória).

Mais informações e serviços: www.escolaparticularpr.com.br.

As influências dos veículos de comunicação 
estão intimamente ligadas aos nossos atos.  
Analisar, criticar, escolher são direitos que podem ser 
provocados nos seres humanos desde a infância. Assim, 
esses cidadãos tornam-se mais conscientes em relação a 
todos os seus atos durante toda a vida, principalmente em 
relação as suas escolhas.

A formação dos cidadãos começa desde que são pequenos 
e a escola tem muito a contribuir com isso. O ambiente 
escolar é propício para o debate de ideias e para apro-
fundar as mais diversas questões. Assim, nesta edição a 
revista Escada partilha a visão do estudioso em Educomu-
nicação Toni André Scharlau Vieira.

Trazemos também reportagens que mostram o processo 
educacional do berçário ao Ensino Superior. Para manter 
alunos e pais atualizados, a revista aborda as mudanças 
no Ensino Fundamental no Paraná a partir de 2012 e tam-
bém as novas diretrizes propostas para o Ensino Médio. 

Boa leitura! 

Ademar Batista Pereira
Presidente
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Educadores, professores e gestores do 
Paraná têm à disposição uma gama de cursos que abran-
gem todas as etapas da carreira escolar. O Sinepe/PR oferta 
palestras, maratonas e eventos que promovem a troca e o 
relacionamento com outros grupos para aprimorar a atuação 
das instituições do ensino.

São profissionais conceituados do Ensino Infantil ao Superior que 
trazem os temas mais relevantes da área educacional para o deba-
te. Levar temas específicos a cada uma de suas regionais também 
é a missão do Sinepe/PR. Dessa forma, todo o estado pode contar 
com instituições de ensino de qualidade cada vez mais elevada.

Neste 2º semestre letivo, um catálogo de eventos preparado 
especialmente pelo Sinepe/PR está à disposição dos associados 
e dos educadores em geral. 

Mais informações sobre a programação: 
41 3078-6933
www.escolaparticularpr.com.br 

Quem incentiva o envolvimento das 
escolas em ações de voluntariado tem 
de dar o exemplo. Assim, o “amo CURITIBA ações 
voluntárias” arregaçou as mangas e criou seu próprio projeto: o 
“Canteiro da Educação”. O programa é voltado para o traba-
lhador da construção civil (vigias de obras, seus familiares e 
amigos) e tem duas linhas de atuação. Uma é oferecer aulas 
de Alfabetização e Ensino Continuado até o Ensino Médio 
em um local de fácil acesso aos operários. Pode ser no próprio 
canteiro de obras, uma escola próxima ao canteiro ou em local 
a combinar com a empresa e com os alunos. A outra, garante 
orientação ao trabalhador já alfabetizado, que é incentivado a dar 
continuidade aos estudos. 

Todo o projeto é realizado por pessoas da equipe do Sinepe/PR e 
voluntários orientados. Interessados em atuar como professores 
voluntários, independente de sua profissão, podem entrar em 
contato com o Sinepe/PR: 41 3078-6933.

conhEça o 
catálogo dE 

EvEntos do 
sinEpE/pr 

para o 
2º sEmEstrE

cantEiro da 
Educação 
prEcisa dE 
profEssorEs 
voluntários
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Atuante há 64 anos, o Sinepe/PR vem dese-
nhando a história da educação particular no estado. Nesse período, o 
Sindicato foi presidido por 15 diferentes representantes. Em comum, 
todos eles sempre tiveram a determinação de defender a classe e a 
qualidade da educação paranaense em todos os níveis.

Histórias não faltam e, para resgatar um pouco destas memórias, o 
Sinepe/PR presta homenagem ao professor Dalton Oliveira Vianna, 
que presidiu o Sindicato de 20 de outubro de 1962 a 18 de novembro 
de 1977 e faleceu em maio deste ano. Na comemoração dos 60 anos 
do Sinepe/PR, o Prof. Dalton deixou seu depoimento sobre a atuação 
do Sindicato. 

Segundo ele, nesse período, o Sinepe/PR conseguiu alcançar um ob-
jetivo comum: o fortalecimento da escola particular como instituição. 
“Houve épocas de greve e repressão, em que foram necessária a 
intervenção do Sindicato como órgão representativo das escolas 
particulares. Esses acontecimentos serviram para consolidar ainda 
mais a posição como uma unidade da classe dos estabelecimentos 
de ensino. E, com isso, várias escolas que ainda não eram associadas 
passaram a ser”. 

Bastante atuante, o Prof. Dalton também foi o responsável pela 
aquisição da sede do Sinepe/PR na Av. Getúlio Vargas, em Curi-
tiba, inaugurada em 1977. Depois de servir por vários anos ao 
Sindicato, foi vendida no final de 2005, possibilitando a compra 
da atual sede localizada na Rua Guararapes. “Foi uma mudança 
muito positiva. Sem esta venda o crescimento do Sinepe/PR 
não seria possível. Em 2006, ampliamos nossa capacidade e 
qualidade no atendimento com a nova aquisição”, comenta José 
Manuel de Macedo Caron Jr que presidiu o Sindicato na gestão 
de 2004 a 2006.

profº dalton olivEira vianna 
marca a história da Educação 

privada no paraná

me.mó.ria
sf
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parcEiras da Educação

T / Carolina Pacheco Simões

Quando vai chegando o fim da licença-
maternidade, bate aquele frio na barriga em muitos pais só 
de pensar em deixar seu precioso bebê sob os cuidados de estranhos. 
Conciliar a rotina do lar, família e trabalho é uma tarefa árdua. Para 
auxiliar e dar tranquilidade às mamães, os berçários estão entre as 
opções mais indicadas. 

As mães do século 21 trabalham a maior parte do tempo fora de 
casa. Segundo os últimos dados do Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatísticas (IBGE), o percentual de mulheres inseridas 
no mercado de trabalho passou de 44,4% em 2003, para 47,2%, 
em 2008. A diretora do Centro de Educação 
Infantil Picollo, Noely Luiza Descher-
mayer Santos, conta que a procura de 
berçários por mães executivas vem 
aumentando consideravelmente. 
“Temos dois espaços, um que 
comporta dez crianças e outro 12. 
Mas, normalmente, a demanda é 
muito maior do que o número de 
vagas que oferecemos”, afirma.

Os berçários dispõem de ambiente 
propício para o desenvolvimento 
físico, psicológico e social dos bebês. 
“Nele, eles aprendem a conviver com 
os outros bebês, a repartir e a pensar no 
coletivo, mesmo sendo individualista o uni-
verso das crianças. Por isso, elas se tornam 
mais alegres e participativas”, diz a diretora do 
Centro Integrado Mundo Disney, Jussara Pazin. 

