
A transformação social não se dá a par-

tir de ações isoladas levadas a efeito

por atores individuais. A complexidade das

demandas sociais exige idéias inovadoras e

a soma de esforços em ações conjuntas.

A relação entre o setor público, o em-

presarial e a sociedade é fluida. Seus limi-

tes indefinidos criam a interdependência e

levam as empresas a conciliar as exigências

da competitividade com a emergência de um

modelo de desenvolvimento sustentável que

atenda as demandas da sociedade. Para isso,

é fundamental o estabelecimento de parce-

rias entre os setores da sociedade para que

a ação se potencialize e atinja efetivamente

os resultados a que se propõe.

As mudanças no universo do trabalho

trazem novos desafios para a Educação:

já não basta ensinar, é preciso preparar o

educando para sua inserção em socieda-

des, cada vez mais complexas, que exigem

do trabalhador competências inovadoras,

éticas e transformadoras.

Em 2005 o Serviço Social da Indústria do

Paraná (SESI-PR), ao criar e implantar o Colé-

gio SESI Ensino Médio, na Cidade Industrial

de Curitiba (CIC), introduzindo uma metodo-

logia inovadora no mercado educacional, se

propôs a preparar o futuro trabalhador da

indústria. Por meio de Oficinas de Aprendi-

zagem os alunos são desafiados a resolver

questões interdisciplinares, com pesquisa

e construção de conhecimento. Estimula-

se não só o desenvolvimento de atitudes,

competências e habilidades empreendedo-

ras para a competitividade e produtividade

do setor industrial no mercado globalizado,

como o fortalecimento de valores essenciais

para a vida em sociedade.

A Robert Bosch Ltda. - Unidade Sistemas

Diesel em Curitiba, por intermédio do Institu-

to Robert Bosch - é parceira do SESI-PR no

desenvolvimento de uma tecnologia social

com o objetivo de associar ao currículo dos

alunos do Ensino Médio uma série de ativi-

dades que reforcem o compromisso do aluno

com a comunidade em que vive e, ao mesmo

tempo, sua capacidade criativa de buscar so-

luções para o ambiente de trabalho.

O projeto Relação Escola/Indústria/Co-

munidade na Ressignif icação do Currículo

do Ensino Médio Regular para a Formação

do Futuro Trabalhador da Indústria, com o

apoio do Edital SENAI SESI de Inovação,

é o veículo que contempla a construção

dessa tecnologia, em caráter piloto, no

Colégio SESI de Ensino Médio.

"Trabalhamos com o Ensino Médio regu-

lar, em parceria com o SENAI, na educação

profissionalizante e com a Bosch, que propor-

ciona a aproximação do aluno e da escola com

a realidade do mundo do trabalho", explica

Raquel Nascimento, diretora do colégio.

A empresa - que já é parceira do SESI

desde 2005 no programa Jovens em Ação de

responsabilidade social empresarial patroci-

nado pelo Instituto Robert Bosch-, alinhou-se

também a esse empreendimento. "O projeto

fortalece nossa ação na comunidade do en-

torno da empresa e pode reverter em ganhos

da", destaca Dirceu Puehler, coordenador de

programas sociais do Instituto em Curitiba.

O projeto estará concluído em março de

2011. Nesse período, os alunos farão oito

Oficinas de Aprendizagem, duas por bimestre,

durante as quais compartilharão informações

e conhecimentos com professores e com

profissionais técnicos de diversos setores

da Bosch. O objetivo é 'ressignificar' conteú-

dos das atividades curriculares e escolares a

partir da percepção da realidade industrial e

capacitar os alunos para os novos desafios do

mercado de trabalho e para o exercício pleno

de suas responsabilidades como cidadãos.

A expectativa é que essa tecnologia so-

cial seja replicada em todos os Colégios SESI

de Ensino Médio do Paraná que atenderão a

5 mil alunos em 2010, entendendo que um

dos grandes desafios da atualidade é a for-

mação de pessoas capazes de transformar

informações em conhecimento para coope-

rar no processo de construção de ambientes

inovadores nas organizações.

Essa experiência traz à tona a preocu-

pação do setor privado com as questões

sociais que gravitam ao seu redor, a cren-

ça do SESI de que a educação é uma das

vertentes fundamentais para o crescimen-

to da economia e para o surgimento de

uma comunidade cidadã que seja capaz de

refletir e agir sobre o seu cotidiano.
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