
Não é verdade que não existem
legisladores pensando em me-
lhorias para a educação. Trami-
tam nas comissões especiais de
Educação do Congresso cente-
nas de projetos propondo novas
disciplinas e orientações curri-
culares para as escolas públicas.
Muitas dessas propostas não
saem do papel. Mas, há as que
avançam, como a aprovação do
ensino deMeio Ambiente, Histó-
ria da Cultura Afrobrasileira e Ín-
digena, Música e mesmo a volta
da Filosofia e Sociologia aos cur-
rículos escolares.

O problema é que melhorar
o currículo tem um custo alto.
Essas poucas leis que consegui-
ram ser sancionadas esbarram
hoje na falta de professores ca-
pacitados, em linhas claras de
implementação, na carência
de material específico e na fal-
ta de docentes.
O BRASIL ECONÔMICO mapeou

iniciativas para a real implemen-
tação de algumas dessas leis, pa-
ra provar que, mesmo em meio
às dificuldades, é possível diver-
sificar o currículo escolar.

A História Indígena e Afro-
brasileira deve fazer parte do
conteúdo educacional de acor-
do com a Lei nº 10.639/03. Esse
é um dos temas que mais tem
encontrado resistência, afinal
os próprios professores não tive-
ram tais disciplinas na faculda-
de. A Secretaria de Políticas de
Promoção da Igualdade Social
(Seppir) lançou em 2010 um se-
lo para contemplar as escolas
que incluírem no currículo o
conteúdo obrigatório. Apenas
16 foram agraciadas. Na tentati-
va de sanar o problema, nasceu
o projeto “A Cor da Cultura”.
Realizado pela parceria entre

o Ministério da Educação, Canal
Futura e Petrobras, entre outras
instituições, a ação tem como
meta formar 3 mil instituições
capazes de multiplicar conheci-
mento. Para isso, foram elabora-
dos materiais didáticos específi-
cos sobre o tema. Organizações
NãoGovernamentais (Ongs) fize-
ramopapel de espalhar esse con-
teúdo pelas escolas Brasil afora.

Em sua terceira etapa, a ini-
ciativa já formou 26.517 educa-
dores em seis estados. No Ama-
zonas e Mato Grosso, a ONG
Ação Educativa foi o parceiro
responsável pelo treinamento

das escolas das capitais. O pro-
grama, que foi iniciado em
2010, é acompanhado até hoje.
“Em algumas escolas tive-

mos resultados ótimos. Em ou-
tras, houve certa resistência. O
importante é que estamos en-
frentando o problema de fren-
te”, diz Jaqueline Lima Santos,
assessora do programa Diversi-
dade, Raça e Participação, da
Ação Educativa.

Meio ambiente
Trabalhar com o tema do meio
ambiente ainda é um desafio
para as escolas e um dos moti-
vos é que a realidade do aluno
é pouco levada em considera-
ção. Foi vendo essa demanda
que a empresa Geodinâmica,
fundada em 2007, criou ameto-

logia Mapa (Mundo, Ambien-
te, Pertencimento e Ação), que
permite às instituições de ensi-
no fornecer aos alunos infor-
mações geográficas, históri-
cas, ambientais, culturais e
econômicas sobre a localidade
onde vivem, contextualizadas
às informações do Brasil e do
mundo, por exemplo.
O trabalho da empresa está

em linha com a Política Nacio-
nal de Educação Ambiental (Lei
Federal nº. 9.795/99), que assi-
nala a importância de se produ-
zir materiais pedagógicos que
tratem da realidade local e for-
mação de professores.

A empresa trabalha na produ-
ção de material interdiscipli-
nar, customizado à realidade do
aluno. “Se pegarmos o geoatlas
de São Paulo, veremos que mu-
nicípios pequenos não apare-
cem. Como despertar a curiosi-
dade se o menino não se vê na-
quela realidade?”, indaga Vini-
cius Saraceni, diretor geral da
Geodinâmica. Assim, a compa-
nhia que já atuava na produção
de mapas por satélites para ou-
tros setores econômicos, viu o
potencial da educação.

