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foi o aumento de vagas na
USP nos últimos dez anos

é o número de novos cursos de graduação
criados na USP nos últimos dez anos
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Donatila Ferrada Torres,
Professora da Universidade de Concepción, Chile

‘Se não
dialogar, a
escola vai
se extinguir’
Para educadora,
famílias e estudantes
devem participar da
decisão sobre os
conteúdos ensinados
Mariana Mandelli

A escola só vai sobreviver se
abrir espaço para a participação das famílias e, principalmente, dos estudantes na discussão sobre o currículo, defende a professora Donatila
Ferrada Torres, da Universidade de Concepción, no Chile. Segundo ela, a sociedade
atual, constantemente conectada, exige que o conhecimento seja construído de forma colaborativa e ofereça os
conteúdos de forma comunicativa e crítica.
Donatila esteve no Brasil
para uma palestra sobre a elaboração do currículo escolar
na Universidade Federal de
São Carlos (UFSCar) e conversou com o Estado.
● Com altos índices de eva-

são, o ensino médio é a etapa
mais problemática da educação básica no Brasil. Como
torná-lo mais atraente para o
jovem de hoje?

Atualmente, na sociedade do
conhecimento, os estudan-

tes têm acesso a muita informação por meio dos meios de comunicação e da tecnologia. Nesse contexto, a escola tem de rever o seu papel e o do ensino para poder se conectar melhor
com essa juventude. Do jeito
que está estruturada hoje, a escola não faz o mínimo sentido
na vida do jovem.
● Como reformular a escola?

A partir de um currículo comunicativo e crítico. São muitas as
variáveis que interferem nesse
processo. Não se resolve o problema focando em duas ou três
delas. Temos de trabalhar a inter-relação entre essas problemáticas: professor, aluno e conteúdo. O professor precisa ter
uma boa formação e domínio
do que ensina, mas também um
bom preparo pedagógico. Também é importante ter tecnologia, acesso a computadores. A
participação da família na vida
da escola é essencial também,
juntamente à participação do
estudante na tomada de decisão sobre o currículo, sobre o
que ensinar. Caso contrário, a
chance de a escola mobilizá-lo
é muito pequena.
● Por que a participação da família é essencial?

Porque ela representa diretamente tudo o que está acontecendo na sociedade. Se ela vali-

se encontravam. Para se discutir o que ensinar, o que se
quer construir com esse ensino, dependemos de muita
gente – não só de especialistas. Temos de ampliar a participação da sociedade em geral e dos grupos específicos
que estão na escola.
● O ensino técnico é mais
atraente para esse estudante
que vive conectado?

Se a princípio o ensino profissional pode parecer uma alternativa mais rápida, é também uma solução enganosa,
porque existem mais estudantes que querem ter acesso à universidade do que os
que desejam uma formação
profissional. Quem procura
esse tipo de ensino normalmente são as pessoas de classe mais baixa que precisam
ter acesso ao mercado de trabalho. Só que esses mesmos
estudantes também olham
na direção da universidade –
e querem estar nela.

Reflexão. A professora Donatila Torres fala em palestra sobre currículo escolar, na UFSCar
da o trabalho da escola, isso motivará o estudante. Ela é a ponte com a realidade.
● E a participação do estudante?
Por que é necessária?

Não existe mais a possibilidade de se constituir um currículo ou uma escola que seja
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curricular a inúmeras instituições de ensino superior
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É membro da Associação
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atraente para os estudantes
sem a presença deles na tomada de decisão. Hoje os jovens
satisfazem suas necessidades e
seus interesses diretamente,
por meio da tecnologia e das facilidades que ela oferece. E dialogam permanentemente pelas redes sociais, construindo
conhecimento. Não trazer isso
para a escola é impensável.
Quando eles chegam nela para
estudar, encontram um lugar
onde não cabe o diálogo. A escola se comporta como se ainda estivesse em uma sociedade industrial.
● Isso significa não ensinar nada
do que é dado hoje na escola?

