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EDUCAÇÃO INCLUSIVA

Mariana Mandelli

O sonho de visitar o maior la-
boratório de física do mundo
não só se tornou realidade co-
mo veio com uma grande
oportunidade: a de fazer um
curso na Escola de Professo-
res no Centro Europeu de Pes-
quisa Nuclear (Cern), em Ge-
nebra, na Suíça.

Dezenove professores bra-
sileiros que lecionam física pa-
ra o ensino médio, nas redes
públicas e particulares, foram
selecionados para fazer um
curso sobre física de partícu-
las no centro. Além de estuda-
rem, eles devem conhecer o
Grande Colisor de Hádrons

(LHC), o acelerador de partícu-
las do Cern.

O projeto é uma parceria en-
tre a Sociedade Brasileira de Físi-
ca (SBF) e o Centro Brasileiro de
Pesquisas Físicas (CBPF). Parti-
ciparam da seleção para o curso
mais de 200 professores brasilei-
ros. Para se inscrever, todos tive-
ram de desenvolver projetos que
objetivassem divulgar entre os
alunos o aprendizado obtido na
Suíça.

Para a professora Ana Luiza Pi-
res, que dá aulas no Colégio Equi-
pe e no Miguel de Cervantes, a
aprovação no curso foi uma sur-
presa. “Qualquer físico reconhe-
ce a importância do Cern. Estou
muito emocionada”, afirma.

Maria da Glória Martini, do
Colégio Móbile, considera o cur-
so uma oportunidade única na
carreira. “Aqui no Brasil não te-
mos opções de cursos dessa gran-
deza. Tenho certeza de que todo
esse aprendizado vai retornar pa-
ra a sala de aula”, diz.

A viagem para Genebra é a pri-
meira vez em que a professora
Gláucia Costa, há 24 anos na re-
de estadual de São Paulo, sai do
País. “Eu me sinto recompensa-
da por tudo que fiz até hoje”, con-
ta. “Vou reviver um pouco da físi-
ca nuclear que vi na faculdade.”

O Instituto Rio Branco, de-
grau obrigatório para quem
quer seguir a carreira diplomá-
tica, tem cada vez mais em
suas turmas os chamados
“modeleiros” – como se auto-
denominam os participantes
de simulações e modelos.

“Na última turma, entre 20
e 25 pessoas, das 108 que pas-

saram na prova do instituto, já
participaram de modelos”, disse
Daniel Ferreira Magrini, um dos
participantes da Simulação do
Ensino Médio (SiEM) e integran-
te da turma 2010 do Itamaraty.
“Modelos são utilizados inclusi-
ve nas aulas de inglês do Itamara-
ty”, diz.

Thomaz Alexandre Napoleão,

que ingressou no ano anterior,
afirma que pelo menos 15 inte-
grantes que passaram na sua tur-
ma haviam participado de simu-
lações. “Não sei exatamente
quantos deles viraram diploma-
tas, mas provavelmente um por-
centual alto”, conta.

Formado em Relações Interna-
cionais e Jornalismo, Thomaz

afirma que foram os modelos
que ajudaram a escolher sua car-
reira. Além da ajuda na própria
prova de seleção do Rio Branco,
ele afirma que a prática dos mo-
delos funcionou como um trei-
no para as negociações verdadei-
ras. “Na vida real, a psicologia da
negociação e os formatos dos de-
bates são quase idênticos ao que

se vê nas melhores simulações.”
O diplomata Guilherme Perei-

ra, adepto dos modelos e simula-
ções no colégio e faculdade,
aponta semelhanças e diferen-
ças entre modelo e realidade.
“Tudo ocorre mais ou menos no
mesmo ritmo. Mas a tensão em
uma reunião internacional é, na-
turalmente, maior.”

Apesar de todas as caracte-
rísticas positivas que vê na re-
lação entre sua participação
em simulações e a prática di-
plomática, como os conheci-
mentos diretos e indiretos
que obteve nos estudos, ele en-
xerga apenas um ponto negati-
vo nesta relação.

