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Correspondência

Estou escrevendo ao Nota 10 para dizer, embora vocês já saibam,
que deixei a presidência do Conselho Estadual de Educação e,
desde fevereiro deste ano, está à frente do órgão, o professor Oscar
Alves. Trata-se de uma pessoa de grande experiência na área da
Educação, tendo já sido reitor da Universidade Estadual de Londrina
e da Unopar. Preocupado com os destinos da educação brasileira
e paranaense, estou certo que o Dr. Oscar não deixará que sintam
saudades de mim.

Continuarei no Conselho como conselheiro da Câmara de Educação
Básica e lá me coloco à disposição do amigo e do Jornal.
A Educação só será de fato grandiosa quando educação de qualidade
for pauta principal de governos, sindicatos e sociedade. E vocês
muito contribuem nessa construção. Sigam em frente. Dediquem ao
novo presidente, Oscar Alves, a mesma atenção e nobreza que a mim
dedicaram. Ele é um cidadão especial.
Um afetuoso abraço e meus sinceros agradecimentos

Quero, neste momento, agradecer a nobreza com que sempre o
jornal Nota 10 tratou a mim e ao Conselho. Tive, em vocês, sempre
a maior segurança de que minhas palavras seriam registradas
com fidelidade, mesmo falando de Brasilia, do Ceará, como fizemos
muitas vezes. Vocês já se constituíram uma referência na Educação
tanto pública quanto privada em nosso estado, pela seriedade,
competência e espírito republicano com que sempre agiram.

Professor Romeu Gomes de Miranda
ex-presidente do Conselho Estadual de Educação
do Paraná, de Curitiba.
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Correspondência

Gostariam, se pudessem, nos encaminhar a lei que isenta do
pagamento do IPVA os transportadores escolares.
Jorge Ney F. Oliveira, do Sindicato dos Profissionais Autônomos
de Transporte Escolar do Estado do Rio de Janeiro.
Conforme informado em 2011, o IFPR iria devolver o dinheiro
cobrado para inscrição do aproveitamento Iesde/Vizivali. Porém,
estamos em final de maio e ainda não foi devolvido o referido
valor!
Silvinha Zimmermann, Curitiba.

É cada vez mais nebuloso o que estão fazendo com a Educação.
Esse Plano Nacional ainda não saiu do papel e causa tanta confusão.
José Damasceno Arruda, de Apucarana-PR.

Sou leitora do Nota 10 – não só do jornal digital, mas diariamente
no Site – e vejo que vocês têm acompanhado com bastante
regularidade os acontecimento dessa área, que é tão relegada pela
imprensa. Continuem assim.
Jandira Matsunaga, Curitiba.
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Lei do Piso gera impacto de R$ 8,3 bilhões
Educação Social
O Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed) apresentou estudo apontando que, em 2012, para
pagamento do reajuste de 22% do valor do piso nacional dos professores e implantação da repartição da jornada de
trabalho docente, o impacto total nas secretarias estaduais de educação alcançará R$ 8,3 bilhões. Os dados foram
apresentados em audiência pública realizada na Comissão de Educação e Cultura da Câmara dos Deputados.

A estudante Noemi
Vergopolan e Francisco
Simeão, um dos fundadores
do Programa Bom Aluno.

Estudante do Bom Aluno
vai para os EUA

Pesquisa diz que professor
não dá conteúdo

A jovem Noemi Vergopolan, estudante de Engenharia Ambiental na
UFPR, viajou para os Estados Unidos levando com ela a bagagem de
todo o aprendizado e as experiências proporcionadas pelo Programa
Bom Aluno. Integrante do programa desde 2005, Noemi conquistou
uma bolsa de estudos pelo Programa Ciência sem Fronteiras e vai
passar pouco mais de um ano aperfeiçoando
seus conhecimentos acadêmicos.
Nos primeiros dois meses do intercâmbio, a
estudante, de 21 anos, vai morar na cidade de
Knoxville, no Tennessee, e frequentar o instituto
de línguas da Tennessee State University para
melhorar o inglês. Só depois desse período de
adaptação é que será designada em definitivo
para a universidade onde vai cursar disciplinas
na sua área.

Pesquisa revela que 75% dos professores que dão aula para
alunos do 5.º ao 9.º ano do ensino fundamental da rede pública
brasileira desenvolvem menos de 80% do conteúdo que deveria
ser trabalhado em cada série escolar. Esses dados foram
computados por meio de um questionário da Prova Brasil 2009
– exame federal que avalia a qualidade da educação pública –,
ao qual responderam 216.495 docentes de instituições públicas
de todo o país que dão aulas para alunos dessas séries.
Na edição da Prova 2009, apenas 34,2% dos alunos
apresentaram conhecimento de português adequado após
concluir o 5.º ano. Já em matemática, o índice foi menor, de
32,5%. Depois da conclusão do 9.º ano, o rendimento piorou
ainda mais: somente 14,7% dos estudantes avaliados sabiam o
mínimo em matemática e 26,2%, em português.
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Pior remuneração
Educação Social

Para sugerir notas
para esta coluna
envie um e-mail para
helio@nota10.com.br

O salário dos professores da educação básica
no Brasil registrou, na década passada, ganhos
acima da média dos demais profissionais com nível
superior, fazendo encurtar a distância entre esses
dois grupos. Esse avanço, no entanto, foi insuficiente
para mudar um quadro de trágicas consequências
para a qualidade do ensino: o magistério segue
sendo a carreira de pior remuneração no país.
Tabulações feitas pelo jornal O Globo nos
microdados do Censo do IBGE mostram que a renda
média de um professor do ensino fundamental
equivalia, em 2000, a 49% do que ganhavam os
demais trabalhadores também com nível superior.
Dez anos depois, esta relação aumentou para 59%.
Entre professores do ensino médio, a variação foi de
60% para 72%.
Apesar do avanço, o censo revela que as carreiras
que levam ao magistério seguem sendo as de pior
desempenho. Entre as áreas do ensino superior
com ao menos 50 mil formados na população,
os menores rendimentos foram verificados entre
brasileiros que vieram de cursos relacionados a
ciências da Educação — principalmente Pedagogia
e formação de professor para os anos iniciais da
educação básica.

