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Projeto-piloto do sistema Ari de Sá, em Fortaleza (CE), atende 300 alunos

io

na

is.

No fim de 2010, o Ministério da Educação apresentou um projeto
que estabelece quais são os objetivos da educação para esta década (2011-2020). O texto traz vinte metas, que pretendem, ao longo do período, alterar a realidade das escolas no sentido de qualificar o atendimento, principalmente no ensino básico. Todas as
metas poderão ser atingidas desde que haja políticas públicas
consistentes, continuidade dessas políticas e investimento na
formação e valorização dos professores.
O objetivo de assegurar a todas as crianças e jovens o ensino
básico e permitir que eles concluam seu processo de escolarização básica pode continuar sacrificando a qualidade em função da
quantidade. Todavia, sabemos que a realidade das escolas poderá ser mudada se, sobretudo, as metas propostas estiverem apoiadas na confiança, na ação e no empenho dos professores. Isso significa que, se os professores não acreditarem na força e na seriedade das políticas educacionais e não as efetivarem no contexto
das escolas, o Plano Nacional de Educação (PNE) será apenas
mais um plano bem intencionado, porém ineficaz. Deve
existir um projeto social e políÉ preciso que
tico que aponte, por meio de
os jovens sejam
ações concretas, o desejo de se
transformarem significativamotivados a
mente as metodologias e os
serem professores.
conceitos que hoje determiUma profissão
nam os fazeres escolares.
Ninguém ignora que é a inque não consegue
tervenção pedagógica adequaatrair os “bons”
da dos educadores que faz quaserá ocupada
se toda a diferença na escola.
Todos defendem a ideia de
por aqueles que
que a atividade docente está
não tiveram
cada vez mais complexa e exiopções melhores
gente; no entanto, também é
consensual a ideia de que a carreira docente com um estatuto social decadente, formação fragilizada e remuneração baixa
não atrai à profissão os estudantes mais qualificados nem anima
os melhores profissionais.
É preciso que os jovens sejam motivados a serem professores e encontrem incentivo e sentido no magistério. Uma profissão que não
consegue atrair os “bons” com certeza será ocupada por aqueles
que, do ponto de vista profissional, não tiveram opções melhores.
Assim sendo, estaremos encaminhando pessoas desmotivadas à carreira docente, sem empenho e, sobretudo, que não acreditam que
podem. Por isso mesmo, elas provavelmente não farão a diferença,
uma vez que não “escolheram”, mas foram social e economicamente “escolhidas” para serem professores.
Valorizar o magistério é essencial para que os professores possam realizar suas tarefas com dignidade. É evidente que apenas
oferecer um salário maior não irá comprometer nem qualificar o
corpo docente, visto que possibilidades culturais e de lazer são
também fundamentais; é imprescindível que haja políticas de
ampliação das remunerações. Isso, aliado a políticas de avaliação
externa de docentes, discentes e gestores, que indiquem intervenções técnicas de nossos gestores públicos, a fim de dar saltos
na qualidade da escola pública.
Para inverter o “desprestígio” da carreira de professor, é imperativo que se efetivem medidas claras de formação continuada dos docentes e, ao mesmo tempo, se definam com clareza novas condições para o exercício da profissão. O PNE 2011-2020 aparece em hora propícia com o desenho de um novo projeto social para a escola
pública. Todavia, o primeiro e mais importante passo para tal empreitada é devolver a decência à docência. ■
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Divulgação

A busca pela dignidade
perdida do professor

ac

ano passado, a Coreia do Sul
anunciou que vai abolir a utilização de livros em seu sistema de
ensino até 2015. Para isso, vai investir mais de US$ 2 bilhões.
O governo brasileiro também
já busca testar o equipamento
na sala de aula. O plano é investir até R$ 180 milhões na compra de 900 mil tablets para professores da rede estadual de ensino. Os aparelhos serão entregues no segundo semestre.