De forma alguma. Devemos deixar bem claro que essas mudanças não significam deixar de lado os saberes de base, os saberes disciplinares. Não se trata
de decidir se vai ou não ensinar
matemática, por exemplo. Ela é
necessária no currículo e quem
tem o conhecimento sobre ela
é o professor. É ele quem vai en-

siná-la. O que deve estar em discussão é quais temas da matemática, em quais quantidades e
em quais sequências devem ser
ensinados. E o professor não é
a melhor pessoa para fazer essa
seleção porque ele passou a vida toda dentro da escola. Ele
não tem o referencial da aplicação desses conteúdos como os
familiares têm, por exemplo. A
percepção deles ajuda a conectar as disciplinas à vida prática
dos alunos. Há tópicos do ensino da matemática que não têm
mais nenhuma aplicabilidade e
ninguém sabe porque ainda são
ensinados. É nisso que a escola
precisa da ajuda da família e
dos estudantes.
● Como construir esse currículo
comunicativo e crítico?

É preciso incorporar novos atores na construção curricular: as
comunidades, os estudantes.
Uma das características da sociedade do conhecimento é trabalhar em rede. É o encontro
de comunidades que antes não

● Qual o papel do educador
frente a tudo isso? Como ele
pode se preparar?

O professor tem de acompanhar as novas demandas da
sociedade da informação e
também do grupo local, onde a escola está, simultaneamente. Hoje, a formação é
mais complexa porque o docente deve incorporar esse
modo dialógico de trabalhar
o conhecimento e as redes.
Isso exige domínio científico das disciplinas e pedagógico. E também de um regime colaborativo das instâncias sociais.
● O que podemos esperar do
futuro da escola caso ela não
se reformule?

Se a escola não caminhar em
uma direção mais dialógica,
ela vai se extinguir. Vai sumir porque não está dando
conta de todo esse contexto.
Podemos perceber os efeitos
disso hoje. A escola vai desaparecer por abandono dos estudantes. A evasão vai aumentar ainda mais porque os
próprios estudantes não vão
querer mais ir à escola.

Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 27 set. 2010, Primeiro Caderno, p. A22.

Parlamentares incham
grade escolar com
propostas de disciplinas
No mês passado, a reportagem do Estado mostrou que,
de 2007 até agora, emendas
incluíram seis novos conteúdos na Lei de Diretrizes e Bases (LDB) da educação. Isso
significa que, além de português, matemática, história,
geografia e ciências, os alunos
do ensino básico se viram
diantedeaulasdefilosofia, so-

ciologia, artes, música, cultura
afro-brasileira eindígena e direitos das crianças e adolescentes.
Temas como educação para o
trânsito, direitos do idoso e
meio ambiente também aparecem como obrigatórios.
Um levantamento realizado
pelo Observatório da Educação,
programa da organização social
Ação Educativa, mostra que es-

tãoemtrâmitehoje, noCongressoNacional,maisde 250 propostasquecriamainda maisdisciplinas e conteúdos obrigatórios no
currículo escolar brasileiro.
De acordo com o levantamentodoObservatórioda Educação,
esse número representa cerca
de25%dos projetosdelei da área
educacional que estão na Câmara e no Senado.
Variedade. A pesquisa mostra

ainda que a maioria dos projetos
traz temas relacionados ao meio
ambiente e à cultura de paz, mas
é possível encontrar propostas
quequeremimplementarnagradeescolarconteúdoscomoesperanto e educação financeira.

DIVULGAÇÃO

USP anuncia
projeto de
museu para
a tolerância
O novo Museu da Tolerância,
da Universidade de São Paulo
(USP), teve na sexta-feira seu
projeto arquitetônico apresentado ao público. Além de
um local de exposições, o museu vai contar com auditório
paraaté800 pessoas,biblioteca, cinemateca, sala de convivência e um centro de pesquisa. “Não será um museu à moda antiga, só de peças. Será
uma verdadeira escola virtual”, afirmou Anita Novinsky, fundadora e presidente do museu. “É um modelo
único, o primeiro do gênero
na América Latina.”