Giz antialérgico
A Comissão de Educação e Cultura
aprovou no dia 16 de maio proposta que
torna obrigatório o uso de giz antialérgico
nas escolas públicas e privadas do País.
A medida está prevista no Projeto de Lei
617/11, do deputado Marco Tebaldi (PSDB-SC).
O projeto, que tramita de forma conclusiva, será analisado ainda
pelas comissões de Seguridade Social e Família e de Constituição e
Justiça e de Cidadania.

Alimentos proibidos
Está em análise na Câmara projeto que estende as diretrizes
da alimentação escolar às instituições privadas de ensino e veta o
comércio no interior das escolas de alimentos de baixo valor nutricional.
O Projeto de Lei (PL 3348/12), do deputado Rogério Carvalho (PT-SE),
proíbe a venda de bebidas e alimentos que contenham, por exemplo,
elevados teores de açúcar, de sal e de gordura.
Os estabelecimentos localizados em instituições públicas ou
privadas de educação básica que descumprirem a determinação não
serão licenciados nem terão seus alvarás renovados. A proposta altera
a lei que trata da alimentação escolar (Lei 11.947/09).
A proposta, que tramita em caráter conclusivo, ainda será distribuída
às comissões temáticas.
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É Notícia

Escolas não percebem atos de violência
considerados naturais
Pesquisa ressalta necessidade de novas estratégias voltadas à orientação de
alunos, funcionários, familiares e da comunidade

Alguns atos de violência praticados na escola não são percebidos pelos
supervisores pedagógicos. Esse foi um dos resultados da pesquisa realizada pela
enfermeira Michelly Rodrigues Esteves em seu mestrado na Escola de Enfermagem
de Ribeirão Preto (EERP) da USP.
O estudo avaliou seis escolas urbanas públicas de ensino médio do município
de Alfenas (MG) que, juntas, somam aproximadamente 4 mil alunos, entre fevereiro
e março de 2011. A pesquisa ressalta a necessidade de novas estratégias
voltadas à orientação de alunos, funcionários, familiares e da comunidade para o
enfrentamento da violência que ocorre no âmbito escolar.
Michelly entrevistou nove supervisores pedagógicos nessas escolas e
questionou as ações assumidas para o enfrentamento da violência. Eles informaram
que cada uma das escolas busca estratégias próprias, como advertência verbal ou
escrita, comunicação de pais ou responsáveis e, quando necessário, contato com o
Conselho Tutelar, Guarda Municipal e até com a Promotoria Pública.
No período da coleta de dados, a segurança das escolas era realizada pela Guarda
Municipal, mais especificamente, pela Ronda Escolar. Entretanto, Michelly comenta
que a assistência não ocorria da mesma maneira em todas as escolas, fato que
pode se justificar pela existência, na época, de apenas um Guarda Municipal para
realizar a cobertura de todas as unidades de ensino.

Pais precisam ser mais conscientes
A pesquisadora ouviu dos supervisores, nas diferentes abordagens, referência
à “necessidade primordial de que os pais sejam mais conscientes em relação
aos filhos, participando mais ativamente da realidade escolar”. Com relação às
manifestações de violência, os supervisores geralmente limitam-se aos danos
físicos e deixam de perceber determinados atos como violentos, comenta Michelly.
“Grande parte dos supervisores referiu as discussões entre alunos, as quais
envolvem professores, em determinadas situações. Mas, essas discussões foram
relatadas por tais sujeitos como algo natural, justificável pelas divergências natas
entre seres humanos ou, até mesmo, pela adolescência, fase do desenvolvimento
em que os alunos se encontram”.
Como resultado de seu trabalho, ela afirma que cada setor faz o que está ao
seu alcance, dentro do seu conhecimento e de suas possibilidades, sem a certeza
de que esteja fazendo o melhor. Mas, para enfrentar a violência, a pesquisadora
alerta que é necessário desde a intervenção em violências cotidianas vividas pelas
escolas, a conscientização dos profissionais, dos familiares e da comunidade, até
as políticas públicas educacionais, destacando a relevância da atuação em rede.
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Capa

Pesquisa mostra que professores
adoecem por causa da profissão
Dos 66% que afirmaram ficar doentes, 30% têm depressão, 28% problemas com
a voz e 17% complicações na coluna
No início deste mês um evento, realizado pela APPSindicato, apresentou dados que mostram que os professores
têm adoecido por causa da profissão. Do total de docentes
que participaram do levantamento, 66% disseram que
têm depressão, 28% problemas relacionados à voz, 17%
complicações na coluna, 8% problemas respiratórios e uma
série de outras dificuldades de saúde.
As informações foram levantadas em pesquisa realizada
pela entidade no primeiro semestre de 2009. A análise envolve
questões ligadas a condições de trabalho e organização. Foram
consultados 7.612 educadores, entre professores e funcionários
da rede pública estadual de ensino.

A depressão é uma das doenç
as
que mais atingem os profes
sores
durante as atividades da pro
fissão.

