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QUARTA-FEIRA

GESTÃO
TERÇA-FEIRA

EMPREENDEDORISMOINOVAÇÃO & EDUCAÇÃO

NÚMEROS DO PROJETO 

Experiência serviu de modelo para programa do governo federal 

estudantes foram 
selecionados para

a última edição
do programa sob comando 

da Fundação Ford  

48
é o número de bolsas com 
foco em ação afirmativa, 
para ex-alunos do Prouni, 

que o governo federal 
prometeu para este ano  

250

SELEÇÃO 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

TOTAL DE BOLSAS 

SEXO

Feminino

Masculino

NÍVEL 

Doutorado

Mestrado

COR/RAÇA/ETNIA 

Branca

Negros/Indígenas

REGIÃO DE RESIDÊNCIA 

Norte/Nordeste/Centro-Oeste

Sul/Sudeste

42

55%

45%

26%

74%

9,5%

90,5%

71,4%

28,6%

42

52%

48%

24%

76%

7,1%

92,9%

66,7%

33,3%

46

50%

50%

26%

74%

0%

100%

69,6%

30,4%

40

48%

52%

25%

75%

0%

100%

60%

40%

40

53%

47%

25%

75%

0%

100%

55%

45%

40

48%

52%

25%

75%

7,5%

92,5%

60%

40%

45

44%

56%

20%

80%

11,1%

88,9%

68,9%

31,3%

48

54%

46%

0%

100%

2%

98%

62%

38%

PRINCIPAIS AÇÕES COM FOCO EM REPARAÇÃO SOCIAL

História da África
e afrodescendentes

Cotas para vagas em
universidades públicas

O Estatuto da Igualdade Racial,
aprovado no senado em 16 de
junho, enfatiza a obrigatoriedade
do ensino de história da África
no ensino fundamental e médio
de escolas públicas e privadas
do país. Na teoria, a disciplina
é obrigatória desde 1996.

O Estatuto da Igualdade Racial
não fala em cotas, mas o sub-
secretário do governo Martvs das
Chagas diz que estas ações serão
incentivadas. Em 2007, segundo
estudo da UERJ, 51 instituições
públicas trabalhavam com
algum tipo de ação afirmativa.
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A psicóloga Rosemeire Barboza
da Silva tornou-se defensora dos
direitos dos moradores de rua
desde 1999. O trabalho na orga-
nização de um fórum de debates
sobre o tema, tendo como parti-
cipantes os próprios moradores
de rua, estudantes, profissionais
de serviço social, sociologia, me-
dicina, antropologia, terapia
ocupacional lhe mostrou uma
realidade pouco discutida no
país: a população de rua tem voz,
organização política e capacidade
de atuar junto às bases do gover-
no para reivindicar seus direitos.

Interessada em estudar mais a
fundo essa questão na universida-
de, Rosemeire foi em busca de
oportunidades na pós-graduação
e se deparou com alguns proble-
mas. Oriunda de uma família po-
bre, não teve oportunidade de
aprender inglês, o que é exigência
mínima para curso de mestrado.
Também não estudou em uma
universidade de ponta e não fazia
a mínima ideia de como colocar
seus planos no papel. Esses fatores
são empecilho para o acesso à
pós-graduação. Mas não no caso
de Rosemeire, que conseguiu ser
selecionada para o Programa In-
ternacional de Bolsas da Fundação
Ford, em 2005, realizado em par-
ceria com a Fundação Carlos Cha-
gas. “Graças ao programa, passei
um ano me preparando para pres-
tar uma bolsa internacional, fiz
inglês, cursos de português,
orientação acadêmica e participei
de congressos”, conta a estudan-
te. Tudo isso a qualificou para es-
tudar em Coimbra, em Portugal,
onde hoje faz doutorado.

O programa de ação afirmati-
va da Fundação Ford é voltado
para a preparação e concessão
de bolsas de estudos para mes-
trado e doutorado de alunos ne-
gros, pardos e indígenas. Desde
2002, beneficiou 343 estudantes
brasileiros. Segundo Ana Toni,
representante da fundação no
país, a ação foi desenvolvida de
forma piloto com o objetivo de
que, com a experiência adquiri-
da, ele pudesse ser ampliado. O
programa foi criado para se es-
tender por oito edições e chegou
ao fim em 2009, quando foram
selecionadas 48 pessoas. Mas o
governo federal planeja dar con-

tinuidade ao programa criando
um financiamento semelhante.

