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O Instituto Arte na Escola (Fun-
dação Iochpe) recebe, até o dia
25, inscrições de professores

das redes pública e particular
interessados em concor-

rer, com projetos de
arte e educação, ao

12.º Prêmio Arte na
Escola Cidadã. Os
projetos precisam
ter sido realizados

entre 2009 e 2010
em educação infantil,

ensino fundamental,
médio ou educação de jovens

e adultos. Mais informações:
www.artenaescola.org.br/pre-
mio e (11) 3103-8062.

A USP deu início ao processo de
transferência para a universida-
de. As inscrições ficarão abertas
de 30 de junho até 8 de julho.
A taxa de inscrição é de
R$ 100 e deve ser pa-
ga até 11 de julho. A
Fuvest publica, no
dia 20, o manual
completo para o
exame. Cada escola
da USP também de-
ve publicar seus res-
pectivos editais de trans-
ferência, com detalhes e crité-
rios. O exame de pré-seleção
ocorre em 31 de julho. Mais in-
formações: www.fuvest.br.

NOVA POLÍTICA

EDUCAÇÃO
42,2%

Gustavo Bonfiglioli
ESPECIAL PARA O ESTADO
ENVIADO ESPECIAL / PARATY

Paraty é famosa por sua festa
literária e sua importância his-
tórica e turística. Entre 15 mil e
20 mil pessoas visitam a cidade
anualmente durante a Festa Li-
terária Internacional de Paraty
(Flip). Na periferia de Paraty,
de paralelepípedos comuns, a
Flip chega por meio de uma
açãoeducativa,queviroupolíti-

ca pública em 2009, para fomento
e exercício da leitura nas escolas
de educação básica.

A biblioteca da escola munici-
pal do bairro Parque da Manguei-
ra tinha capacidade para 20
crianças há sete anos. “Tivemos
de ampliar esse número. Às ve-
zes, são 80 crianças na bibliote-
ca, na hora do recreio. Elas prefe-
rem vir pra cá do que brincar”,
conta Flora França Pinto, direto-
ra do colégio, que atende crian-
ças do ensino fundamental 1, do
1.º ao 5.º ano. Já a escola de educa-
ção infantil Pingo de Gente, no
mesmo bairro, inaugurou recen-
temente seu espaço de leitura.

O contato diário dos alunos da
rede pública de Paraty com os li-
vros,que têmnagrade obrigatória
uma hora/aula por dia dedicada à

leitura, faz parte de um projeto de
açãoeducativaparaformaçãocon-
tinuada de leitores – alunos e pro-
fessores – na educação básica, que
vigora há sete anos.

“A Flip transformou a cidade
em uma espécie de capital literá-
ria no País. Era necessário que
ela fosse um instrumento para
motivar uma transformação na
educação pela literatura”, conta
Cris Maseda, que é coordenado-
ra da Flipinha, evento paralelo à
Flip voltado às crianças.

Mobilização. Criada um ano de-
pois da Flip, em 2004, a Flipinha
foi o primeiro passo para mobili-
zar a comunidade local pela lite-
ratura. Isso porque, entre outras
atividades, são pendurados li-
vros em todas as árvores das pra-

ças do centro histórico. Em cada
uma fica um estagiário, estudan-
te do ensino médio da rede públi-
ca, que media a leitura de crian-
ças e adolescentes. Também é or-
ganizado anualmente um Ciclo
de Palestras da Flipinha, voltado
a alunos de ensino médio que
pretendem seguir magistério.

Outras duas iniciativas estru-
turam o projeto, desenvolvido
pela prefeitura e a Casa Azul,
ONG que organiza a Flip. O pri-
meiro, Mar de Leitores, imple-
mentou em 2009 uma logística
de distribuição de livros nas esco-
las municipais. No mesmo ano, a
Secretaria de Educação adotou,
na grade escolar, uma hora diá-
ria de leitura obrigatória.