(continua na página seguinte)
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Confira o resultado da análise:
Capa
Adquiriu doença em virtude do trabalho?
Sim – 66%
Não – 34%
As principais causas de afastamento, no universo de 66%
dos entrevistados que responderam Sim na questão acima.
Depressão – 30%
Problemas com a voz – 28%
Problemas de coluna – 17%
Problemas respiratórios – 8%
Outros – 17%
Apresentou licença médica para mais de três dias?
89% - Sim
11% - Não
Período da licença neste universo de 89%, com base na
questão anterior.
De 15 a 30 dias – 13%
De 31 a 60 dias – 13%
Mais de dois meses – 14%
Até 15 dias – 61%

Número de atestados médicos de até três dias
apresentados pelos educadores.
Não apresentou – 45%
Um – 36%
Dois – 13%
Três – 6%
Quatro – 1%
Foi atendido pela perícia médica do estado?
Sim – 43%
Não – 57%
Avaliação dos 43% atendidos pela perícia médica estadual.
Razoável – 58%
Ruim – 17%
Ótima – 13%
Péssima – 12%
No primeiro semestre de 2009 se ausentou por motivo de
saúde?
Sim- 30%
Não – 70%
(continua na página seguinte)
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Capa
Em maio de 2010 a Secretaria de Saúde e Previdência da APP/Sindicato

Com base nestas informações, a Secretaria de Saúde e Previdência

realizou novo levantamento sobre o quadro de adoecimento dos educadores.

da APP/Sindicato está em debate com a Secretaria de Estado de Estado

Confira o resultado:

da Administração e Previdência (Seap), para a elaboração de um projeto
de lei voltado à saúde do trabalhador. O principal objetivo é a criação de

- Professores afastados por doença: 3.100
- Funcionários afastados por doenças: 1892
- Total de educadores afastados: 4.992

uma política para a prevenção da saúde dos servidores.
Entre as metas também está a diminuição de custos por parte do
governo com os afastamentos. Em reuniões periódicas são discutidas
diretrizes e programas para a melhoria da saúde dos educadores.

Gasto mensal do Estado com afastamentos por doenças:

Ainda neste ano deverá ser realizada uma pesquisa científica

- Gasto mensal com professores afastados: R$ 2.287.645,00

organizada e executada pelo Núcleo de Estudos em Saúde Coletiva

- Gasto mensal com funcionários afastados: R$ 1.262.153,00

da Universidade Federal do Paraná (UFPR), em parceria com a APP.
O trabalho terá o intuito de comprovar cientificamente a relação do

- Total mensal dos gastos: R$ 3.549.798,00

adoecimento dos educadores com o exercício da profissão.
Os problemas com educadores atingem profissionais de todo o

Vários educadores tomaram conhecimento das informações resultantes

país. Entre as pautas discutidas por lideranças sindicais em diferentes

da pesquisa durante o 1º Seminário Estadual de Saúde Mental dos

estados para a diminuição dos problemas estão reajuste salarial

Trabalhadores em Educação, realizado na sede APP/Sindicato no dia 1.º de

compatível; diminuição de carga horária; melhora das condições de

junho. Os números foram apresentados pelo professor Idemar Vanderlei Beki,

trabalho e uma reforma no ensino brasileiro.

secretário de Saúde e Previdência da APP.
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INFORME PUBLICITÁRIO
Associação Paranaense de Administradores Escolares - Apade
Declarada de Utilidade Pública pela Lei nº. 7.527/81

coluna da apade
R. Des. Ermelino de Leão, 15, Cjs, 81 e 82 - Fone: (41) 3323.6493
CEP: 80.410-230 - Curitiba / Paraná

A DEMOCRACIA DOS MAIS IGUAIS
Os velhos gregos achavam que o “demos” (povo) tinha condições de se autodeterminar, de
definir o que seria bom para o grupo. A esse ideal de organizar a sociedade deram o nome de
Democracia (força do povo).
Mais tarde, um povo relativamente bem esclarecido, depois de ficar séculos obedecendo à
vontade do rei, resolveu ressuscitar a velha ideia da Democracia dos gregos. Acharam eles que,
para valer, a força do povo devia se estribar num tripé: liberdade, igualdade e fraternidade.
Os que fabricam móveis sabem que uma cadeira apoiada num tripé fica estável até em
superfícies irregulares. Ela só é derrubada pela lei da gravidade. Então a democracia só se
mantém estável se apoiada nos três pés: liberdade – igualdade – fraternidade. Ledo engano dos
franceses. Por quê? Porque a igualdade depende de outro tripé: educação – saúde – segurança.
Para a democracia, esses três direitos consagram o princípio da igualdade. Não existe sem eles.
O cidadão tem três necessidades fundamentais que geram os três direitos. Já não é o ser
humano isolado, mas o ser humano cidadão. Qual a diferença? O cidadão é um ser humano
pertencente a um grupo organizado que, por sua vez, constitui uma sociedade (conjunto de
sócios de objetivos e necessidades comuns). Então, sociedade é um grupo humano organizado,
em função de um território (ou não), com características comuns, objetivos e aspirações
também comuns. Uma sociedade organizada, com um território, torna-se um país, uma nação,
(Nação Tabajara, por exemplo).
Essa sociedade democrática, alicerçada num conceito tripezóide, nos tempos modernos,
dada a complexidade das tecnologias e das demandas, está ficando com um dos pés carunchado:
o da igualdade. Essa igualdade está sendo massacrada principalmente no direito à EDUCAÇÃO.
Sabe-se que é difícil tratar de forma igual a seres naturalmente desiguais. E por ser difícil essa
tarefa, mas fundamental para a democracia, esse direito está consagrado na CARTA MAGNA
de cada sociedade democraticamente organizada. Fugir a esse princípio é entrar na área da
injustiça contra o cidadão.