Além disso, os berçários contam com uma equipe 
composta por profissionais que acompanham o 
crescimento das crianças. “A berçarista pode ser vista 
como uma cuidadora de bebês, mas também é 
orientada a ir além, se portar como formado-
ra de cidadãos em parceria com a famí-
lia e a escola”, explica a pedagoga 
e consultora educacional 
da Cidade Original, 
Elaine Bueno Silva. Inscrições abertas: 

www.pucpr.br

PÓS-PUCPR

Cursos da área de Humanas e Educação

Confi ra a lista completa de cursos no site.

INÚMERAS OPÇÕES INÚMERAS OPÇÕES 
DE CURSOSDE CURSOS

INFINITAS 
OPORTUNIDADES   
DE SUCESSO

Câmpus Curitiba

• A Sociologia na Contemporaneidade: Sociedade, Política, Atores e Instituições

• Acolhimento Institucional e Familiar: Estratégias para Garantia do Direito à Convivência  

   Familiar e Comunitária – a distância

• Catequética

• Educação Física Escolar

• Educação Infantil

• Ética e Perspectiva

• Família e Políticas Públicas

• Formação Pedagógica do Professor Universitário

• Gestão de Políticas, Projetos e Programas Sociais

• História Social da Arte

• Movimentos Sociais e Afi rmações de Direitos Coletivos na Contemporaneidade

• Panorama Interdisciplinar do Direito da Criança e do Adolescente

A consultora completa que os berçaristas são aliados dos pais 
na educação de seus filhos, o que pode trazer mais conforto 
ao acompanhar bem o desenvolvimento da criança em um 
ambiente adequado para ela. Aos pais, a profissional dá um 
recado importante: obtenham o máximo de informação 
sobre a pessoa que está cuidando de seus filhos. Muitos se 
encantam com o ambiente da escola e esquecem de avaliar as 
berçaristas e educadores.

“Verificar se a educação oferecida pelo berçário é compatível 
aos valores da família ou se ao menos são próximos também 
é um ponto que deve ser considerado para que não haja situa-
ções conflitantes no futuro”, afirma Elaine. 
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T / Marina Gallucci

Análise combinatória, 
hidrostática, diferença 
entre seres eucariontes e 
procariontes, nomenclatu-
ra de Alcenos e por aí vai. 
Esses são apenas alguns dos temas que 
fazem parte do dia a dia dos estudantes 
do Ensino Médio.

Quem está ou já passou por essa fase sabe 
que é mesmo de assustar. Mas, a proposta 
que o Conselho Nacional de Educação 
(CNE) aprovou em maio – que aguarda a 
homologação do Ministério da Educação, 
pode mudar um pouco essa realidade. 
Ou, ao menos, deixar os assuntos aborda-
dos no Ensino Médio mais atrativos para 
os alunos. 

As novas regras propõem a flexibilização 
do Ensino Médio. Na prática, significa dar 
maior autonomia às escolas para monta-
rem sua grade curricular, além de diretri-
zes para que atendam as características 
de seu público. Continuam a existir áreas 
do conhecimento exigidas por lei, mas as 
instituições terão mais liberdade na forma 
de conduzir o currículo exigido.

O vice-presidente do Sinepe/PR, Jacir 
Venturi, comenta que as instituições de 
ensino particular já realizaram atualiza-
ções no Ensino Médio antes de qualquer 
diretriz. “O Ensino Médio já tem uma 
carga horária maior, atividades extras 
e abordagem diferenciada em muitas 
escolas. Sabemos que a geração de agora 
valoriza o lúdico, a multimídia, 
as práticas experimentais, a vivência dos 
fenômenos naturais e humanos e o diálo-
go entre as diversas disciplinas”.  

Com as novas diretrizes, existe a carga 
horária mínima exigida de 2,4 mil horas 
aula/ano, mas a instituição pode ampliá-la 
caso sinta necessidade. É o que acontece 
no Colégio Medianeira, em Curitiba. A 
supervisora pedagógica da instituição, 
Cláudia Furtado de Miranda, conta que o 
Ensino Médio tem seis aulas diárias, mas 
com um diferencial de duas horas para o 
3ª ano. “Essa série, por ser um espaço de 
finalização do Ensino Médio e de transição 
para a Universidade, tem, no contraturno, 
aulas e oficinas projetadas pelos profes-
sores a partir de demandas apresentadas 
pelos alunos, além aulas de específicas 
para o vestibular”, comenta. 

Já o Colégio Saint Michel, a exemplo do 
que acontece na maioria das escolas par-
ticulares, desenvolve ao longo do ano um 
trabalho interdisciplinar sobre um tema 
relevante. “O Projeto Teia da Vida, tem 
como objetivo fazer com que os alunos de 
nossa escola envolvam-se com a análise 
de problemas ambientais e sociais e que 
eles sejam agentes transformadores da 
comunidade a que pertencem. 
São realizadas palestras, aulas de campo e 
visitas a empresas e entidades relaciona-
das ao tema, além de ações de divulgação 
dos resultados obtidos”, conta o coorde-
nador pedagógico, Marcos Ferreira.

A pesquisa em sala de aula também é um 
ponto abordado nas novas diretrizes.  No 
Colégio Dom Bosco, a proposta é usar as 
seis horas aulas diárias para dar subsídio 
à pesquisa e aos projetos multidiscipli-
nares. “Os trabalhos são realizados na 
escola, com a supervisão de um professor, 
para garantir que se aprenda a pesquisar”, 
diz o diretor geral de ensino, Artur Xavier. 
Além disso, está em fase de implantação 
um projeto para que o colégio tenha um 
computador por aluno e uma lousa ele-
trônica por sala. “Partimos do princípio 
que para a educação profissional é preciso 
fazer pontes, aproximando o conheci-
mento do cotidiano do aluno”.

Com as mudanças propostas para o Ensino Médio, escolas particulares 
mostram que já começaram a se atualizar
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dE 9 anos sEm
complicação
Em 2012, os anos finais do Ensino Fundamental passam a 
ter nomenclatura única. O sistema de classes seriadas, de 5ª a 8ª série, 
será abolido em todas as escolas do Paraná, que passam a implantar o 6º ao 9º 
ano. A decisão é uma reivindicação da maioria das instituições de ensino do 
estado e foi votada em maio pelo Conselho Estadual de Ensino. 

Para a coordenadora pedagógica do Sinepe/PR, Fátima 
Chueire, a existência dos dois regimes implica a 
necessidade de maior número de salas de aula e 
profissionais. “Há uma duplicidade da mes-
ma turma. Nos últimos anos do ensino de 
nove anos não há mudanças na grade 
curricular. São duas turmas estudan-
do o mesmo conteúdo”, comenta.