Periodicamente, são organiza-
dos encontros mensais com ges-

tores e trimestrais com professo-
res, em que ocorrem palestras so-
bre pedagogia, literatura e me-
diação de leitura.

Atualmente, o projeto atinge
as 32 escolas municipais de Pa-

raty, envolvendo 320 educa-
dores e cerca de 5.250 alunos.

✽

O REPÓRTER VIAJOU A CONVITE

DA ASSOCIAÇÃO CASA AZUL

No dia 5 de junho, o Sistema
Anglo de Ensino vai realizar,
das 13 às 18 horas, um simula-
do no formato do Exame Na-
cional do Ensino Médio
(Enem). A participação na
prova é gratuita e aberta a to-
dos que se inscreverem pelo
site www.simuladoaberto.
com.br até 3 de junho.

Como o simulado será na-
cional, o candidato deve esco-
lher, no site, entre os mais de

200 locais de prova, distribuídos
em 10 Estados, entre eles São
Paulo e Rio de Janeiro.

O simulado será, na verdade,
uma “versão compacta” do
Enem, aplicado em um só dia.

Flip estimula leitura diária entre crianças

Cursinho
oferece
simulado
para o Enem

ARTEGRADUAÇÃO INTERCÂMBIO

é o aumento salarial que o governo de São Paulo quer
dar aos professores, escalonado em quatro anos

903
VAGAS PARA

TRANSFERÊNCIA
FORAM

OFERECIDAS NO
ANO PASSADO

DANIEL FERENCZI - DIVULGAÇÃO–6/5/2011

FILIPE ARAUJO/AE–13/4/2010

Instituto vai premiar
trabalhos de professores

USP abre período
de transferência

EUA selecionam
alunos da rede pública

USP vai
investir
R$ 70 mi
em pesquisa
Um dos objetivos da universidade é
aumentar sua projeção internacional

A Embaixada dos Estados
Unidos no Brasil selecionará
35 estudantes brasileiros da
rede pública para participar
da 10.ª edição do programa
de intercâmbio Jovens Em-
baixadores. Para participar,
o aluno deve ter, entre ou-
tros requisitos, excelente de-
sempenho escolar e boa
fluência em inglês. O progra-
ma dura três semanas e as
inscrições podem ser feitas
apenas pela internet, no Face-
book da Embaixada dos EUA,
até o dia 7 de agosto. Mais
informações: www.jovensem-
baixadores.org.

PRIMEIRO PASSO

Mariana Mandelli

A Universidade de São Paulo
(USP) investirá R$ 70 mi-
lhões no Programa de Apoio à
Pesquisa. Esta é primeira vez
que uma universidade brasi-
leira coloca uma quantia tão
significativa de recursos num
programa institucional de in-
centivo à pesquisa. A ideia da
universidade é aumentar o
diálogo entre pesquisadores
do mesmo tema dentro da ins-
tituição e, consequentemen-
te, projetar a USP internacio-
nalmente na área.

O Programa de Apoio à Pes-
quisa contém 43 propostas –
122 foram inscritas, com a par-
ticipação de 2 mil docentes.
Inicialmente, estavam previs-
tos R$ 48 milhões. Mas, como
a comissão avaliadora esco-
lheu mais trabalhos, a reitoria
decidiu elevar o valor para R$
70 milhões, a serem investi-
dos nos próximos dois anos.

São pesquisas das mais di-
versas áreas, como bioener-
gia, sustentabilidade, medici-
na, computação, neurociên-
cia, estudos internacionais,
imunologia, políticas públi-
cas e robótica, entre outras.

Para o pró-reitor de pesqui-
sa da universidade, Marco An-
tonio Zago, a principal novida-
de é o caráter interdisciplinar
dos estudos: um mesmo tema
vai, obrigatoriamente, unir di-

versos tipos de conhecimento e
diferentes unidades e câmpus da
universidade. “Era isso que que-
ríamos estimular na USP, com
os pesquisadores se relacionan-
do mais intensamente entre si”,
afirma. “Mas isso não desqualifi-
ca o outro tipo de pesquisa. Exis-
tem pessoas e grupos que traba-
lham isoladamente e têm produ-
ção de qualidade.”