Prof. Vê – 2.º Presidente da APADE

Entretanto, dentro das democracias, começaram a crescer os grupos dos mais iguais do
que o cidadão comum. E, por serem mais iguais, também são mais livres e menos fraternos
que os comuns. No início da “derrocada” da democracia, esses mais iguais tinham, como
“argumento”, a riqueza, o dinheiro, que abre, como até hoje, caminho de acesso ao lago do
erário público. Em seguida, veio aliar-se a eles outro grupo, o dos “mais iguais políticos” que,
por se tornarem mais iguais, também se tornaram mais ricos. O resultado é que a igualdade
ficou no papel e os recursos do “grande lago do erário púbico” ficaram à disposição dos mais
iguais.
É vergonhoso ver como esses direitos fundamentais são sonegados aos somente iguais.
Os mais iguais resolveram o problema desse tripé, vertente educação, numas canetadas; uma
delas: reserva de vagas nas universidades. Essa aberração fica evidente com uma analogia:
vamos ao atletismo, uma corrida de velocidade, com dois indivíduos: um é atleta; o outro,
perneta, (com apenas uma perna). Então, para fugir ao ridículo dessa corrida, estabeleceu-se
que nenhum dos dois corredores pode ultrapassar a velocidade de 1 km por hora. A isso, os
mais iguais chamam de igualdade, igualdade de oportunidades. É fácil!?
Fica claro que o conceito de Universidade, assumido pelos mais iguais, é de fornecedora de
diplomas; não de competências. Mas fica igualmente claro que o problema da educação não
está na entrada para a Faculdade, mas na saída do Ensino Fundamental e Médio. É por essa
razão que os filhos dos mais iguais estudam em escolas particulares e nas Universidades
Estrangeiras, que ainda têm o objetivo de ensinar. Cobrir esse descalabro com uma canetada
não foi uma solução sábia, foi eleitoreira.
A igualdade está em oferecer condições de aprendizagem com qualidade, da infância à
adolescência, para que os jovens cheguem ao limiar dos estudos superiores em igualdade de
condições (de conhecimento).
(continua na página seguinte)
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Manter uma parte da sociedade, os mais pobres na ignorância não é uma forma de escravidão
democrática? Para o direito à saúde, que é fruto de uma boa alimentação, distribuíram um bolsafamília, apesar de a Constituição estabelecer que todos têm direitos fundamentais; e são vários,
que não podem ser adquiridos com o bolsa-família. E essa vergonha é vista como a redenção da
pobreza...
Bolsa-família com acesso garantido à educação de qualidade é avanço social; sem acesso à
educação é escravidão, mais aviltante que a dos escravos do tempo do império, por se apresentar
travestida de benefício social, objeto de vanglória pessoal de alguns caudilhos modernos.
Então, eis o problema da democracia: um elemento do tripé está bichado: o da igualdade. Por
que isso acontece?
Resposta simples: porque o tripé de apoio do cidadão, o apenas igual, a educação, está
bichado. É lhe sonegado, sistematicamente, esse direito. Atrás dele, perdem-se a cidadania e a
força do pé da igualdade.
Vejam só: O “lago dos recursos” (fazenda) armazena, anualmente, em torno de R$
1.600.000.000.000 (um trilhão e seiscentos bilhões de reais) estocados aí pela sociedade
(que é o conjunto dos cidadãos). Um lago para não botar defeito. Como essa sociedade, aqui no
nosso caso, tem cerca de 200.000.000 de cidadãos (do recém-nascido ao ancião), pelo viés da
igualdade da matemática, a cada cidadão caberiam 7.500 reais/ano.
Voltemos ao Lago dos Recursos (localizado em Brasília). Aqueles que conseguiram se
tornar mais iguais, pelos caminhos da política e outros caminhos também não muito puritanos,
criaram “lagos especiais” cujas águas saem do Lago dos Recursos para abastecê-los. Assim,
apareceram “Lago do Judiciário”, “Lago do Legislativo”... Há outros lagos; este artigo, porém,
não tem a finalidade de esgotar a lista; é exemplificativo.
Por serem lagos especiais para estancar a sede dos “mais iguais”, necessitam eles de muita
“água”, tanta que a relação matemática dos mais iguais X recursos fica mais ou menos assim:
Lago Especial: R$ 80.000.000.000 para os 15.000 mais iguais = R$ 5.333.333 per capita/

coluna da apade
R. Des. Ermelino de Leão, 15, Cjs, 81 e 82 - Fone: (41) 3323.6493
CEP: 80.410-230 - Curitiba / Paraná

ano. Um cidadão mais igual equivale a 711 cidadãos iguais. Percebeu por que os considero
mais iguais que os cidadãos comuns? Eles são 711 vezes mais iguais que os comuns. Haja
igualdade, fraternidade, liberdade! Para os “somente iguais” fica a liberdade de abastecer o
lago – Imposto de Abastecimento do Lago Mor! Não está considerada aqui a água que escorre
pelo ladrão!
As diferenças entre os indivíduos de uma sociedade existem e são excelentes porque
imprimem dinamismo e flexibilidade à democracia. Cada ser humano nasce com determinados
dons. Uns conseguem usar esses dons com mais eficiência que outros. Então é justo que tenham
mais bens oriundos de sua capacidade. Que um médico ganhe mais que um ascensorista de
elevador não ofende o princípio da igualdade, e não é demérito para o ascensorista. O que não
pode é o ascensorista de um edifício dos mais iguais, por exemplo, ganhar R$15.000 e o do
prédio dos apenas iguais, R$700. Não é igualdade receber um piloto de um caça, que vale uma
fortuna, um salário menor que o de um motorista de automóvel que leva um cidadão “mais
igual”. Esse é o primado dos mais iguais, não da democracia.
Os recursos daquele lago maior deveriam ser usados preferencialmente para atender às
necessidades do cidadão, relativamente aos
direitos estabelecidos no tripé: educação
– saúde – segurança, inclusive para
podermos ter cidadãos livres. A cegueira do
analfabetismo escraviza pela ignorância,
pela pobreza decorrente, pela inapetência,
também conhecida por indolência. Não
há democracia com um povo analfabeto,
como não há libertação através de bolsasfamília. É uma “trairagem” nacional.
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Soluções para a falta de bons professores

Jacir J. Venturi
Diretor de escola, foi
professor da educação
básica e ensino superior.
Site: www.geometriaanalitica.
com.br
Contato:
jacirventuri@hotmail.com