Com a mudança, além de facilitar 
o planejamento financeiro e 
pedagógico das escolas, evitam-se 
problemas com o registro da vida 
escolar dos alunos. “As transferên-
cias de alunos entre escolas com 
regimes diferentes geram dois his-
tóricos, o que resulta em equívocos 
na documentação e irregularidades 
que podem refletir no ingresso ao 
nível superior de ensino”, diz Fátima. 

um passo À
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T / Adriana Franco
F / Enéas Gomez

para um consumo 
mais crítico

en.tre.vis.ta  / Toni André Scharlau Vieira

15
De um lado, os avanços da 
tecnologia e a pulverização 
de informações nos mais 
variados meios de comuni-
cação colocam a qualidade 
conteúdo veiculado em 
xeque. Do outro, a Educomunicação 
tem sido utilizada em diversas instituições 
de ensino e comunidades em todo o Brasil 
para tentar criar um senso crítico de consu-
mo nas pessoas desde a infância. 

A palavra educomunicação, segundo o dou-
tor em Ciências da Comunicação pela Escola 
de Comunicações e Artes da Universidade de 
São Paulo (ECA/USP), Toni André Scharlau 
Vieira, começou a ser usada no final dos anos 
1950, início dos anos 1960. No período, a 
América Latina estava sendo bombardeada 
pela produção cultural norteamericana. Em 
contrapartida, surgia a ideia de fazer com 
que as pessoas tivessem condições de produ-
zir os seus próprios meios, com o seu próprio 
discurso, utilizando as mídias, para consumir 
mais criticamente o que lhes era oferecido. 
Para o estudioso, um consumidor mais cons-
ciente cobra mais.  

Entre 2009 e 2010, Vieira orientou o pro-
jeto Nossa Mídia em oito escolas de Curi-
tiba e Região Metropolitana. O programa 
foi desenvolvido pelo Departamento de 
Comunicação Social da Universidade Fe-
deral do Paraná (UFPR) e financiado pelo 
Programa Universidade Sem Fronteiras, 
do governo federal. O trabalho resultou 
na publicação da cartilha “Educomu-
nicação”, que explica como desenvolver 
projetos na área e o conceito dessa meto-
dologia. Em entrevista à revista Escada, o 
pesquisador conta mais detalhes:

Revista Escada - Como você enxerga o início da parti-
cipação da educomunicação com eficácia no Brasil?
Toni Vieira - O hiato ocorrido entre os anos 1960 
e 1970, causado pela ditadura militar no Brasil, 
trouxe um intervalo no trabalho com a educomu-
nicação. A retomada surgiu no início dos anos 
1990, principalmente da Universidade de São 
Paulo (USP), pelos professores Ismar de Olivei-
ra e José Manuel Moran. Depois foram abertas 
especializações na área e, em seguida, a ascensão 
de organizações não-governamentais no Rio de Ja-
neiro e em todo o país. A educomunicação passou 
a ser explorada como parte processo das ativida-
des com as classes e causas menos favorecidas.

14
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Essa atitude só faz levar 
cidadania, a necessidade 

de qualidade dos 
meios de comunicação 
tradicionais, porque se 
eu sei o meu direito, se 
eu sei o que é bom, eu 

vou passar a cobrar isso.
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...o 
estudante 
se coloca 
mais como 
sujeito no 
processo de 
aprendizado, 
..., não como 
objeto.

RE - Diante desse processo, ONGs que 
têm como foco principal a educomuni-
cação também foram criadas no Brasil 
e no Paraná, certo?
T - Algumas ONGs que foram criadas 
no início dos anos 1990 começaram a 
utilizar as ferramentas de educomunica-
ção como principal material de trabalho, 
entre as quais, a Agência de Notícias do 
Direito da Infância (Andi), que é uma 
das mais antigas e uma das mais respei-
tadas também. Foi fundada e dirigida 
pelo jornalista Gilberto Dimenstein. 
Aqui no Paraná nós temos, por exemplo, 
a Ciranda e a Soy loco por ti, que são 
bastante atuantes. 

RE - Como esse trabalho tem sido visto 
pelas escolas públicas e particulares?
T - Em geral há muita curiosidade, mas 
há também muita ignorância. Normal-
mente não se sabe o que fazer e a ideia 
está multifocada na produção de meios 
de comunicação. Eu coordeno o Núcleo 
de Comunicação e Educação Popular 
(NCEP), da Universidade Federal do 
Paraná (UFPR) e tem procura por escolas 
estaduais e escolas privadas. A deman-
da apresentada pelos professores dos 
projetos atuais é relacionada à produção. 
Quando nós chegamos às escolas até 
temos dificuldade de dizer: “Tudo bem, 
vamos produzir, mas vamos pensar no 
que produzir, dar um instrumento para 
o aluno produzir, para que ele também 
pense e reflita sobre essa produção e 
faça pontos com a produção midiática 
de uma maneira geral, para que ele 
possa também se consolidar como um 
consumidor mais proativo dos meios de 
comunicação tradicionais”. 

Essa atitude só faz levar cidadania, a 
necessidade de qualidade dos meios de 
comunicação tradicionais, porque se eu 
sei o meu direito, se eu sei o que é bom, 
eu vou passar a cobrar isso. Dessa forma, o 
produtor vai ter de buscar mais qualidade.

RE - O que você sente que muda na vida 
dos estudantes que participam de proje-
tos de educomunicação?
T - Nós percebemos mudanças em rela-
ção às atividades que a gente fez. Na pro-
dução de um blog feito pelo pessoal do 
litoral, por exemplo, os próprios alunos 
falaram a respeito de sua mudança, das 
suas novas percepções no consumo dos 
meios e na continuidade dos projetos. 
Nós temos a seguinte ideia: ensinamos a 
pescar, não damos o peixe. A gente larga, 
porque o projeto tem um momento para 
começar e um momento para terminar. 
A percepção com relação ao próprio 
desempenho dos alunos durante o pro-
cesso muda. Aquele aluno que tinha o 
pensamento X no começo das atividades 
acabou mudando a partir do momento 
em que o trabalho foi se desenvolvendo. 
Porque ele nunca se expressava, nunca 
tinha tido nenhum tipo de reconheci-
mento e aquilo ali dá essa moral. Temos 
isso como um termômetro.

RE – A pessoa passa a se sentir 
mais cidadã?
T - Mais cidadã e mais sujeito de sua 
vida, do seu lugar. Porque mesmo que 
a prefeitura não ouça, mesmos que as 
autoridades estejam fechadas para ela, 
ela está se expressando, por um trabalho 
conduzido pelo coletivo de uma maneira 
bastante democrática, então é uma 
alavanca desse desejo popular.

RE - Como você vê o papel da educomu-
nicação nessa luta contra a inf luência 
da mídia dentro da escola e na vida 
das crianças?
T - A gente sempre trabalha com a ideia 
de que sofremos influências o tempo 
todo. A questão é não sofrer influência 
máxima dos meios de comunicação em 
padrões de comportamento, de consu-
mo, enfim, padrões até morais, éticos. 
Tem uma música do Gonzaguinha que 
diz que toda pessoa sempre é a marca e 
as lições diárias de outras tantas pesso-
as. Então, você é o coletivo que está por 
trás de você, é a fala da sua mãe, do seu 
pai, o pensamento do seu tio, o papo 
que você teve no ônibus, inclusive da 
influência da televisão. 