Os resultados da experiência
da Fundação Ford no país serão
divulgados no começo do ano
que vem. Mas isso não significa
que a instituição deixou de lado
seus projetos de ação afirmativa
no Brasil. “Até o final do ano, va-
mos lançar um edital selecionan-
do universidades interessadas em
participar de um programa de
capacitação de alunos graduados
para a pós-graduação”, afirma.

A ideia é ampliar o alcance do
programa de um ano, feito pela
estudante de psicologia Rose-
meire, que a capacitou para
prestar a bolsa de mestrado em
uma universidade conceituada.
A Fundação Ford negocia a cria-
ção do programa com a Funda-
ção Carlos Chagas.

A instituição também não
deixou de lado os programas de
bolsas e vai criar, no ano que
vem, um modelo de financia-
mento semelhante ao anterior,
mas com foco nas áreas de ciên-
cias, exatas, direito e economia.
Até então, a maioria dos candi-
datos era da área humanas, es-
pecialmente educação.

Participação
O último censo realizado no país,
em 2000, mostra que do total de
pessoas que frequentou ao me-
nos um ano de cursos de mestra-
do/doutorado, 86,39% se decla-
raram brancos, 9,24% pardos e
1,85% negros. A expectativa é
essa diferença mudar, especial-
mente com o avanço de alunos
negros e pardos na graduação.

Em 2008, o Relatório das Desi-
gualdades Raciais divulgado pela
Universidade Federal do Rio de
Janeiro mostrava que no Brasil o
número de estudantes de gradua-
ção teve um salto de 1,9 milhão
em 1995 para 5,8 milhões em
2006. Desse total, o número de
negros e pardos saiu de 341,2 mil
em 1995 para 1,7 milhão, um
crescimento de 415%. A base de
estudantes negros ainda é infe-
rior à de brancos, que represen-
tam 4 milhões do total, mas a ex-
pansão de programas como o
Fundo de Financiamento ao Estu-
dante de Nível Superior (Fies) e o
Programa Universidade para To-
dos (Prouni), que privilegiam es-
tudantes pobres, têm contribuído
para mudar esta realidade. ■

Reparação social
busca ampliar elite
intelectual negra
Fundação Ford muda programa de bolsas para capacitar
mais graduandos pobres, negros, pardos e indígenas

“Até o fim do ano,
vamos lançar um
edital selecionando
universidades
interessadas em
participar de
um programa
de capacitação.
Novas bolsas vão
contemplar áreas
com carência
de pesquisas,
como exatas

Ana Toni,
diretora da Fundação

Ford no Brasil
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SEXTA-FEIRA

TECNOLOGIA
QUINTA-FEIRA

SUSTENTABILIDADE

Divulgação

Escola de bolso transforma
aprendizado de alunos
A tecnologia móvel está transformando o papel dos mestres e o
aprendizado dos alunos. Vai nessa direção o TeacherMate, um mi-
nicomputador de mão, para funcionar como parceiro do profes-
sor. Lançado pela organização Innovations for Learning, o dispo-
sitivo começou a ser aplicado na rede pública de ensino de Chica-
go em 2008 e hoje está em escolas de vários estados americanos.
No TeacherMate, crianças aprendem a ler e fazer cálculos básicos,
por meio de jogos, histórias, músicas, simulações que transmitem
informações e desafiam o raciocínio. Mas o diferencial, segundo o
professor Paul Kim, apoiador do projeto e diretor de tecnologia na
Universidade de Stanford, Califórnia, é a maquininha ser o mais
próximo de uma “escola de bolso” para quem não tem acesso à
educação ou a escolas apropriadas.