No Brasil, de 2005 para cá, os formandos nos cursos de
licenciatura apresentam uma queda anual média de 4,5%.
Diagnóstico: pouca valorização social da carreira e um
ambiente escolar de conflitos, desinteresse e indisciplina.
No entanto, para muitos candidatos são atraentes
algumas singularidades da profissão: o professor bom
ou mediano não fica desempregado, tem aposentadoria
especial, pelo menos 45 dias de férias, estabilidade no
emprego (nas públicas) e a nobilíssima missão de ser um
educador.
A divulgação das estatísticas feitas pelo MEC é
recente, mas referem-se a 2007: nesse ano, os cursos
de licenciatura formaram 70 500 professores, portanto
aquém dos 83 000 concluintes em Direito, uma área
bastante saturada, uma vez que há no Brasil 636 630
advogados.
Quantos dos 83 000 formados em Direito não estariam
mais realizados se tivessem optado pelo magistério? No
vestibular, renderam-se aos encantos das pouquíssimas
vagas da magistratura? Por que não oferecer amplamente

cursos de capacitação de disciplinas pedagógicas para que
esses profissionais e de outras áreas venham a dar aulas
na educação básica? Candidatos existem aos milhares:
engenheiros, advogados, odontólogos, jornalistas,
publicitários, psicólogos, etc., que batem às portas
das escolas com a volúpia de lecionar, compartilhando
aulas com a sua profissão, mas estão impedidos por
lei. Enlevariam o ambiente escolar, trazendo novas
experiências. Todos nós conhecemos bons didatas e que
passaram ao largo de uma licenciatura.
No início da minha carreira de professor da UFPR
e PUCPR, lecionei preferencialmente para as turmas
de engenharia, com maior nível de exigência. Dei-me
conta mais tarde que poderia ser mais útil nas turmas
de licenciatura: havia bons alunos, sim, no entanto a
maioria tinha pouca base, pois menor é a concorrência nos
vestibulares. Nós, professores, tínhamos por meta motiválos e especialmente reduzir o índice de desistência que
beirava os 70% nos cursos de Física, Matemática e Química.
(continua na página seguinte)
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A baixa qualificação de parte dos nossos docentes ficou
comprovada no ano de 2009, quando o governo de São
Paulo aplicou uma prova para preencher 100 mil vagas de
professores temporários. O resultado foi nefasto: cerca
de 50% dos candidatos não atingiram a nota 5 e 1 500
candidatos realizaram a proeza de zerar numa prova de
5 alternativas com 25 questões. E o mais funesto: não
havendo outra opção, todos os candidatos foram para a
sala de aula.
Um desafio de proporções mundiais é atrair os bons
talentos para lecionar. Cuba, dos irmãos tiranetes Fidel e
Raul, apesar de sua economia fechada e obsoleta, possui
um bom sistema de ensino. Os melhores universitários
e formados nas diversas áreas recebem incentivos para
lecionar e são oferecidas disciplinas de didática nos
finais de semana. Os habitantes dessa ilha caribenha
detêm uma boa escolaridade, pois aplicam uma receita
básica: valorização do professor, alunos que se fazem
presentes na escola das 8h às 16h30 e os coordenadores

pedagógicos, amiúde, entram em sala para assistirem
às aulas e orientarem os docentes.
A sala de aula constitui os metros quadrados mais
nobres de qualquer organização educacional e é nesse
espaço que devemos colocar os melhores talentos. Uma
caça ao tesouro, com abrangência mundial, pois, antes
de Cuba, outras nações como Finlândia, Coreia do Sul,
Irlanda, EUA, Cingapura, etc, estabeleceram programas
de formação de celeiros de bons didatas, atraindo
para a docência os excelentes estudantes do ensino
médio ou capacitando professores e profissionais não
licenciados.
Neste mister, podemos contar com um grande
número de pessoas que carregam dentro de si a
chama esplendorosa do entusiasmo em promover o ser
humano no espectro ético, social, cognitivo e espiritual.
Educar tem etimologia latina belíssima: ducere, que
significa conduzir, mostrar o caminho.
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Concurso Nacional de Redação
e Desenho
Agenda

UFPR inscreve para Festival de Inverno
de Antonina

De 7 a 14 de julho as ruas da cidade de Antonina,
no litoral do Paraná, vão respirar arte com o 22.º
Festival de Inverno da UFPR. Serão oito dias de
muita cultura, com oficinas artísticas e espetáculos
para todas as idades, neste que é o maior evento
de extensão da UFPR. O período de inscrições para
participar das oficinas será de 18 de junho a 2 de
julho.
As inscrições para as oficinas podem ser
feitas em Curitiba, Antonina ou pela internet
http://www.proec.ufpr.br/festival2012/links/inscricoes.html.

O Instituto Brasileiro do Cobre (Procobre),
entidade sem fins lucrativos que mantém o
Programa Casa Segura – que busca conscientizar
a população sobre os riscos relacionados às
instalações elétricas inadequadas –, está apoiando
a 1.ª edição do Concurso Nacional de Redação e
Desenho “Eletricidade com Segurança”, promovido
pela Associação Brasileira de Conscientização para
os Perigos da Eletricidade (Abracopel).
O Prêmio busca incentivar a participação de
crianças, jovens e professores no desenvolvimento
dos conceitos de segurança no uso da eletricidade.
As inscrições, gratuitas, estão abertas até 31
de agosto. Para participar, alunos de 6 a 10 anos
devem preparar cartazes com frases e desenhos
sobre o tema “Eletricidade com segurança – Eu me
preocupo!”. Estudantes de 11 a 15 anos participam
por meio de redações com o mesmo tema. As
inscrições deverão ser feitas pelo professor
orientador. As regras do concurso estão no site da
Abracopel http://www.abracopel.org.br.
2012

Prêmio Escola Voluntária
O Prêmio Escola Voluntária está com inscrições
abertas para a sua 12.ª edição. Desde 2001, mais
de 4 mil escolas já mostraram que seus alunos,
por meio de ações voluntárias, são capazes de
somar esforços e gerar mudanças positivas nas
comunidades.