Mas, é claro, nós não achamos correto 
que a televisão tenha essa suprema-
cia que ela tem hoje, essa coisa muito 
presente e forte, até porque, há pouco 
diálogo com os pais. 

RE - Por que essa situação perdura há 
tanto tempo?
T - Eu acho que a questão é assim: é 
mais fácil você falar com um ignorante, 
é mais fácil você fazer com que o débil 
faça o que você quer. Se nós tivéssemos 
uma comunicação fundada na edu-
cação há mais tempo, provavelmente 
nós não teríamos epidemia de crack. 
Porque, onde cresce o crack? É na total 
ignorância e na falta do que fazer, na 
falta de perspectiva.

RE - De maneira prática, como você acha 
que poderia ser levada a educomunicação 
para as escolas?
T - Eu imagino que o caminho poderia 
passar pela direção das instituições, pelo 
conselho pedagógico das escolas onde 
o próprio trabalho com as tecnologias 
fosse mais conectado com a educação. 
Hoje em dia você tem o datashow, o re-
toprojetor, ou qualquer outra tecnologia 
disponível, que muitas vezes é utilizada 
da mesma maneira que o quadro e o giz, 
sem nenhuma reflexão, porque a própria 
mídia continua sendo acessório. É pre-
ciso tratar a mídia não apenas como um 
acessório, porque o meio é a mensagem, 
assim como disse Marshall McLuhan 
(criador da idéia de “aldeia global” e 
autor do livro O meio é a mensagem).

 Se você trabalhar com a tecnologia sendo 
pensada numa perspectiva da educação, 
conectado à internet e às novas mídias, 
isso é um novo pensamento, uma nova 
linguagem, e a produção também. É 
bom porque oferece um crescimento aos 
alunos nessa perspectiva muito rápido, 
porque o estudante se coloca mais como 
sujeito no processo de aprendizado, já 
que ele é chamado para produzir equipa-
mentos, produzir mídias, fazer pesquisas 
de uma maneira mais como sujeito mes-
mo, não como objeto.

RE - Como você percebe o interesse dos 
alunos? Quais são os temas que eles 
mais gostam de aprender, de discutir?
T - Se for pensar em veículos, em geral 
eles gostam muito de trabalhar com ima-
gem, foto, filme. Isso retrata bem a ideia 
de que eles gostam de ver a sua sensibili-
dade aparecendo na produção, porque é 
o seu olhar particular sobre as coisas. Aí 
está a ideia do sujeito.
 
O aluno quer ter a sua marca, mas a prá-
tica pedagógica contemporânea, ainda 
enquanto objeto, é muito massacrante 
do ponto de vista do reconhecimento do 
outro como sujeito, um sujeito que tem 
capacidade para algo. Então, todas as 
vezes que, nas atividades, a gente chega 
para os alunos e diz assim: “Olha, a gente 
pensa em fazer tal coisa, como é que 
vocês fariam isso? Dêem uma ideia”. Isso 
é mobilizador, entende? Isso é uma coisa 
que os impulsiona, que os movimenta.
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T/ Ana Carolina Bendlin

Que educador nunca teve a curiosidade de 
saber como funcionam as escolas e quais 
são os métodos de ensino empregados em 
outros países? Provavelmente essa questão passa pela 
cabeça de qualquer profissional da área pelo menos uma vez 
durante a carreira. É por isso que muitos educadores têm feito 
viagens para observar e aprender sobre as principais diferenças 
entre o sistema de ensino brasileiro e de outros povos.

Para a diretora pedagógica da Escola Atuação, Esther Cristina 
Pereira, que já esteve na França, Suíça, Suécia, Finlândia e 
Austrália, o que mais impressiona nesses países é a importân-
cia que os profissionais da educação têm para a sociedade. “É 
lindo ver o quanto o professor é valorizado e respeitado”, diz 
Esther. Ela comenta que na Finlândia, por exemplo, o professor 
escolhe sua metodologia e não tem interferência de ninguém e 
que o diretor é um gestor, não um pedagogo. Ele cuida da esco-
la como se fosse uma empresa. Na Austrália, Nova Zelândia e 
Chile o processo é parecido.

Na Europa, a ênfase ao trabalho do professor também é muito 
grande. “Em alguns lugares, eles chegam a ganhar cinco mil 
euros, é como fazer Medicina aqui”, ressalta o diretor das uni-
dades do Expoente, José Luiz Amálio de Souza. A coordenado-
ra da área pedagógica da Editora Positivo, Patrícia Romagnani, 
também já realizou diversas viagens com cunho educativo ao 
redor do mundo. “Em todos os países que visitei há um forte 
investimento nos profissionais da educação, inclusive com 
incentivos de complementação de estudos, como mestrados e 
doutorados”, diz. 

Além do aprendizado com as viagens ao exterior, os educadores 
trazem na bagagem muitas histórias e curiosidades. A separação 
das turmas por sexo, como ocorre na Suécia, chamou a atenção 
do diretor José Luiz Amálio de Souza. “É um trabalho interes-
sante porque o encaminhamento do menino deve ser feito com 
metodologia diferente da menina”, conta. 

mocambique

alemanha

Com todas essas observações, os três educadores concordam que 
o Brasil tem muito a aprender com a experiência dos outros pa-
íses. “Nós não estamos mais avançados em nenhuma instância 
porque o modelo de gestão que adotamos no Brasil não funcio-
na”, afirma Esther, da Escola Atuação. Para Patrícia, os métodos 
não são passíveis de exportação devido à contextualização em 
que foram criados. “Mas é claro que podemos aprender com as 
experiências e a partir delas criar estratégias próprias.”

Não só os países do primeiro mundo têm lições a ensinar aos 
brasileiros. O professor do curso de Pedagogia da Universida-
de Federal do Paraná (UFPR) Geraldo Peçanha de Almeida, 
esteve recentemente em Moçabique, na África, e observou 
métodos empregados lá que poderiam ser adotados no Brasil. 
“Mesmo em um país mais carente, há um comprometimento 
muito maior do professor. Eles não faltam às aulas de jeito 
nenhum”. Para Almeida, outro fator interessante do ensino 
em Moçambique é que desde cedo as crianças recebem infor-
mações sobre política e sociologia. “Lá a educação é baseada 
no ser e não no ter, como aqui no Brasil”.  

oportunidadE
Para quem tem curiosidade de saber como funciona a educa-
ção em outros países todos os anos, o Sindicato dos Esta-
belecimentos de Ensino no Estado de São Paulo (Sieeesp) 
promove viagens de estudos com o apoio da Federação das 
Escolas Particulares (Fenep) e organização do IES – Edu-
cação Internacional. O objetivo dessas viagens é sempre 
conhecer o sistema educacional do país visitado observando 
diversas escolas.

