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ENSINO SUPERIOR
Unifesp empossa 51
membros de conselho
A Universidade Federal de São
Paulo (Unifesp) deu posse na
sexta-feira aos 51 novos mem-
bros do Conselho Universitá-
rio, órgão máximo normativo,
deliberativo e de planejamento
da instituição. “A mudança re-
presenta um marco histórico
por consolidar a transição da
Unifesp de universidade temáti-
ca na área de saúde para uma
instituição plena em várias
áreas do conhecimento”, come-
mora Walter Manna Albertoni,
reitor da universidade. Criada
oficialmente em 1994, a Unifesp
originou-se da Escola Paulista
de Medicina, entidade privada

fundada em 1933 que foi federa-
lizada em 1956. O processo de
expansão teve início em 2005.
Atualmente a Unifesp possui
seis câmpus.

EDUCAÇÃO BÁSICA
Bullying é tema de
cartilha do CNJ
O Conselho Nacional de Jus-

tiça (CNJ) lançou na se-
mana passada uma

cartilha para auxi-
liar pais e professo-
res a prevenir o
bullying nas esco-

las. A cartilha foi
feita pela psiquiatra

Ana Beatriz Barbosa
Silva, autora de Bullying:

Mentes Perigosas nas Esco-
las. O material do CNJ será
distribuído nas escolas das
redes de ensino público e pri-
vada do País, além de conse-
lhos tutelares e varas da in-
fância e juventude.

REALIDADE

EDUCAÇÃO
17%

Os reitores que planejam o
consórcio das sete universida-
des mineiras entregam hoje o
documento preliminar com
as propostas para o ministro
da Educação, Fernando Ha-
ddad, em Belo Horizonte.

A proposta é um instrumen-
to de planejamento e gestão
formulado coletivamente.
Contém as diretrizes das uni-
versidades para 2011-2015.

O consórcio permitirá a in-

tegração acadêmica nas áreas de
ensino (principalmente no que
se refere à mobilidade estudan-

til), pesquisa e extensão, além de
facilitar a captação e a aplicação
de recursos e parcerias.

Na escola, alunos
sentem o gosto de
publicar livros
Em geral são obras coletivas, fruto de projetos de pesquisa com
finalidade didática e muita dedicação, que extrapolam os limites da sala

Haddad recebe
hoje proposta
de consórcio
mineiro

“Aos 5 anos, as crianças
não têm todas as
condições para entrar no
ensino fundamental.
Antecipar o ingresso
pode colocá-la
frente a desafios
estressantes.”

CRESCIMENTO

Concursos também
estimulam produção

20%
dos universitários brasileiros têm
algum tipo de crédito estudantil

DO CONSELHO NACIONAL DE

EDUCAÇÃO (CNE)

dos universitários deverão ter crédito estudantil
em 2012, segundo estimativa da consultoria Hoper

}

Santo Américo. Cordel
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Cesar Callegari

Outro jeito de estimular a produ-
ção de textos e de trabalhos artís-
ticos na escola é a realização de
concursos. Em geral, essa forma
é adotada quando se abrange um
número maior de estudantes, o
que tornaria inviável publicar o
melhor trabalho de cada um.

Hoje será lançado o livro Escri-
tor na Escola, uma publicação
de nove textos de alunos – poe-
sias, crônicas e contos – de algu-
mas escolas públicas. O livro nas-
ceu de um projeto da Academia
Paulista de Letras e do Centro de
Integração Empresa-Escola pa-

ra incentivar a leitura.
Neste ano, a Secretaria de Es-

tado da Educação de São Paulo,
em parceira com a Câmara Brasi-
leira do Livro (CBL), lançou o
1.º Prêmio Ser Autor. Participa-
ram alunos da rede e também os
professores. A antologia, com
123 trabalhos, foi lançada na Bie-
nal do Livro.

Na rede municipal paulistana
foram escolhidos 20 desenhos
de alunos que ilustrarão as capas
dos cadernos distribuídos com o

kit escolar no ano que vem. O
tema do concurso, que está na
segunda edição, foi O Melhor Lu-
gar do Mundo.

Também no ano que vem, o
Colégio Nossa Senhora do Car-
mo promoverá um concurso de
redação entre seus alunos, cujos
textos vencedores serão organi-
zados em um livro. O tema já foi
definido: Cuidar do que Está Pró-
ximo. “Pode ser interpretado co-
mo a natureza ou como os ou-
tros seres humanos. É bem

abrangente”, diz a professora
de ciências Izabel Cristina
Stankezicius, que idealizou o
prêmio.

Para Izabel, os benefícios
vão muito além do estímulo à
capacidade produção de tex-
tos. “O mundo dos estudan-
tes às vezes é muito restrito,
gira em torno da família e da
escola. Com esses prêmios,
eles começam a expandir a vi-
são, ficam mais preparados pa-
ra a vida fora daqui.” / L.A.

FOTOS: DIVULGAÇÃO

HÉLVIO ROMERO/AE

São Domingos. Maria-fedidaRegina Mundi. Matemática

Humboldt. Poemas

Resultado surpreendente. Estudantes do 9º ano do Colégio Regina Mundi, na zona sul de São Paulo; obra Matemática nas Profissões, escrita pelos alunos, foi lançada na Livraria Cultura

Luciana Alvarez

Com menos de 15 anos de ida-
de, ainda no ensino funda-
mental, estudantes de algu-
mas escolas paulistanas já ex-
perimentaram o gosto de se-
rem autores de livros. Em ge-
ral são obras coletivas, fruto
de projetos de pesquisa com
finalidade didática e muita de-
dicação, que extrapolam os li-
mites da sala de aula.