Projeto. Para arquitetos, prédio será monumento à liberdade
O principal objetivo do museu
é combater intolerâncias políticas, religiosas, culturais e sociais. Portanto, haverá seções temáticas sobre índios, africanos e
judeus, minorias tradicionalmente vítimas de intolerância.
“Crianças, adolescentes e adul-

tos poderão aprender sobre os
fenômenos históricos que produziram tanto sofrimento à humanidade”, diz a fundadora.
Segundo o projeto, o Museu
da Tolerância terá como principalpúblico oescolar. Serãoorganizadas visitas gratuitas de estu-

Na Assembleia Legislativa de
São Paulo há mais de 30 projetos
de lei que abordam, entre outros
temas, turismo, xadrez, educaçãomoral ecívica, éticae cidadania, direito constitucional e até
históriadaMúsicaPopularBrasileira (MPB).
As propostas de disciplinas
que incham o currículo escolar
não são novidade. Em pesquisa
para seu doutorado, a professora Rosimar de Fátima Oliveira,
educadora da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG),
apurou que, entre 1995 e 2003,
foram apresentadas por deputados federais 545 propostas de lei
para a educação.
Os maiores desafios que os re-

dantesdarede pública.“Elasservirão para educar as novas gerações, para que elas evitem tanto
derramamento de sangue como
tem havido”, explica Anita.
A construção do museu, que
ainda depende de verbas de doadores, começa por iniciativa do
Laboratório de Estudos sobre a
Intolerância (LEI) da Faculdade
de Filosofia, Letras e Ciências
Humanas(FFLCH-USP).Eleserá erguido em uma área localizadanaAvenidaLineuPrestes,próxima à Faculdade de Medicina
VeterináriaeZootecnia, naCidade Universitária.
Oprojetodoprédiofoiescolhido em um concurso nacional,
lançado pela USP e pelo Instituto de Arquitetos do Brasil, em
2005.OsvencedoresforamJulianaCorradini eJoséAlves,ex-alunos da USP, com a proposta de
um museu que representasse
um “monumento à liberdade e à
ousadia”.

mendos na LDB trazem englobam questões estruturais das redesestaduaisemunicipaisdeensino, já que as escolas devem se
adaptar contratando professores, criando material didático e
organizando a grade de aulas para dar conta de todos os conteúdos e disciplinas que passam a
ser obrigatórios.
● O que diz a lei

Segundo a LDB, o governo federal é o responsável por estabelecer, em colaboração com Estados, o Distrito Federal e municípios, as diretrizes dos currículos
e seus conteúdos mínimos.

Não existem levantamentos específicos, mas há relatos de que em vários Estados
ainda faltam professores para
ministrar as aulas de sociologia. Por essa razão, a disciplina é ensinada por profissionais de outras áreas.
Um caso conhecido ocorreu na rede estadual de São
Paulo em 2008, quando a Secretaria da Educação teve de
cortar aulas de história no ensino médio para aumentar as
de filosofia e incluir sociologia na grade. Na época, os alunos do período diurno tiveram uma redução de 80 aulas
de história na soma dos três
anos do ensino médio.

CONCURSO

INOVAÇÃO

FEA dá prêmio a
ensaios sobre economia

Universidade realiza
jornada de tecnologia

Estudantes da 2.ª e 3.ª série do
ensino médio da rede pública de
São Paulo têm até quinta-feira
para se inscrever no 4.º Prêmio
Econoteen de Ensaios, da FaculdadedeEconomia eAdministração(FEA)daUSP.Osinteressados devem enviar textos sobre o tema: “O
que você pensa sobre
o papel do economista na sociedade
atual?”. Os autores
dos cinco melhores trabalhos receberão prêmios em dinheiro, que vão R$
500 a R$ 1,5 mil. Haverá menção
honrosapara o sextoe sétimo lugares. O cadastro dos candidatos e o envio dos textos para o
concurso devem ser feitos pelo
site usp.br/feaecon/econoteen/
inscricao.php.

No dia 2 de outubro, a Escola
de Educação da Universidade
Anhembi Morumbi realizará
a 1.ª Jornada de Tecnologia
Educacional. O objetivo do
evento é debater os impactos
da aplicação de novas tecnologias no ensino,
por meio de palestras de especialistas e apresentação
detrabalhosdealunos dos cursos de
Pedagogia e Letras
da instituição de ensino superior. As inscrições
sãogratuitase já estão abertas
ao público. Além de palestras
e debates sobre o tema, haverá também uma mostra de
produtostecnológicos.Inscrições pelo e-mail tecnologiaedu@anhembi.br.