Para mais informações:
 telefone (11) 4702-9414 
e-mail  oswaldo@ies.tur.br. 

nova Zelandia

austrália

ao rEdor do
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fEiras dE profissÕEs

PLaNEta PUC 
FEIRA DE CURSOS E PROFISSõES DA PUCPR
Curitiba: 15, 16 e 17/09
Londrina: 20 e 21/09
Maringá: 22 e 23/09
toledo: 28, 29 e 30/09

9ª FEIRa UFPR CURSOS E PROFISSõES
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ
Curitiba: 19 a 21/08
Setor de Educação Profissional e Tecnológica da UFPR – Curitiba

muitas opçÕEs, 
uma única 

Todos sabem que não é nada fácil para um 
jovem de menos de 20 anos decidir sobre qual 
carreira seguir. Em uma fase de muitas experimentações, 
dúvidas, angústias e vontade de fazer de tudo um pouco e abra-
çar o mundo, talvez não seja o momento mais fácil de definir 
uma profissão. Mas, já que é necessário escolher uma carreira a 
seguir, muitos estabelecimentos de ensino fazem diversas ativi-
dades para facilitar a vida dos estudantes.

São várias as técnicas, métodos e atividades: palestras, visi-
tas a empresas, testes vocacionais, consultas com psicólogos, 
conversas com profissionais, enfim, opções para os alunos 
para deixar mais claro o que a universidade e o mercado de 
trabalho têm a oferecer.

O Curso Dom Bosco, em Curitiba, conta desde o início 
deste ano letivo com o projeto ‘DOM de quem faz’ que 
trabalha com os alunos a questão das profissões e cursos de 
graduação. São realizadas palestras com profissionais das 
mais diversas áreas, com diretores de cursos de faculdades 

e universidades, apresentação de documentários sobre pro-
fissões seguidos de debates; visitas a hospitais, laboratórios, 
escritórios de engenharia, arquitetura, entre outros diversos 
locais de atividades profissionais.

Segundo o coordenador pedagógico do colégio Dom Bosco e 
criador do projeto, Cesar Greca, tudo isso é realizado para que 
não haja evasão dos alunos nos cursos superiores e nem decep-
ções posteriores. “Nossa nova metodologia teve uma repercus-
são muito grande, os alunos participam e nos dão um retorno 
muito animador. Antes ficávamos focados às feiras da UFPR e da 
PUCPR, que são maravilhosas. Porém, sentimos que os alunos 
precisavam de algo mais pessoal e trabalhado”, explica. 
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Já o Colégio Sepam, de Ponta Grossa, 
realiza anualmente um Seminário de Pro-
fissões, quando convida profissionais de 
diversas áreas para conversar com alunos. 
De acordo com a coordenadora pedagógi-
ca, Sônia Mongruel, essas atividades ame-
nizam um pouco a angústia, a ansiedade, 
inclusive da família dos jovens. “Já tivemos 
casos de alunos que a vida inteira 
quiseram uma profissão e assistin-
do à palestra com o profissional 
decidiram mudar”, conta.

Para os alunos, frequentar feiras de 
profissões ofertadas por institui-
ções também é um bom negócio. A 
estudante de Terapia Ocupacional 
Gilmara Gonçalves, de 20 anos, 
antes de escolher o curso foi a duas 
feiras; uma de instituição pública e 
outra particular para ter uma ideia 
sobre os cursos. “As feiras dão op-
ções que talvez você nunca tivesse 
pensado, mas por outro lado, ao gerar dúvi-
das, faz confirmar muitas coisas que você já 
havia decidido”, comenta Gilmara.

Ela diz que a feira a incentivou a pesquisar 
mais sobre a Terapia Ocupacional. “Foi quan-
do percebi que o que eu imaginava era mesmo 
o que eu queria. Fiz uma boa escolha”.

T/ Sandra Solda
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T/ Eduardo do Valle T/ Felipe Gollnick

Rápido e

A formação de tecnólogo 
cresce rápido no Brasil – 
velocidade e especialização 
são os diferenciais

Em outubro começam as celebrações 
do Ano da Itália no Brasil. Viva! Entre 2011 
e 2012, eventos dos mais variados tipos irão comemorar a 
união entre os dois países. Que tal aproveitar a ocasião 
para aprender italiano?

Não é tão difícil assim. Segundo a coordenadora do Centro de 
Cultura Italiana do Paraná e Santa Catarina, Simona de Santis, 
“o italiano é uma língua neolatina, que tem a mesma origem 
que o português”. Para Simona, pelo fato de as duas línguas se 
originarem no latim, as estruturas delas são muito parecidas. 
Então é mais fácil para um brasileiro aprender a língua do país 
da bota do que alemão ou japonês, por exemplo. 

“A descendência ainda é um forte motivo para as pessoas 
aprenderem o idioma, mas hoje em dia não é só isso”, conta 
Simona, que está no Brasil há de 11 anos, mas que ainda man-
tém um sotaque gostoso de ouvir. O perfil do aluno de italiano 
é variado. Segundo a coordenadora do Centro Europeu Paola 
Andri, além dos descendentes (que ainda são a maioria), mui-
tas pessoas estudam italiano por motivos profissionais: “exis-
tem grandes empresários que só falam italiano e não sabem 
falar inglês”, explica. E há ainda aqueles alunos que aprendem 
a língua porque vão viajar para conhecer a Itália.

Para começar, é só querer. Na opinião de Paola, o ideal seria 
que o aluno começasse o aprendizado ainda jovem, na ado-
lescência. Mas ela deixa bem claro: “A hora certa de começar 
é quando você está com vontade.” Então o que você está espe-
rando? Quem sabe um dia você não pede una pizza, per favore 
em um belo jantar em Roma?

parlando

Nos últimos anos, o Censo 
Nacional da Educação 
Superior, realizado pelo 
MEC, registrou um padrão de 
crescimento para um uma categoria 
específica de ensino: os cursos tecnó-
logos. Com uma média de crescimento 
de 26%, de 2008 para 2009, contra 
2,5% dos demais cursos. Em geral, esse 
tipo de ensino prioriza a inserção no 
mercado de trabalho, com currículo 
especializado e menor duração do que 
bacharelados e licenciaturas. 

De acordo com Luiz Vivan, diretor das 
Faculdades Opet, a grande diferen-
ça entre cursos de bacharelado e os 
tecnólogos está na profundidade com 
que os conteúdos são apresentados. 
“No bacharelado, o aluno recebe menos 
informações sobre mais áreas – é uma 
opção para formar um profissional 
generalista”, afirma. “Já no tecnólogo, o 
aluno recebe uma carga de informações 
maior sobre uma área restrita.”
 