Para os 70 alunos do 9.º ano
do Colégio Regina Mundi, na
zona sul, anteontem foi um
dia emocionante, pois ocor-
reu o lançamento do livro Ma-
temática nas Profissões, na Li-
vraria Cultura. Trata-se de
um projeto desenvolvido nas
aulas de matemática que deu
tão certo que os professores
não se conformaram simples-

mente em dar nota e passar para
o próximo assunto.

“Todo professor de matemáti-
ca escuta direto a pergunta: Por
que tenho de aprender isso?”, ex-
plica a docente Elaine Barrela so-
bre o surgimento da ideia do tra-
balho. “Dividimos as turmas em
grupos, e cada um teve de investi-
gar como se usa a matemática
em determinada profissão, com
pesquisas e entrevistas. Eles se
envolveram bastante, o resulta-
do foi surpreendente.”

O resultado impressionou
também os autores. “Não pensa-
va que iria tão longe. Tenho mui-
to orgulho do nosso trabalho”,
diz o aluno Vinícius Ferraioli de
Paula, de 14 anos. “Fizemos tudo
no livro: pesquisa, textos e ilus-
trações. Para mim, a parte mais
difícil foi escrever. Nunca tinha
feito um texto tão grande.”

O Livro da Maria-Fedida, pro-
duzido pelos estudantes do 1.˚
ano do ensino fundamental de
2008 do Colégio São Domingos,
surgiu de uma ideia proposta pe-
los próprios alunos. “Eles obser-
varam ovinhos na escola e quise-
ram descobrir do que se trata-
va”, conta a professora Renata
Aguiar, que orientou o projeto.
Foram as 21 crianças que pesqui-
saram, escolheram que informa-
ções entrariam e fizeram os dese-
nhos que ilustram a obra.

Primeiro, o trabalho virou um
livreto distribuído para as famí-
lias. Mas a mãe de um aluno, do-
na da editora Alameda, viu no
material potencial para bem
mais. “Quando contei em classe
a proposta de transformar o pro-
jeto em livro de verdade, eles fica-
ram alucinados, toparam na ho-
ra”, lembra a professora. “Vou

nas livrarias e fico muito feliz em
ver um produto da escola tam-
bém do lado fora dos nossos mu-
ros. A escola hoje não pode ficar
fechada nela mesma.”

Depois dessa experiência, as
professoras Eloise Janczur Gua-
zzelli e Wilma de Brito Camargo
lançaram um outro livro infan-
til, o Ponto de Vista, produzido a
partir de desenhos dos alunos

nas aulas de artes. A obra incenti-
va o leitor a também ser produ-
tor de arte.

Uma das pioneiras em trans-
formar o trabalho escolar em
obra vendida nas livrarias foi a
professora Theodora Maria de
Almeida, com o Quem Canta Seus
Males Espanta, de 1998. O livro
já está na 31.ª edição.

As músicas foram gravadas e as

ilustrações, feitas pelos alu-
nos do ensino infantil do colé-
gio Bola de Neve naquele ano.
“Era um trabalho que nasceu a
pedido dos pais, que vinham
meperguntar como se cantava
determinada música que os fi-
lhos aprendiam na escola”, diz
Theodora. “Mas eu conhecia
um pessoal de uma editora, e
eles acharam a ideia bárbara.”

Modelo de sucesso. Em al-
guns colégios, a experiência
dá tão certo que a escola resol-
ve repetir o modelo nos anos
seguintes. Pela segunda vez
neste ano, alunos do 5.˚ ano
do Colégio Santo Américo
produziram um livro. O proje-
to da disciplina de língua por-
tuguesa de 2009 – escrever
em formato de cordel a histó-
ria do clássico Odisseia – fez
sucesso e teve tanta qualida-
de que virou um livro.

“O que fez a diferença foi o
empenho. No início nem tí-
nhamos a ideia de publicar
um livro”, afirma a professora
Sheila Stadafora. “Eu apare-
cia no corredor e os alunos já
faziam coro, pedindo aulas pa-
ra produzir o cordel. Não que-
riam saber de outro assunto.”

Esteano, a coletânea de con-
tos de fada Clássicos em Cordel
foi lançada na quarta-feira,
em um sarau para as famílias.
Um DVD com as histórias nar-
radas pelos alunos acompa-
nha a obra. Isadora Monteiro,
de 10 anos, conta que o proje-
to a ensinou a trabalhar em
equipe. “Cada um tinha uma
função: um contava os versos,
outro montava rimas. Foi tu-
do muito legal.”

Na escola Humboldt, o pro-
grama Poemas e Aquarelas
vem sendo replicado desde
2004 por alunos do 7.º ano,
cada vez com um novo tema.
“É um trabalho interdiscipli-
nar, que envolve português e
artes, mas também pode in-
cluir geografia, ciências, histó-
ria”, diz a coordenadora Ivani
Gatta. “Primeiro a gente am-
plia o repertório do aluno so-
bre aquele tema, depois o esti-
mulamos a produzir.”

União. Universidade Federal de Alfenas integra consórcio
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