“Há o risco de algumas pes-
soas levarem o negócio muito
a sério, transformando uma
atividade essencialmente coo-
perativa em uma quase inteira-
mente competitiva.” / L.F.
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● Pagamento da Fuvest
Hoje é o último dia para pa-
gar a inscrição da Fuvest em
qualquer agência bancária ou
pela internet. Mais informa-
ções: www.fuvest.com.br.

alunos da rede estadual de São
Paulo têm alguma deficiência

Técnica de
ensino usa
simulação
da história
Modelo, como é conhecido, faz com
que alunos aprendam representando

LUCAS MOREIRA
ALUNO DO LEONARDO DA VINCI
“Nos modelos, obtenho
conhecimentos específicos e
gerais que, de outra maneira,
não teria contato. Além disso,
temas abordados no
vestibular estão sempre
presentes nas discussões.”

REGINA MARA
PROFESSORA DO BANDEIRANTES
“O maior retorno vem dos
pais, ao ver que seus filhos
passam a ter opinião e a ser
mais participativos dentro e
fora da escola.”

O Student Travel Bureau (STB)
promove, de hoje até sexta-feira,
dia 17, a UK Special Week, sema-
na dedicada a esclarecer dúvidas
para quem deseja estudar e via-
jar para o Gã-Bretanha. Dentro
do evento, serão realizadas pales-
tras sobre cursos de idiomas, en-
sino médio (high school), cur-
sos de férias, cursos de gradua-
ção e extensão e também sobre o
turismo na região em cinco lojas
do STB em São Paulo – em Alpha-
ville, Itaim, Higienópolis, Moe-
ma e Santana. A UK Special
Week também vai abordar o
Foundation, programa que tem
como principal objetivo prepa-
rar estudantes de diferentes par-
tes do mundo para ingressar nas
universidades da Grã-Bretanha.
Para mais informações: www.
stb.com.br.

O Movimento Todos Pela
Educação lançou a campanha
“Eu Voto na Educação” nas re-
des sociais. A organização
tem como meta chamar a aten-
ção dos eleitores para a neces-
sidade de um ensino de quali-
dade para todas as crianças e
jovens. Para entender a cam-
panha, o internauta deve aces-
sar o site www.euvotonaedu-
cacao.org.br. Podem partici-
par quem tem conta no
Orkut, Twitter ou Facebook.
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● Conhecimento

Teatro. Os alunos Joana Perrone, Lucas de Carvalho(com uniforme) e Marcello Delai durante representação na FGV

Oratória. Gabriel Toledo, aluno do ensino médio, simula protesto durante Revolução Russa
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Luciana Fadon
ESPECIAL PARA O ESTADO

O clima é tenso na sala em que
Getúlio Vargas discursa sobre
a revolução que os paulistas
tentaram levantar. No espaço
ao lado, o papa Pio IX está reu-
nido no Concílio Vaticano I,
debatendo temas teológicos.
Ao longe, se ouve gritos de
“Abaixo o bolchevismo”. Tu-
do isso no mesmo espaço, nas
salas de aula de uma faculda-
de, onde estudantes do ensi-
no médio simulam fatos histó-
ricos – uma técnica de ensino
e aprendizagem que mistura
teatro com realidade.

Também chamados de mo-
delos, esses eventos propõem
que o participante – aluno do
ensino médio ou universitá-
rio – simule situações reais vi-
venciadas nas mesas de nego-
ciações diplomáticas, exerci-

tando habilidades como a orató-
ria, a escrita, a lógica, o trabalho
em grupo, a identificação de
uma situação-problema e sua re-
solução. O método, que come-
çou dentro de universidades, ga-
nhou encontros anuais e novos
adeptos no ensino médio.

Em São Paulo, existem três
eventos desse tipo voltados para
alunos do ensino médio: o Fó-
rum FAAP, organizado em maio;
o São Paulo Model United Na-
tions (SPMun), que teve neste
ano sua primeira edição; e a Si-
mulação para o Ensino Médio
(SiEM), realizada na última se-
mana. Os dois primeiros se dedi-
cam exclusivamente a simula-
ções de comitês das Nações Uni-
das, enquanto a SiEM propõe
aos estudantes situações e desa-
fios históricos.