As escolas vencedoras receberão prêmios
em dinheiro que ajudarão a suprir necessidades
específicas de cada projeto e um educador, escolhido
entre as escolas finalistas, também será premiado.
Qualquer escola, pública ou particular pode se
inscrever desde que o projeto esteja em operação
pelo menos desde 1.º de fevereiro de 2012, e que
dele participem alunos regularmente matriculados
no 9.º ano (ou 8.ª série) do Ensino Fundamental ou
em qualquer série do Ensino Médio.
As inscrições podem ser feitas via internet no site
www.escolavoluntaria.com.br/ ou então pelo correio
até 30 de junho.

Prêmio Microsoft Educadores
Inovadores 2012
Está de volta em 2012 a iniciativa da Microsoft
Parceiros na Aprendizagem, que valoriza e reconhece
os melhores projetos educacionais desenvolvidos
por professores de escolas públicas, particulares e
técnicas que utilizam a tecnologia para melhorar a
aprendizagem dos estudantes.
Com inscrições abertas até o dia 6 de agosto, o
Prêmio Microsoft Educadores Inovadores está em
sua sétima edição e tem por objetivo incentivar
o desenvolvimento de ações de incorporação das
tecnologias em atividades que proporcionem um
melhor desempenho da comunidade escolar.
As inscrições deverão ser feitas pelos próprios
professores que desenvolveram os projetos,
através do site www.educadoresinovadores.com.br/
index.asp .
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O Poeta e o
Passarinho
Ricardo Viveiros
Editora Biruta

É mesmo muito difícil falar
de perda para crianças e
adolescentes. Afinal, pela
pouca idade, imagina-se que
eles ainda não conviveram
com esse tipo de adversidade. Entretanto, ao contrário
da suposta lógica, tem crescido, dentre esta faixa etária,
o índice daqueles obrigados a conviver com diferentes
perdas. Mas como tratar de um tema tão duro, complexo
e inibidor com crianças e adolescentes? A poesia deste
livro surgiu, infelizmente, por uma tragédia pessoal do
autor. Viveiros perdeu filho (25 anos) e neta (seis meses)
em um acidente de carro ocasionado por um motorista
alcoolizado. Depois de um período, para tentar ajudar
a superar a dor, resolveu escrever um texto, que ficou
guardado por anos. Foi em 2011 que o encontrou – no
meio de outros livros – e resolveu publicá-lo.

20 regras
de sucesso
do pequeno
empreendedor

Quem Mexeu
na Minha
Bagunça?

Ricardo Veríssimo
Editora All Print

Celi Piernikarz e
Marilucia R. Gonçalves
Editora Esfera

A obra reúne dicas práticas para quem está dando os
primeiros passos rumo a um empreendimento próprio. As
20 chaves de sucesso do livro servem de devocional do
empresário. São conceitos que permeiam o conteúdo do
capítulo. E aguçam ainda mais a curiosidade do leitor. O
autor escreve de maneira clara e entusiasmada, trazendo
dicas técnicas de administração e gestão de empresas e
desmitificando o perfil do empreendedor. Mostrando que
mais que uma ideia na cabeça e inspiração, o sucesso
necessita também de transpiração na medida adequada.

Um livro voltado ao adolescente, instrumento
essencial a pais, professores, psicopedagogos e
psicólogos, para a orientação de jovens na busca pela
autonomia, mostrando como cuidar de suas próprias
coisas, obrigações e espaço, deixando a vida mais
leve e organizada. É indicado também para muitos
adultos “bagunceiros”. Um verdadeiro guia, que inclui
atividades sobre como “mexer na bagunça” tornando
a vida mais fácil, sem perder a graça da “bagunça
natural”.

Os interessados em divulgar seus livros nesta página devem entrar em contato com a Redação, pelo telefone (41) 3044-6273.
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Perdão, essencial na escola e na vida
Erika de Souza Bueno*

H

á pessoas aprisionadas e amedrontadas dentro de si e que,
dia a dia, tentam se acostumar com a ausência da liberdade e
da paz. Há aqueles que se negam a dizer a verdade por medo
da repreensão e, por isso, vivem amargurados e inseguros. Há aqueles
que fogem dos próprios pensamentos, pois estes insistem em apontar
fatos dos quais tentam se esquecer. Há gente que não sabe o que é
dormir tranquilamente, pois vive em meio a pesadelos com chances
razoáveis de tornarem-se reais.
Se desde a infância fôssemos ensinados a dizer somente a
verdade, talvez essas pessoas hoje estivessem, simplesmente, felizes.
Se tivéssemos aprendido a revelar - em vez de esconder - nossas
fraquezas e se, com isso, não tivéssemos sido ridicularizados, talvez
as clínicas médicas hoje não estivessem tão cheias de pessoas com
enfermidades advindas de angústias do passado.
Infelizmente, nem mesmo a escola conseguiu nos ensinar que a
liberdade também depende da nossa coragem e disposição de nos

enfrentarmos e de encararmos as consequências dos nossos
próprios equívocos. Ainda hoje, há relatos de crianças que, quando
tiram notas baixas, são acusadas, acuadas e, consequentemente,
acometidas de um sentimento de inferioridade. A partir disso,
essas crianças se acostumam, assim como nós, adultos, a
maquiar a verdade, a omitir fatos e a não confessar o erro, pois,
aparentemente, é mais simples escondê-lo.
Conhecedora de tudo isso, a escola pode fazer diferente. Pode,
por exemplo, incentivar uma postura de autoconfiança nos alunos,
de modo que entendam que são maiores que o erro e que, por
isso, podem vencê-lo. A escola não pode ser omissa quanto a esse
assunto, não pode mostrar apenas um lado da moeda, não pode
supervalorizar aquele que sempre acerta em detrimento daquele
que tem uma postura inadequada.
(continua na página seguinte)
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Perdão, essencial na escola e na vida
Erika de Souza Bueno*