Para todos os gostos
 
No Paraná existem 453 opções de cursos tecnólogos 
presenciais em atividade, listados pelo MEC. Eles são 
divididos em mais de 70 instituições e todos podem ser 
consultados pelo e-MEC: http://emec.mec.gov.br/

A estudante da graduação de Design de 
Moda pela PUCPR, Aline Balbino, con-
corda com o diretor. Ela, que já participou 
de cursos profissionalizantes, acredita 
que o bacharelado seria mais adequado 
para quem quer ter um panorama geral 
da profissão de designer, como um todo, 
e não somente de sua especialização.
 
As especificidades do conteúdo aliadas 
à velocidade da formação foram o que 
motivou o chef de cozinha Guilherme 
Oswald a cursar o Tecnólogo em Gas-
tronomia. “Outros cursos me voltariam 
para a parte de saúde ou de eventos e 
não para a prática da profissão de chef, 
que é o que eu queria”, comenta.

É importante saber que, apesar de terem 
menor duração - normalmente de dois 
a três anos -, os cursos tecnólogos con-
cedem grau superior ao aluno. “É uma 
graduação como qualquer outra, inclusi-
ve com o mesmo vestibular nos dois cur-
sos”, explica Eduardo Damião, pró-reitor 
da PUCPR. “É uma carreira promissora 
que vem ganhando muito destaque no 
mercado de trabalho”, explica Damião, 
que relembra o reconhecimento dos 
cursos tecnólogos da área de negócios 
pelo Conselho Federal de Administra-
ção. “Isso demonstra o potencial desses 
cursos e a agilidade que os mesmos têm 
atendido as demandas do mercado.”
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Um novo dia de muitas possibilidades. Desfrutá-lo, produzir, 
conquistar sonhos, criar projetos... Mas, às vezes, o tempo des-
se dia é usurpado por aqueles que contratamos com a crença 
que, de alguma forma, iriam tornar nossa vida melhor.

 Pode ser um novo plano de telefonia, com vantagens 
muito consistentes em relação à minha antiga operadora, 
ou talvez a cozinha ou closet dos sonhos, com uma empresa 
considerada idônea.

O fato é que, conhecendo muitos amigos que tiveram aqui ou ali 
seus problemas com a empresa de telefonia, ou com a entrega 
e montagem do planejado, lá estamos nós, acrescidos de tantos 
cuidados antes de fechar uma compra. Gastamos um tempo 
adicional para nos certificarmos que tudo irá acontecer 
conforme o prometido. 

Deixamos uma promessa de pagamento na 
loja. E, como honrados cidadãos, cumpri-
mos religiosamente as datas estipuladas. 
Saímos com um papel na mão. Regis-
trado nele, o nosso novo plano de 
telefonia, a data e horário de 
nossa portabilidade. Ou ainda, 
as especificações e os desenhos 
daquele closet maravilhoso, com 
incríveis gavetas deslizantes.

Mas a vida real nos chama. Depois de uma 
hora de caminhada, que confesso não tão habitual 
quanto deveria, cheguei exatamente a tempo do meu 
primeiro compromisso do dia. E hoje não eram às 7h, e 
sim às 9h. E não era na escola, mas na minha casa! 

Pela quarta vez eu recebia uma nova pessoa para vistoriar o 
móvel planejado que não funcionou como o previsto. Pro-
blema simples: as gavetas não fecham. Isso depois de três 
desmontagens do móvel, com uma das franquias mais conhe-
cidas do mercado. Resultado do meu compromisso: será feita a 
desmontagem e montagem do referido móvel pela quarta vez. 
Ainda sem data definida. 

A vida continua. Mantive meus olhos no celular. Era o dia e o 
horário marcado para a portabilidade. Eu estava há 12 anos com a 
mesma operadora, e após estudar vários planos com meu marido, 
decidimos fazer a portabilidade dos nossos números. Para me 
assegurar que tudo sairia certo, aguardei durante quatro horas na 
loja, até que o número provisório estivesse habilitado, e todos os 
papeis que me dariam a segurança do processo finalizada. 

Meu marido chegou em casa e afirmou aliviado: “Minha 
portabilidade deu certo!”. Confesso que tive um misto de 
alegria e medo. Alegria por ele. Medo porque coisas nunca 
são simples quando existe uma empresa de telefonia ou um 
fabricante de móveis planejados na história. E um raio não 
cai duas vezes no mesmo lugar.

Minha portabilidade não aconteceu. Durante quase três 
horas fui atendida e transferida para sete pessoas diferentes. 
Anotei oito números de protocolo. Após explicar toda a his-
tória era informada que ali não era o setor responsável. Fiquei 
sabendo que a vendedora não tinha implantado o pacote de 

internet em nenhuma das duas linhas. E fui orientada espe-
rar mais 96 horas. Que agora iria dar tudo certo. 

Acreditei nelas, assim como nas primeiras pessoas 
que me venderam o serviço. Pensei nos seus 

rostos simpáticos, em como me convence-
ram que eu estava em uma empresa com 

credibilidade, e que tinham estrutura 
para cumprir o combinado. Pensei 

em tantos outros clientes que 
elas continuavam atenden-
do, vendendo a certeza do 

que suas empresas não estão 
preparadas para cumprir.

Pensei na minha manhã perdida. No 
meu almoço que ficou atrasado. E nas horas 

de trabalho que essas simpáticas pessoas que 
me atenderam, empenharam em fazer o que de-

veria ter sido feito por alguém que não fez ou não fez 
direito. Pensei que de alguma forma, eu pagarei por essas 

horas do retrabalho. Seja na minha fatura telefônica, seja na 
composição do custo do próximo móvel que vou encomendar.

E fiquei triste. Cheguei à conclusão que estamos vivendo 
em um país de retrabalho. Nossas empresas e profissionais 
estão despreparados para cumprir o que se comprometem. 
Não podem reparar o tempo que nos tiram. Colocam seus 
erros numa planilha de custos e os repassam a nós. E acham 
natural que as coisas sejam assim. E com o aumento da 
demanda serão ainda mais.

Mas amanhã será um novo dia. E sonho ensinar aos meus filhos, 
meus alunos e colaboradores a serem competentes. Concluírem 
o que iniciarem. E não gastarem suas vidas com retrabalho. 

rio (DVD)

O filme conta a história de Blu, uma arara 
azul que nasceu no Rio de Janeiro e foi cap-
turada na floresta, indo parar em Minnesota 
(EUA). Lá, Blu é adotado por Linda, com 
quem cria fortes laços afetivos. Um dia, o 
ornitólogo Túlio entra na vida deles, dizendo 
que Blu é o último macho de sua espécie, e 
que deseja que ele acasale com Jade, que está 
no Rio de Janeiro e é a única fêmea viva. Linda 
aceita. Então, ela e Blu partem para a Cidade 
Maravilhosa. A partir daí, muita aventura e 
cores dão ritmo ao desenho que mostra que é 
preciso unir forças para vencer.