Para os estudantes, a maior
atração é a possibilidade de po-
der reviver e entender fatos his-
tóricos, modificando seu curso
durante as representações. Eles
estudam o tema e se vestem de
parlamentares ingleses, minis-
tros do Supremo Tribunal Fede-
ral (STF), líderes políticos, reli-
giosos e representantes de veícu-
los de comunicação.

Já os professores enxergam
nesses eventos elementos positi-
vos para a realização do Enem e
de vestibulares. “As simulações
possibilitam a visualização de si-
tuações-problema, que são a ba-
se do Enem e de várias provas de
vestibular. Além disso, há um ex-
celente trabalho da velocidade
argumentativa”, diz Pablo Rei-
mers, professor de Língua e Cul-
tura Hispânica do Colégio Magis-
ter. “Os alunos passam a ter do-
mínio do objeto estudado e têm

de dialogar com perguntas e con-
teúdos que são cobrados nos
principais vestibulares.”

Joana Perrone, que está no 3.˚
ano do colégio Nossa Senhora
das Graças, vê nas simulações
uma maneira lúdica de aprendi-
zado. “Ao participar de modelos,
acabo aprendendo sem necessa-
riamente ter de sentar e só ler.”

Marcello Delai, do 3.˚ ano do
Porto Seguro, diz que os conheci-
mentos adquiridos não são ape-
nas históricos. “Ao entender-

mos diferentes ideias e posições,
conseguimos formar e reagir a
diferentes percepções, comple-
mentando nossa formação co-
mo cidadãos.”

A professora de geografia Regi-
na Mara da Fonseca trabalha há
10 anos com um modelo interno
do colégio Bandeirantes. A técni-
ca, que está sendo adotada cada
vez mais por colégios particula-
res, é vista por ela como “a ferra-
menta pedagógica mais comple-
ta”. “O aluno aprende a falar, ou-

vir, escrever, usar da diplomacia.
É um tipo de aprendizado ativo.”

Laboratório. “As simulações se-
riam nosso laboratório, a ativida-
de prática da área de humanas”,
argumenta o professor de histó-
ria do Colégio Magister, Maurí-
cio Parsi. Para ele, as simulações
usam a dramatização como mé-
todo de ensino em sala de aula.
Os alunos entram no clima tea-
tral e acabam incorporando o
personagem, como mostra Lu-

cas de Carvalho Moreira, de 17
anos, do 3.º ano do colégio
Leonardo da Vinci, em Brasí-
lia. Trajando indumentárias
militares, Lenin, como ficou
conhecido, revela que tem de
atuar. “O participante de si-
mulações é um ator.”

Jonas Tavares, do 2.˚ ano do
Anglo Cassiano Ricardo de
São José dos Campos, não per-
deu por um minuto a pose im-
ponente de Vargas em sua si-
mulação. “As simulações tam-
bém são positivas porque trei-
nam sua segurança e confian-
ça.” Seu interesse nesse tipo
de evento surgiu em seus pró-
prio colégio. “E também por-
que eu quero seguir a carreira
diplomática”, diz.

Entre os participantes, po-
rém, não há apenas interessa-
dos na carreiras humanas. Es-
tudantes que pretendem pres-
tar Medicina, Engenharia e
até mesmo Física aproveitam
a experiência adquirida duran-
te as simulações. Marcello dis-
se querer Arquitetura, mas
que agora não descarta a possi-
bilidade de cursar Direito.
“Comecei a pensar nessa se-
gunda possibilidade depois
de começar a frequentar as si-
mulações. Elas podem tanto
ajudar quanto confundir na es-
colha da profissão”, analisa.

Oportunidade. Ana Luiza foi uma das selecionadas pelo Cern
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Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 13 set. 2010, Primeiro Caderno, p. A18.