Na sala de aula, é preciso sensibilidade e clareza por parte
dos professores para ensinar que se livrar da culpa e do engano,
entretanto, não é tarefa fácil, pois não é unilateral, há mais
pessoas envolvidas e não é sempre que se pode contar com a
compreensão delas.
De qualquer modo, mesmo que haja poucas possibilidades de
se obter o perdão e a compreensão de outra pessoa, é essencial
que ele comece com a parte que, por um acaso, tenha errado em
relação a alguém. O perdão, assim como tantas outras habilidades,
é ensinado pelo exemplo e, por isso, o professor não pode trazer à
memória erros que alunos tenham cometido em outras ocasiões
na escola.
É necessário aprender que quando um aluno comete uma

indisciplina, ele não é para sempre indisciplinado, ele está ou esteve
(estado passageiro) em indisciplina, pois, assim como qualquer um
de nós, o aluno também precisa de pessoas que estejam dispostas a
dar mais uma chance, a não desistir dele.
Com isso, aumentam as chances de dias melhores e de nos
envolvermos com pessoas que sabem confessar o erro, pedir perdão
e que, beneficiadas dele, sejam capazes de o fornecer sem mágoas e
ressentimentos, acreditando que tudo vai, de fato, melhorar.

*Erika de Souza Bueno é Coordenadora Pedagógica, professora
e consultora de língua portuguesa; articulista sobre assuntos
de língua portuguesa, educação e família.
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Aula Extra

Rafael Adamowski
Contato:
redacao@nota10.com.br
Com o objetivo de
apresentar opções para a
realização de atividades
fora da sala de aula, a
Coluna Aula Extra deste
mês de junho faz um
passeio pelo Observatório
Astronômico e Planetário
do Colégio Estadual do
Paraná (OACEP). Aproveite
para saber mais sobre
o funcionamento das
atividades e a importância
para seus alunos.

É assim que se sente quem visita um observatório ou um planetário. Mais próximo dos astros que
embelezam as nossas noites. Se por um lado o brilho das estrelas encanta muitas pessoas, por outro é
objeto de estudo de astrônomos, que dedicam suas vidas para explorar os mistérios do universo.
O Colégio Estadual do Paraná (CEP) conta com o planetário Professor Doutor Francisco José Gomes
Ribeiro, localizado nas dependências do próprio colégio, e com o observatório astronômico Professor
Doutor Leonel Moro, no município de Campo Magro, na Grande Curitiba. A estrutura como um todo é
conhecida pela sigla OACEP.
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A direção do OACEP é de responsabilidade
do astrônomo José Manoel Luís da Silva. Aos
78 anos, o professor José Luís, como é mais
conhecido, é responsável pelo planetário desde
27 de abril de 1978. Ele explica que em 34 anos
já ocorreram no local aproximadamente 12.700
sessões e a visitação supera 1,2 milhão de
pessoas do Brasil e exterior.
O formato da estrutura do planetário chama
a atenção de quem passa pelo local. Ele está
instalado num prédio em forma de tronco
de pirâmide de base quadrangular e tem
capacidade para 62 pessoas.
Ao me recepcionar no CEP, o astrônomo José
Luís destacou algumas questões importantes
com base em sua experiência profissional. Na
conversa, ele me explicou que os alunos do colégio
participam de atividades de caráter didático
pedagógico específico.
As sessões envolvem o ensino fundamental e
médio e são integradas às disciplinas destinadas aos
estudantes. No entanto, instituições externas ao CEP
também podem participar.
Descontraído e entendido do assunto, professor
José Luís nem aparenta estar com 78 anos de idade.
Esbanjando saúde, compartilha sua sabedoria sobre
astronomia para estudantes desde a pré-escola até a

pós-graduação. São quase 25 mil visitas por ano. “O planetário
é analógico e condicionado para o ensino da astronomia. Ele
mostra a realidade do céu”, diz.
Em 2010 o planetário passou por uma reforma. Na ocasião as
paredes foram impermeabilizadas para evitar a infiltração e as
poltronas antigas substituídas por reclináveis. Dessa forma, foi
possível melhorar a percepção das constelações apresentadas
nas sessões. Os espectadores podem observar a reprodução do
céu em Curitiba, de acordo com os pontos cardeais.
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As imagens geradas pelo Projetor ZKP-1 impressionam os visitantes que aprendem mais sobre
os segredos da astronomia. Cientificamente é sem dúvida uma excelente aula complementar para
estudantes de qualquer nível escolar.
Mesmo já aposentado, o astrônomo José Luís não abandona o ofício que ama. Ele considera seu
trabalho importantíssimo, uma vez que o Brasil é a quinta potência mundial no quesito Ciências
Espaciais.
O planetário e observatório, além das atividades pedagógicas agendadas, realiza sessões públicas
para a comunidade nas manhãs de domingo e nas noites dos primeiros sábados de cada mês.
A manutenção dos equipamentos do planetário é realizada anualmente pelo técnico alemão
Dr. Edgar Erwin Bühler. O investimento anual do governo estadual
nestas manutenções
fica na ordem de US$
10.500,00.
Apesar de estarmos
na estrutura física do
planetário no CEP, o
professor José Luís me
contou um pouco sobre
o observatório de Campo
Magro.
De acordo com ele a
localização é estratégica,
a 1.062 metros do nível
do mar. A inauguração do
observatório astronômico
ocorreu em 24 de novembro
de 1994.
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O prédio tem o formato de uma nave espacial, e está
devidamente equipado tanto para o ensino da astronomia e
ciências relacionadas quanto para programas de pesquisa em
apoio aos grandes observatórios do Brasil e exterior.
“O planetário e o observatório tem três objetivos, ensino,
pesquisa, e para a comunidade o lazer”, me explica o professor
José Luís. Eu, que também costumo admirar o céu nas
noites estreladas, fiquei curioso por visitar o observatório
de Campo Magro depois da explicação de que o céu pode ser
observado por meio de telescópios e as constelações podem
ser identificadas com o monitoramento dos astrônomos
responsáveis.
No meu ponto de vista não restam dúvidas de que o
agendamento de atividades no OACEP é fundamental para o
desenvolvimento do conhecimento sobre astronomia de seus
alunos. As atividades despertam a curiosidade e o fascínio
em relação ao universo que nos envolve e do qual fazemos
parte, e são direcionadas para uma melhor compreensão da
ciência como um todo. Para agendar sua vista, verifique as
informações do quadro ao lado.