Classificação: Todas as idades

T / Ana Luísa Bussulara

I / Divulgação

mo.men.to  cul.tu.ral
sm         adj m+f

pular, 
saltar, girar (livro)

Alice é uma marsupial, parente do canguru, que sabe pular, 
rodopiar e plantar bananeiras, mas ainda não conseguiu fazer o 
espacato. Alice então resolve encarar o desafio. Para tanto, conta 
com o apoio de seus três amigos também marsupiais, um coala, 
um gambá e um vombate. O livro traz exemplos de superação, 
solidariedade e amizade, mostrando como os amigos podem 
ser companheiros nas horas felizes e importantes ao nos ajudar 
a enfrentar dificuldades. O texto do livro é em caixa-alta, o 
que facilita a leitura, além de colocar a criança em contato com 
animais diferentes. As ilustrações são delicadas, como que feitas 
de aquarela, por Janine Dawson.

Indicação: De 2 a 8 anos

aZul 
(livro)

O livro conta a história da rainha Ana Azul 
Escuro, que, como o nome diz, gosta apenas 
dessa cor. Coleciona objetos e maluquices 
azul-escuras. Até sua geléia tem de ser dessa 
cor! Além disso, Ana é tagarela e gosta muito 
de conversar, mas as pessoas quase não a res-
pondem. Um dia, ela conhece o Rei Amarelo-
Ouro e se apaixona por ele. A história narra as 
aventuras de Ana para se entender com ele.

Indicação: De 5 a 10 anos

colEção isto É    (livros)

A nova coleção da editora Cosac Nayf conta com os títulos 
Isto é Paris, Isto é Roma e Isto é Nova York, grandes metró-
poles do mundo antigo e atual. A coleção nos guia em um 
passeio por essas três cidades, apresentando diversas curiosi-
dades sobre elas. As ilustrações seguem um estilo vintage, 
prestando atenção em detalhes, como os da arquitetura, 
por exemplo. No fim dos livros, ainda existem adendos com 
algumas atualizações, porque as cidades estão sempre em 
transformação. Os livrinhos são ótimos para estudar Histó-
ria e Geografia com os pequenos, ou ainda podem servir de 
guia de viagem! O convite é irresistível.

Classificação: Todas as idades

na florEsta do 
bicho-prEguiça
(livro)

O livro dos franceses Anouck Boisrobert e Louis Rigaud 
é o primeiro com o recurso pop-up. Os autores contam a 
história de uma floresta que está sendo devastada pelas 
mãos do homem, apontando, também, para a esperança do 
renascimento. As páginas pop-up revelam, no início, a flora 
e a fauna abundantes, e acompanham sua destruição - e 
renascimento na continuação. No texto, a antropóloga e ar-
tista plástica Ana Maria de Niemeyer Cesarino destaca que 
o livro foge dos clichês de histórias sobre desmatamentos ao 
enfatizar a relação do próprio homem com a natureza: Num 
mito dos Apurinã, um povo indígena da Amazônia brasilei-
ra, o bicho-preguiça é um animal ancestral. O que ele pode 
representar para nós? O livro foi impresso com tinta de soja 
ecológica sobre papel feito a partir de florestas com gestão 
responsável, respeitando o meio ambiente.

Classificação: Todas as idades 

T / Raquel A. Momm Maciel de Camargo - Conselheira do Sinepe/PR

ar.ti.go
sm

o país do rEtrabalho
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De todas as ciências, a Matemática é serva 
e rainha. Serva, pois não há ciência sem 
o rigor de seus fundamentos, e rainha, 
pois Sua Majestade enseja o apanágio 
da lógica e da estética, numa linguagem 
precisa, universal e sincopada. É bem 
verdade que também é considerada uma 
ciência sinistra, abstrata, provocadora das 
maiores humilhações. Em resumo, é têm-
pera racional da mente ou bichopapão. 
É paraíso ou inferno, que não contempla 
purgatório, nem indiferença.

Alheios a esses paradoxos, valemo-nos 
das palavras de Leibnitz: “A Matemática 
é uma honra do espírito humano”. Enfim, 
a nossa rainha tem muitos encantos. Não 
conheci quem nela mergulhasse fundo 
e não fosse tomado de enlevo. Em justa 
homenagem, no ano de seu falecimento 
e quando completaria 100 anos, reveren-
cio o físico e escritor argentino Ernesto 
Sábato, uma vez que se faz pertinente 
ao referir-se à Matemática: “um mundo 
de infinita harmonia, com seu universo 
platônico, com sua ordem perfeita, seus 
objetos eternos e incorruptíveis, de uma 
beleza ímpar.” Recorda que esta imagem 
advém desde os 12 anos, quando “sentiu 
uma espécie de vertigem ao assistir à 
demonstração de um teorema”.

Os antigos gregos desenvolviam a Mate-
mática não com escopo prático, utilita-
rista, mas movidos pelo desafio intelec-
tual ou pelo sublime prazer de pensar. 
Houve dois problemas que se tornaram 
clássicos para os helênicos: a quadratu-
ra do círculo e a duplicação do cubo, e 
propunham que a solução teria que ser 
advinda apenas com régua e compasso.

Mesmo com o advento da Álgebra, 
cuja solução é trivial, os matemáticos 
persistiram na busca de uma solução 
geométrica. Esses dois gigantescos de-
safios atravessaram 22 séculos, até que, 
em 1837, Pierre L. Wantzel, com apenas 
23 anos, genial professor da renomada 
Ècole Polytechnique de Paris, demonstra 
que os dois problemas são irresolúveis 
apenas com régua e compasso.
 
Extenuante tarefa tal qual o personagem 
mitológico Sísifo? Não, pois a Matemáti-
ca avançou extraordinariamente na bus-
ca das respostas. Igualmente árdua foi a 
faina para se provar a irracionalidade do  
EMBED Equation.3  e 20 séculos sepa-
ram Arquimedes de Joham Lambert, que 
em 1761 provou que  EMBED Equation.3  
não pode ser representado na forma de 
fração de dois números inteiros. E o que 
afirmar do zero – símbolo do nada –, tão 
prosaico e desprezível pelos estudantes? 
Sua criação exigiu extraordinária abs-
tração e foi considerado tão importante 
quanto a invenção da roda ou o domínio 
do fogo. Desconhecido dos antigos gre-
gos e romanos, foi apresentado à Europa 
pelos árabes apenas na Idade Média.
 
Sempre fui recorrente com meus alu-
nos: quinze minutos dedicados a um 
problema difícil, mesmo não resolvido, 
enseja mais sinapses, desenvolve mais 
o raciocínio que cinco outros exercícios 
acessíveis, estes solucionados exigindo 
pouco dos neurônios. Nunca o mercado 
de trabalho valorizou tanto o lógico-de-
dutivo, uma característica proeminente 
dos resolvedores de problemas.
 