Para Zago, esse é um grande
passo da USP rumo a uma fase de
maior prosperidade científica
no cenário internacional, impac-
tando, até mesmo, na posição da
instituição nos rankings.

Investimentos. A USP investe,
por ano, do seu próprio orçamen-
to, cerca de R$ 1,2 bilhão com pes-
quisa – sem contar as verbas pro-
venientes das agências de fomen-
to, como a Fundação de Amparo
à Pesquisa do Estado de São Pau-
lo (Fapesp) e Conselho Nacio-
nal de Desenvolvimento Científi-
co e Tecnológico (CNPq). O di-
nheiro é investido principalmen-
te na infraestrutura e manuten-
ção dos ambientes de pesquisa.

“A obtenção de verbas fora da
universidade é importante pelo
recurso, mas também porque
ajuda a disciplinar a pesquisa”,
diz Zago. “Mas a instituição tam-
bém pode e deve fazer isso. E é o
que estamos realizando: colo-
cando recursos.”

O principal diferencial desse
programa, no entanto, é que a

verba agora vem apenas da pró-
pria universidade, o que confere
à instituição um maior controle
sobre os estudos. “Não é contro-
lar no sentido de ‘tomar conta’,

mas de indicar direções”, expli-
ca Zago.

Incentivo. Para os pesquisado-
res contemplados com a verba, o

estímulo com o novo programa é
grande. Mesmo os grupos conso-
lidados há anos enxergam na
oportunidade uma forma de va-
lorização de seus trabalhos den-
tro da universidade.

“A grande novidade é a USP
ter entrado tão intensamente na
pesquisa. Isso tem o valor simbó-
lico, de a universidade reconhe-
cer a nossa importância”, afirma
Nancy Cardia, coordenadora ad-
junta do Núcleo de Estudos So-
bre a Violência (NEV) da USP,
que existe há 22 anos.

“A universidade nos deu apoio
durante todo esse tempo, mas
também sempre tivemos de bus-
car outros recursos. Não creio
que isso (essa busca) vá parar,
mas, com o respaldo do progra-
ma, vamos procurar com mais

tranquilidade.” Segundo a
professora, com a verba rece-
bida, o NEV vai ampliar o rol
de profissionais – o grupo con-
ta com áreas como literatura,
antropologia e medicina pre-
ventiva, entre outros.

A articulação entre diferen-
tes grupos de um mesmo te-
ma é vista com bons olhos pe-
los cientistas. “Isso vem do en-
tendimento de que a própria
USP deve aportar recursos
em suas pesquisas”, diz o pro-
fessor Antonio Roque De-
chen, coordenador do Núcleo
de Apoio à Pesquisa de Bioe-
nergia e Sustentabilidade. “Es-
sa gestão compartilhada vai
possibilitar ampliações que
vão ao encontro das deman-
das da sociedade.”

R$ 684 milhões
serão gastos já neste ano somente com o salário dos
docentes, que deverá aumentar 13,8% a partir de 1º julho

FABIO MOTTA/AE–5/12/2009

R$ 350 mi
é a média de investimento anual
da Fapesp, uma das maiores
agências de fomento do País,
em pesquisas realizadas na USP

R$ 150 mi
é a quantia que o CNPq, outra
grande agência de fomento,
coloca anualmente em estudos
científicos da universidade

23%
da produção científica do
Brasil vem da USP

608
cursos de pós-graduação são
oferecidos pela universidade

233
é o total de programas de pós

}

Abrangência. Projeto atinge hoje as 32 escolas municipais

Diversidade. Investimento vai para as mais diferentes áreas de pesquisa, como bioenergia, medicina e sustentabilidade

Oportunidade. Candidatos fazem provas do Enem, no Rio

Festa Literária
Internacional de
Paraty impulsiona
ação educativa nas
escolas municipais

● A ciência na universidade
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