Curiosidade
Antes de astrônomo, o professor José Manoel Luís da Silva foi militar da ativa. Chegou a
lecionar as disciplinas de matemática e física no Colégio Militar de Curitiba (CMC). Na década
de 70 passou a priorizar as atividades relacionadas à astronomia. Além dele, integram a equipe
de astrônomos do OACEP os professores Amauri Pereira e Paulo Roberto Lagos. O lema dos
astrônomos do observatório é “Preparar o futuro”

Serviço
Instituições interessadas em visitar o planetário
ou o observatório devem enviar ofício dirigido ao
professor José Manoel Luís da Silva, astrônomo diretor
dos espaços. No ofício deve estar especificado o
destino da visita, no caso uma das duas opções citadas
anteriormente. O endereço para encaminhamento é
Avenida João Gualberto, 250, Alto Glória, CEP: 80.030000, Curitiba-Paraná.
Devem constar os seguintes itens:
- Nome e endereço da Instituição
- Nome e assinatura do (a) diretor (a) da instituição
- Série dos alunos
- Nome completo e R.G. do responsável que
acompanhará os alunos no dia da visita
- Telefone e melhor horário para contato
O ofício também pode ser encaminhado via fax,
pelo telefone (41) 3304-8941, também com os itens
solicitados. As respostas são por ordem de chegada
e o diretor do OACEP entrará em contato para o
agendamento do dia e horário da sessão. O cronograma
completo de visitação está disponível no site do Colégio
Estadual do Paraná (www.cep.pr.gov.br).

26

É Notícia

Aprovado texto principal do
Plano Nacional de Educação
Percentual passou de 7,5% para 8%, mas reivindicação é de que chegue a 10%
do PIB o valor de investimento na educação
A Comissão Especial do Plano Nacional de Educação
(PNE - PL 8035/10, do Executivo) aprovou dia 13, em

relator] não viabiliza uma melhoria real da qualidade da
educação”, declarou.

caráter conclusivo, o texto-base do relatório do deputado

Vanhoni, por sua vez, argumentou que o meio ponto

Angelo Vanhoni (PT-PR), com a previsão de que 8% do PIB

percentual vai representar um aporte de R$ 23 bilhões

sejam investidos diretamente em ensino nos próximos

em uma década, o que poderá garantir, por exemplo, o

dez anos. Com exceção do Psol e do PDT, os demais

ensino em tempo integral a 35 milhões de alunos da

partidos votaram a favor do parecer. Os destaques

educação básica. “A nação pode ficar tranquila, pois,

deverão ser analisados no dia 26 de junho.

com 8% de investimento direto do PIB, vamos consolidar

Antes da reunião, o relator aumentou a meta de
investimento direto no setor em meio ponto percentual –
a versão anterior do texto estabelecia o índice de 7,5% do

um novo patamar da educação e da construção do
conhecimento no Brasil”, declarou.
O projeto ainda poderá ser analisado pelo Plenário

PIB. A mudança, no entanto, não convenceu o deputado

da Câmara, caso haja recurso contra a decisão da

Ivan Valente (Psol-SP), que é autor de um destaque

comissão. Deputados do governo e da oposição já

que fixa o percentual de 10% do PIB a ser aplicado em

sinalizaram, anteriormente, essa possibilidade.

educação. “Esse aumento pequenininho [dado pelo

28

Greve dos professores federais completa
um mês sem previsão de término

É Notícia

Grevistas dizem que aguardam uma proposta concreta do governo para, então,
encerrar o movimento
A greve dos professores das universidades federais completou
um mês no dia 17 sem nenhuma perspectiva para o fim do
movimento. O Ministério do Planejamento prometeu apresentar uma

discursos vazios. A sociedade está percebendo que a pior crise do país
é a da falta de políticas públicas para a educação”, argumentou Schuch.
Na última terça-feira (12), o governo federal chegou a pedir, sem

proposta para o plano de carreira dos docentes. Contudo, o Sindicato

sucesso, uma “trégua” de 20 dias aos professores federais para

Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior (Andes)

continuar as negociações. O secretário de Relações do Trabalho do

avalia que a greve não será encerrada, mesmo se a proposta for

Ministério do Planejamento, Sérgio Mendonça, disse que o governo se

considerada boa.

comprometeria a apresentar ao fim desse prazo uma proposta para

“Esperamos que o governo pare de enrolar e apresente uma
proposta concreta. Esperamos que haja algo objetivo para que, a
partir daí, possamos iniciar um processo de negociação. O fim da

solucionar o impasse em torno da reestruturação da carreira, principal
reivindicação dos professores.
Além de não concordar com a “trégua”, os grevistas criticaram a

greve sequer está na nossa pauta”, disse o primeiro vice-presidente

postura do governo. “Estamos, desde o segundo semestre de 2010,

da Andes, Luiz Henrique Schuch.

esperando propostas concretas do governo para podermos conversar

Segundo ele, apesar dos transtornos causados pela greve, o
movimento tem recebido apoio da sociedade. “Temos recebido
uma resposta de acolhimento por parte da sociedade. Esse é um
movimento vitorioso porque a sociedade não se engana mais com

com a categoria e isso não aconteceu. Não deu para acreditar que o
governo chegou falando em “trégua”. Foi uma coisa fora da realidade.”
A greve já atinge 55 instituições federais de ensino em todo o país.
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