No Brasil, não temos uma cultura de valo-
rização das Ciências Exatas e as estatísticas 
corroboram essa assertiva: apenas 11% dos 
concluintes do Ensino Médio em escolas 
públicas têm capacidade tida internacio-
nalmente como mínima em Matemática; 
sobejamente conhecido, no Pisa obtive-
mos a 57.ª colocação entre os 65 países 
pesquisados. No topo desse ranking estão 
China, Hong Kong, Finlândia, Singapu-
ra, Coreia do Sul, Japão e Canadá. E se 
queremos participar desse honroso cortejo 
– países econômica e socialmente com ele-
vado grau de desenvolvimento nas últimas 
décadas –, o bom ensino da Matemática 
tem que ser priorizado.
 
O paradoxo é que os cientistas estão 
desenvolvendo tanto os computadores, 
que eles ainda nos ensinarão a pensar. 
Blague à parte, a Matemática desenvolve 
o raciocínio e autodidatismo e o hodierno 
desenvolvimento tecnológico exige cada 
vez mais elevado tirocínio mental para 
o entendimento de textos ou elaboração 
de algoritmos sem um professor para 
auxiliar. Descaracteriza-se, desmerece-se 
a Matemática quando o seu ensino fica 
restrito à memorização e à aplicação de 
fórmulas. Um crime de lesamajestade à 
nossa rainha, sendo a principal joia da sua 
coroa o encadeamento lógico, que promo-
ve a confiança para descobrir e pesquisar 
outros temas das ciências e da vida prática.

ar.ti.go
sm

T /  Jacir J. Venturi - 1º Vice-Presidente do Sinepe/PR

ar.ti.go
sm

Trazer o mundo para dentro da escola é como um dos maiores 
desafios para o educador deste século. O questionamento é fazê-lo, 
se o aluno tem acesso a um mundo maior, que é a possibilidade da 
informação via televisão e internet?

O professor precisa utilizar novos instrumentos de trabalho, pon-
tuando e articulando seu conhecimento com o dos alunos e assim 
construir verdadeiramente a formação em sala de aula.
A pesquisa e a elaboração de trabalhos em sala são mais vividos 
hoje nas escolas. É pela capacidade de argumentação que os alunos 
aprendem e mostram a sua aprendizagem, pois prova, simples-
mente, não avalia mais.

Desenvolver a capacidade intelectual do aluno, ensiná-lo a pensar, 
a questionar, a exprimir seu pensamento pela escrita e por sua 
atitude são o grande nó da educação no século 21.

É próprio e certo imaginar a escola em sua dimensão e 
perceber o quão é necessário repensar as maneiras de 
ensinar e aprender, realizando nossa maneira de trabalhar. 

Quando nos percebemos inseridos num espaço de aprendiza-
gem pedagógica, de conduta, valores, percebemos a mudança no 
nosso perfil de professor.

Professor, educador, mentor, conciliador, gestor... E mais outras 
tantas maneiras de designar um ser humano, único totalmente des-
provido de si, para prover totalmente o outro, o filho alheio, o filho 
do outro com sabedoria de filosofia, paciência de psicólogo e muita 
capacidade de resistência para um grande desafio; são as dificulda-
des humanas, emocionais, psicológicas do novo século.

T / Esther Cristina Pereira - Diretora de Ensino Fundamental do Sinepe/PR

rEpEnsando o 
papEl da Escola 

E da Educação 

matEmática, 
rainha E sErva



30

drogas, 
É prEciso 
prEvEnir

T / Ademar Batista Pereira – Presidente do Sinepe/PR

ar.ti.go
sm

Em todas as civilizações que temos conhecimento constatamos, 
com maior ou menor intensidade, algum tipo de envolvimento 
com drogas, seja álcool, tabaco e outros derivados. A busca pelo 
prazer através de artifícios faz parte da natureza humana. 

Hoje, com a vida em sociedade cada vez mais precarizada e cheia 
de pressões, percebemos o comportamento humano voltado para 
o agora e para a busca de prazer a qualquer preço. Com isso, o 
mundo das drogas funciona como uma “solução imediata”. 

Em meio a este contexto social, não deveríamos nos assustar 
com a busca pelo prazer, pois se trata de uma defesa do organis-
mo. Sabemos que o contrário ao prazer é a dor e jamais vamos 
em busca dela. Podemos correr o risco de sentir dor, porém por 
defesa pessoal o melhor é afastá-la em qualquer circunstância. 
Ai entra o poder das drogas e consequentemente do vício. 

A situação é difícil, mas talvez compreensível em alguns pontos, 
afinal hoje temos uma sociedade que as mulheres precisam 
trabalhar para ajudar no sustento e dar melhores condições para 
a família.  Os filhos quando pequenos ficam com babás, com a 
avó ou em creche, mas ao iniciar o Ensino Fundamental, começa 
o problema: escola somente em meio período. Um turno na 
escola. E o outro? Em casa ou na rua, convivendo com amigos 
e pessoas de todas as idades. Nesta fase é comum encontrar 
crianças de 7 juntos com jovens de 17 anos.

Já a partir de 10 anos, vemos crianças já pré-adolescentes e 
quase 50% semi-alfabetizadas que não conseguem acom-
panhar a escola. Com muita liberdade e influencia dos tais 
“amigos”, começam a ir mal na escola e deixam de frequentá-la. 
Preferem ficar em grupo com os tais “amigos”, em shoppings, 
esquinas, praças. Nesta hora vem o convite para provar as novi-
dades, sejam legais ou ilegais. 

Com o grande acesso a informação, nossos jovens, especial-
mente os mais carentes, querem ter acesso às coisas bonitas da 
vida: tênis e roupas de marca, celular e computador do último 
modelo. Os pais não conseguem comprar nem acompanhar as 
novidades lançadas pelo mercado a cada dia. Como prati-
camente não existem no mundo formal condições para um 
adolescente de 14 anos ganhar dinheiro honestamente, sobra 
o convite aos pequenos delitos, furtos, desvios, pequenos favo-
res. Neste círculo vicioso chega a vez do traficante que também 
quer “ganhar” seu dinheiro. O grupo de “amigos” influencia 
comentando que a droga é muito prazerosa. 

A escola sente e acompanha a “perda” de cada um desses alunos 
a cada ano que passa. O que desanima é que não vemos nenhum 
governo, municipal, estadual ou federal, pensando em como 
quebrar esse círculo. A solução passa por rediscutir o modelo 
social das escola. Precisamos ter escolas do Ensino Fundamental 
ao médio em período integral, das 8h às 17h como na maioria 
dos países em que a educação escolar faz o seu papel e afasta os 
jovens do submundo. Nesta escola, além das disciplinas obri-
gatórias ensina-se os fundamentos de profissões importantes, 
como cozinha, panificação, marcenaria, computação, eletricida-
de, esportes. Com uma escola nesse modelo, não sobrará tempo 
para os nossos jovens ficarem na rua com tempo de sobra pen-
sando apenas em como satisfazer seus prazeres momentâneos. 

Maiores informações em: 
www.revistaenem.com.br

A primeira revista inteiramente produzida 
por professores de cursos pré-vestibulares e 
especialistas do ENEM.
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