O professor apresentou o equipamento num simpósio de tecnolo-
gias móveis, realizado este ano em El Salvador. Já fez o mesmo em
Ruanda, Uganda, Quênia, Índia, Coréia do Sul, Costa Rica, Filipinas,

Palestina e no México. Uma repor-
tagem da revista Fast Company,
que divulga inovação com foco em-
presarial, conferiu o TeacherMate
em ambiente formal e informal de
educação. Em uma primeira série
de ensino fundamental, em Chica-
go, o software do dispositivo usado
pelos alunos está também no laptop
da professora, que acompanha o
desempenho deles, planejando, a
partir dos recursos da máquina,
novas competências a explorar. A
professora declara que os alunos
têm avançado com muito mais ra-
pidez em leitura e cálculos. Em uma
área rural do México, pobre e isola-
da, crianças de 6 a 12 anos destrin-
charam em minutos as instruções

do TeacherMate e logo estavam brincando com os mesmos jogos de
matemática dos alunos de Chicago. Os aprendizes nunca são treina-
dos antes. Por tentativa e erro, descobrem tudo sozinhos.

O relatório Horizon 2010 dá destaque às tecnologias móveis na
educação, especialmente o celular. Coordenado pelas organizações
New Media Consortium e Educause, o documento reúne, desde
2002, informações de mais de 300 universidades no mundo sobre
tecnologias emergentes, indicando as que devem ter mais impacto.
A coordenadora de tecnologia educacional no Colégio Bandeirantes,
em São Paulo, única brasileira participante da última edição do Ho-
rizon, lamenta que o celular seja tão pouco explorado nas salas de
aula brasileiras. No Colégio Bandeirantes, o uso acontece de forma
natural. “Na aula, o aluno acessa a internet pelo celular e faz uma
pesquisa; outro fala com a mãe, médica, pelo MSM, para esclarecer
um ponto de ciências que a classe debatia; outro usa para fazer uma
conversão de temperaturas, por exemplo. Estamos testando tam-
bém modelos de provas digitais e acompanhando os e-readers, uma
forma prática de os estudantes carregarem livros e documentos.”

Para o professor Jose Manuel Moran, docente aposentado da USP
e diretor de ensino a distância da Universidade Anhanguera, o Tea-
cherMate é mais um passo inovador para levar o estudante a apren-
der em qualquer tempo e lugar. “Ele joga, brinca, enquanto faz seu
próprio percurso de aprendizagem. No futuro, todos aprenderão
com os que estão perto e também longe, conectados, de forma per-
sonalizada e, ao mesmo tempo, colaborativa.” ■

LÉLIA CHACON
Jornalista e editora do site e revista
Onda Jovem, do Instituto Votorantim

Para o professor
Jose Manuel Moran,
da Universidade
Anhanguera,
o TeacherMate
é mais um passo
inovador para levar o
estudante a aprender
em qualquer
tempo e lugar

No dia 13 de maio deste ano, em comemoração
aos 122 anos da Lei Áurea, o governo federal,
por meio da Secretaria Especial de Políticas
de Promoção da Igualdade Racial (Seppir),
anunciou a criação de 250 bolsas de
pós-graduação para alunos negros ou pardos
e aumento de 200 bolsas do Programa
de Iniciação Científica (Pibic), que passarão
a 800 este ano. A iniciativa ganhou destaque,
especialmente após a recente aprovação do
Estatuto da Igualdade Racial, uma vez que
é a primeira ação do governo de financiamento
estudantil com foco em reparação social.
A iniciativa foi baseada no programa de bolsas

desenvolvido há dez anos pela Fundação Ford
em parceria com a Fundação Carlos Chagas
e hoje esta a cargo do Seppir, da Coordenação
de Aperfeiçoamento de Nível Superior (Capes)
e da Secretaria de Educação Continuada,
Alfabetização e Diversidade (Secad)
do governo federal. Porém, os planos não
devem sair do papel neste ano. “Queríamos
lançar ainda em 2010, mas a implementação
levou mais tempo do que o esperado. E agora
estamos presos à lei eleitoral”, afirma Martvs
das Chagas, subsecretário de ações afirmativas.
De acordo com ele, não há risco de o próximo
governo deixar o programa de lado. R.O.

Programa de bolsas do governo não se concretiza neste ano

Text Box
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 2 ago. 2010, Primeiro Caderno, p. 18-19.
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