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QUÍMICA
Brasileira é premiada
por sociedade científica
A Royal Society of Chemistry,
uma das mais antigas e prestigia-
das sociedades científicas do
mundo, concedeu à pesquisado-
ra Vanderlan Bolzani, da Univer-
sidade Estadual Paulista
(Unesp), o título de fellow –
que a distingue como um dos 64
membros honorários da institui-
ção –, inédito na América Lati-
na. Para conceder a distinção,
entregue anualmente, a socieda-
de mantém um comitê que ana-
lisa o desempenho dos 46 mil
cientistas associados em todo o
mundo. Vanderlan é docente
do Instituto de Química do câm-
pus de Araraquara da Unesp e
vice-diretora da agência de ino-
vação da instituição. Entre os
ganhadores do título estão vá-
rios prêmios Nobel, como Mar-
tin Chalfie (2008).

ABANDONO ESCOLAR

A Coordenação de Aperfeiçoa-
mento de Pessoal de Nível Su-
perior (Capes) e a Fundação
Carolina estão com edital
aberto para a seleção de até
300 candidatos a bolsas do
Programa Estágio de Curta
Duração na Espanha. Cada
bolsa terá a duração de 3 a 12
meses – e o prazo não poderá
ser prorrogado. As atividades
começarão no próximo ano.

Os benefícios são destina-
dos a professores, pesquisado-
res e estudantes de pós-gra-
duação nas modalidades dou-
torado sanduíche e pós-dou-
torado.

É chamado doutorado san-
duíche o esquema em que o
pesquisador faz um período
de estágio em uma universida-

de no exterior antes da conclu-
são da pós.

A seleção será feita em quatro
fases: verificação da consistên-

cia documental; análise do méri-
to científico da candidatura;
priorização das inscrições; e reu-
nião conjunta entre a Capes e a
Fundação Carolina (ou de seu re-
presentante) para decisão final.

Formulário online. As inscri-
ções devem ser feitas por meio
do preenchimento do formulá-
rio de inscrição online, disponí-
vel na página do programa até o
dia 5 de julho.

Para cada modalidade devem
ser anexados eletronicamente
os documentos discriminados
no edital.

A avaliação das candidaturas
ocorrerá em julho e agosto. A di-
vulgação está prevista para se-
tembro e será feita por meio do
site da Capes.

Informações podem ser obti-
das pelo e-mail cpro@capes.gov.
br ou pelo telefone (61)
2022-6659. O site da Capes é o
capes.gov.br.
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Capes e Fundação Carolina
oferecem 300 bolsas na Espanha

INFORMAÇÕES

Professor escolhe colégio onde estudou
para iniciar ou consolidar carreira
Novos docentes experimentam o desafio de lecionar ao lado de antigos mestres; para especialista, volta à ex-escola quem assimilou sua filosofia

dos pais de crianças que estudam em
escolas rurais não completaram a 8ª série

MARCELO POLETTO
PROFESSOR DE ARTES DO
COLÉGIO OSWALD DE ANDRADE
“O que esse colégio mais
me ensinou é que a escola
deve ser, antes de qualquer
coisa, um espaço de erros,
experimentação e diálogo.”

REPROVAÇÃO

● Erros e acertos

49%

● Mensalidade
Além da bolsa, o selecionado
recebe, durante estadia na Espa-
nha, mensalidade de € 1,3 mil
para doutorado sanduíche e
€ 2,1 mil para pós-doutorado.

● Outros benefícios
Seguro saúde e auxílio para mo-
radia, pago em uma única parce-
la no Brasil, e passagem aérea
de ida e volta.

dos alunos de escolas rurais já tiveram que
fazer uma série pelo menos uma vez
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Mariana Mandelli

Dos 63 anos de vida, o profes-
sor Marcello Fuitem passou
43 dentro do Colégio Santo
Américo, no Morumbi, zona
sul da capital. Foi lá que ele
completou o ensino médio,
antes de entrar em Direito na
Universidade de São Paulo
(USP). Quando cursava o ter-
ceiro ano de Letras, na mes-
ma universidade, foi convida-
do para retornar à escola, mas
como professor assistente.