À parte o pioneirismo tecnológico, a utilização de tablet pode ajudar a resolver uma questão jurídica. No dia 24 de abril,
a Comissão de Constituição e
Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados aprovou um
projeto de lei que proíbe os estudantes de carregar mochila escolar com peso superior a 15%
de seu peso corporal. O tablet
pesa em média 500 gramas.
Mas, para ser amplamente utilizado muitas coisas ainda serão
aprimoradas. Camila já tem sua
lista de modificações, a começar
pelo sistema que permite grifar
textos no iPad (Apple), que é muito lento. Os professores também
têm de melhorar o desempenho.
“Temos um professor que trabalha muito bem. Os outros estão
correndo atrás”, diz. ■ R.O.
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Por enquanto, apenas
10% do conteúdo foi
feito especialmente
para o meio digital.
A meta é chegar
a 50% do material

Programa Oi Novos Brasis
implantará centros comunitários
de tecnologia no sertão do Ceará

Um projeto de educação teve
destaque no programa de responsabilidade social Oi Novos
Brasis, do Instituto Oi Futuro
neste ano. Trata-se da Rede de
Jovens Empreendedores Rurais no Semiárido Cearense, da
Agência de Desenvolvimento
Econômico Local (Adel).
Desenvolvido na microrregião do Médio Curu, no sertão
do Ceará, o programa tem como
objetivo formar jovens empreendedores na região. Além
da formação presencial, os jovens precisam de ferramentas

para a formação continuada,
quando retornam para suas comunidades. Mas até então, o desafio era que muitas comunidades rurais não tinham acesso a
telefonia e a internet.
Com o apoio do Instituto Oi
Futuro, a Adel vai implantar
Centros Comunitários de TICs
(Tecnologias de Informação e
Comunicação) em sete comunidades. Cada Centro contará
com uma antena que vai permitir o acesso a telefonia e internet, computadores e acessórios
de informática. Os centros funcionarão como escritórios de
campo, em que os jovens poderão ter contato direto com recursos pedagógicos e também

criar uma rede de relacionamento uns com os outros. Serão beneficiados 180 jovens de
16 comunidades rurais e semirrurais do Médio Curu, que engloba os municípios de Apuiarés, General Sampaio, Pentecoste e Tejuçuoca.
Em sua oitava edição, o programa Oi Novos Brasis recebeu
327 inscrições de todo o país,
com projetos que envolvem
ações educacionais complementares ao sistema de educação formal, qualificação profissional voltada para a geração
de trabalho e renda, e ampliação do acesso a direitos humanos, econômicos, sociais, culturais e ambientais. ■ R.O.
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Oi Futuro vai atrás do jovem
empreendedor do semiárido

aç

ão

Não foi nenhuma das funcionalidades tecnológicas que fez com
que Camila Porto Lima, de 16
anos, aprovasse a substituição
dos livros didáticos pelo tablet
na sala de aula. “O que mais gostei é que não preciso carregar
tanto peso”, disse a estudante
com a certeza de que tirou das
costas pelo menos seis livros,
que eram usados diariamente.
Assim como Camila, outros
300 estudantes de três unidades
do Colégio Ari de Sá, de Fortaleza (CE) iniciaram o ano letivo
usando o tablet. O colégio, que
faz parte do Sistema Ari de Sá
de Ensino (SAS), é um dos primeiros do país a digitalizar o material didático do ensino médio.
“Jovem gosta de novidade, mas
na hora da adesão ao tablet tivemos 300 pioneiros em 2,5 mil
alunos”, conta Ari de Sá Cavalcante Neto, filho do fundador,
que batizou os colégios com o
nome de seu pai, o educador
cearense falecido em 1967.
Em 2013, a previsão é que o
sistema de ensino ofereça os livros digitais para as turmas do
ensino médio das escolas conveniadas ao sistema de ensino 170 instituições em 79 municípios de 17 estados. E em três
anos, as turmas do ensino fundamental também terão o material na nova plataforma.
Por enquanto, apenas 10%
do conteúdo foi feito especialmente para o meio digital. “Nossa aspiração é chegar a 50%”,
diz o diretor executivo da rede.
A decisão do SAS está em linha com movimentos que acontecem em todo o mundo. No

Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 16 maio 2012, Primeiro Caderno, p. 15.