A Geodinâmica fechou uma
parceria com a Secretaria de
Educação da Bahia com objeti-
vo de oferecer o material para
a rede pública do estado. Ame-
todologia tem suporte no livro
“Bahia, Brasil: Espaço, Am-
biente e Cultura”, destinado
aos estudantes do 6º e 7º anos
do ensino fundamental. A me-
ta é atender todas as 1.011 esco-
las públicas estaduais do ensi-
no fundamental II.

Música
O projeto “ Tocando, Cantan-
do... fazendomúsica com crian-
ças” foi elaborado há dez anos
pela professora da Unesp e pes-
quisadora da USP, Iveta Maria
Borges Fernandes. Apaixonada
pelo tema, a docente defende
que noções demusicalidade aju-
dam desenvolver o cérebro das
crianças em todos os aspectos.
Em busca desse objetivo, a

professora elaborou um progra-
ma para capacitar os professo-
res das escolas de educação in-
fantil e ensino fundamental de
Mogi das Cruzes, cidade do inte-
rior de São Paulo, a ensinarmú-
sica. “Eles têm uma vontade
imensa de aprender. Mas não ti-
veram nem a arte nem a música
durante a formação”, conta.

Realizado pela SecretariaMu-
nicipal de Educação, em parce-
ria com o Instituto de Artes da
Unesp, o projeto se adaptou na-
turalmente à Lei 11.769/08 - re-
gra que tornou obrigatório o en-
sino de música nas escolas.
Tímido, o programa come-

çou com cursos aleatórios e ho-
je está presente em 105 escolas.
“Somos referência nacional.
Muitas prefeituras nos procu-
ram buscando orientação ”, diz
Iveta. A capacitação dos educa-
dores conta uma livro que reú-
ne jogos, materiais didáticos e
composições musicais - escrito
pelos próprios professores ao
longo do programa. Além disso,
são promovidas excursões para
museus, shows e exposições.
“É preciso sensibilizar os educa-
dores, transformar o olhar so-
bre a arte”, explica. ■
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Congresso já se preocupa com
um currículo escolarmelhor
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OBRASIL ECONÔMICO mapeou boas
iniciativas para retirar da gaveta leis que
incluem disciplinas no ensino fundamental
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Leis que acrescentam disciplinas e/ou conteúdos 
obrigatórios aos currículos 

Fonte: Constituição Federal

10.63910.639 20032003LEI

OBJETIVO

ANO

CULTURA AFROBRASILEIRACULTURA AFROBRASILEIRATEMA

Torna obrigatório ensino sobre história e cultura 
afrobrasileira e indígena nas escolas de ensino 
fundamental e médio.  Os conteúdos serão ministrados 
no âmbito de todo o currículo escolar

9.7959.795 19991999LEI

OBJETIVO

ANO

EDUCAÇÃO AMBIENTALEDUCAÇÃO AMBIENTALTEMA

Institui a implantação de educação ambiental a ser 
desenvolvida nos currículos das instituições públicas e 
privadas desde a educação básica até o ensino superior

11.68411.684 20082008LEI

OBJETIVO

ANO

SOCIOLOGIA E FILOSOFIASOCIOLOGIA E FILOSOFIATEMA

Inclui filosofia e sociologia como disciplinas obrigatórias 
em todas as séries do ensino médio

11.16111.161 20052005LEI

OBJETIVO

ANO

ESPANHOLESPANHOLTEMA

Inclui o ensino do idioma espanhol como oferta 
obrigatória pela escola e de matrícula facultativa para 
o aluno. A regra será implantada gradativamente nos 
currículos de ensino médio

11.76911.769 20082008LEI

OBJETIVO

ANO

MÚSICAMÚSICATEMA

A música deverá ser conteúdo obrigatório, mas
não exclusivo, do componente curricular da educação 
básica. O aprendizado pode ser incorporado nas aulas 
de artes

Projetopaulistadeensinarmúsicaparacrianças,hojeem105escolas, se tornoureferêncianacional
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 19 set. 2012, Primeiro Caderno, p. 14.