Apesar das quatro décadas
dentro do mesmo lugar, ele
conta que tenta manter no dia
a dia a mesma empolgação de
quando começou no colégio.
“Eu me sinto realizado, sem-
pre acreditei na estrutura e na
filosofia que rege essa esco-
la”, afirma ele, que hoje atua
como orientador de convivên-
cia, amenizando conflitos, co-
mo brigas, e resolvendo pro-
blemas do cotidiano, como o
atraso dos estudantes.

Assim como Fuitem, ou-
tros ex-alunos se apegam tan-
to à escola onde cursaram a
educação básica que acabam
voltando anos depois, seja pa-
ra começar ou para consoli-
dar uma carreira hoje pouco
desejada entre os jovens: a de
professor.

Segundo a professora da Fa-
culdade de Educação da USP,
Silvia Colello, o movimento
de retorno dos ex-alunos já é
observado na busca pelo está-
gio, durante a faculdade. “Li-
do com formação de professo-
res e, quando pedimos para os
estudantes procurarem está-
gio, é muito comum eles irem
até suas ex-escolas.”

Para ela, isso pode ser expli-
cado pela própria formação
do docente, que, além das téc-
nicas de ensino, exige que o
profissional avalie suas refe-
rências pessoais. “O aluno
busca suas raízes, como se a
história da sua escolaridade
fosse fundamental para sua
formação como professor. O
retorno significa que ele assi-
milou a filosofia do colégio.”

Alejandro Miguelez, de 35
anos, professor de redação do
Colégio Santa Cruz, na zona
oeste de São Paulo, também
retornou à escola antes de aca-
bar a universidade.

Em 1994, durante uma gre-
ve na USP, onde cursou Jorna-
lismo, ele foi convidado a aju-
dar na correção de textos por
uma professora que admirava
desde os tempos de colégio.

De corretor, Miguelez pas-
sou a substituir professores e
a fazer assessorias. Quatro
anos depois, formado em jor-
nalismo e iniciando a licencia-

tura em Letras, ele assumiu sua
própria classe. “Tudo que fiz nes-
sa escola é muito constitutivo da
pessoa que sou hoje”, afirma Ale-
jandro.

Inspiração. Passar a dividir o
ambiente de trabalho com aque-
les que até alguns anos atrás
eram seus mestres é algo empol-
gante – e, no início, um pouco
assustador – para os novos edu-
cadores. A sala dos professores,
um mito na época de estudante,
vira parte da rotina.

“Quando a gente é aluno tem
uma ideia completamente dife-
rente de como é a sala”, diverte-
se Ana Carolina Koloszuk, de 29
anos. Ela estudou no Vértice dos
4 aos 17 anos e agora dá aulas de

Matemática na escola.

Bagunça. Ter sido um aluno
exemplar nem sempre é pré-re-
quisito para voltar à escola e le-
cionar. Marcelo Poletto, de 32
anos, professor de Artes Visuais
do Oswald de Andrade, repetiu a
7.ª série, levou diversas advertên-
cias e suspensões e era um fre-
quentador convicto da sala da di-
reção. Alguns dos professores
que o reprovaram continuam no
colégio. “Voltei com a sensação
de que eles apostaram em mim e
valeu a pena.”

Para os mais jovens, que saí-
ram há menos tempo da faculda-
de e do colégio, o começo na ex-
escola é marcado por um turbi-
lhão de sensações.

O professor de Matemática do
Vértice Raphael Inocêncio, de 27
anos, driblou a insegurança usan-
do a admiração pelos seus ex-
professores e agora colegas de
trabalho. “No início, quando
não sabia muito bem como lidar,
imitava o jeito deles de dar bron-
ca e explicar”, confessa o profes-
sor. “Mas agora me sinto em ca-
sa. Quero começar minha carrei-
ra aqui e continuar pelo tempo
que puder.”

Estreia. O professor Raphael Inocêncio, que dá aula de Matemática no Vértice: ‘Quero começar minha carreira aqui e continuar pelo tempo que puder’

Em casa. Ana Carolina Koloszuk, que leciona na escola onde estudou dos 4 aos 17 anos
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