
Em ano de eleições, um dos
maiores temores da sociedade
é a falta de continuidade de pro-
jetos. Pensando em facilitar e
deixar mais transparente a tran-
sição entre os secretários de
educação dos municípios, a
União dos Dirigentes Munici-
pais de Educação (Undime),

em parceria com o Ministério
da Educação, Unicef, Unesco e
FNDE lança hoje o “Memorial
da Gestão da Educação Munici-
pal” (http://memorialdages-
tao.undime.org.br). Trata-se
de um documento on-line, a
ser preenchido pelo Secretário
Municipal de Educação com to-
das as informações necessárias
ao seu sucessor.

A ideia é de que o Memorial
sirva de base para que o futuro

dirigente não interrompa as po-
líticas públicas da educação —
até mesmo porque, a pasta de
educação, por ser a com maior
orçamento do município, é dis-
putada pelos políticos e rara-
mente fica à cargo de um educa-
dor. O Memorial trata, inclusi-
ve, da articulação com a socie-
dade civil. O secretário poderá
responder como estava este as-
pecto quando assumiu a secreta-
ria e como está hoje. ■ R.O.

Os números impressionam: o
Programa de Investimento em
Logística do governo federal
prevê aportes de R$ 56 bilhões
nos próximos cinco anos para
melhorar a infraestrutura ferro-
viária. Ninguém duvida que as
empresas precisarão contratar
engenheiros e técnicos, como
maquinistas, especialistas na
área da ferroviária. Uma ótima
oportunidade para os centros
formadores, certo? Errado.
Não há no Brasil nenhuma fa-
culdade especializada no setor.

“Quando foi feita a privatiza-
ção, descobriu-se que, da mes-
ma forma que a indústria ferro-
viária tinha praticamente desa-
parecido, os cursos de forma-
ção de ferrovia, tanto para os
técnicos de base quanto para
engenheiros, tinha desapareci-
do”, afirma Melissa Werneck,
gerente de gente e qualidade
da ALL — América Latina Logís-
tica. “A disciplina é parte de
uma cadeira de transporte na
faculdade de engenharia civil,
e é optativa”, afirma.

Esse cenário fez com que a
ALL arcasse com a formação e
treinamento de seu quadro téc-
nico, inclusive engenheiros. A
empresa criou em 2005 o Pro-
grama ALL Engenheiros, onde
os aprovados são contratados
pela empresa e fazem pós-gra-
duação em Engenharia Ferro-
viária, reconhecida pelo Minis-
tério da Educação.

Os candidatos selecionados
ficam os quatro primeiros me-
ses do programa em Curitiba
(PR) e, após esse período, po-
dem ser alocados nos seis esta-
dos em que a companhia opera

(Paraná, Santa Catarina, Rio
Grande do Sul, São Paulo, Mato
Grosso e Mato Grosso do Sul). É
o que aconteceu com Luciano
Johnsson Neves, 30 anos, atual
superintendente de via perma-
nente da companhia, que é re-
ponsável pelos 20 mil km de
malha viária operados pela em-
presa. “Comecei há dez anos,
como trainee após a faculdade
de engenharia civil, sem ne-
nhum conhecimento específi-
co sobre o setor”, diz.

Neste ano, foram 15 mil ins-
critos, um número 30% supe-
rior que o ano anterior. “Hoje
somos procurados por universi-
dades que querem colocar a en-
genharia ferroviária na grade
cursos”, conta Melissa, que
conversa com o Senai para
montar cursos de formação na
área. ■ R.O.

Por uma transição republicana

Medidas em prol da igualdade racial entre negros e
brancos têm ganhado mais destaque no país nos últi-
mos anos, e uma das mais debatidas é, sem dúvida, a
que estabelece cotas para negros em universidades,
instituída desde 2000. Se considerarmos que o Brasil
tem a segunda maior população negra do mundo, vere-
mos que a adoção dessa medida, na verdade, foi toma-
da tardiamente.

Segundo pesquisa do IBGE, mais da metade dos anal-
fabetos no Brasil é formada por negros, o que corres-
ponde a dez milhões de pessoas. Este cenário é resulta-
do de um longo sistema escravista que teve profundas
influências na formação social brasileira e cujo fim é re-
lativamente recente na história do país e não fez ne-
nhum esforço para incluir os ex-escravizados.

Apesar de as cotas serem amplamente debatidas na
nossa sociedade, a importância da inclusão da popula-
ção negra nas escolas desde a infância é pouco explora-
da. A infância tem um papel muito importante na for-
mação da personalidade do indivíduo e pode contribuir
para estimular a aceitação da diversidade racial de for-
ma natural no processo de eliminação do preconceito.

A participação de
educadores e, princi-
palmente, da família, é
essencial para que a
criança aprenda os as-
pectos positivos da di-
versidade e da igualda-
de de direitos entre
seus colegas de escola e
perceba os aspectos ne-
gativos do preconceito
e da discriminação.

Um grande passo
nesse caminho foi da-
do quando o ex-presi-
dente da República
Luiz Inácio Lula da Sil-
va promulgou a Lei Fe-
deral 10.639/2003, que
seria posteriormente
alterada pela Lei Fede-
ral 11.645/2008, que
determina a obrigato-
riedade do estudo da
história e culturas afro-

brasileira, africana e indígena na educação básica. Apesar
desta lei, muitas escolas ainda não adotaram a disciplina
em seus currículos.

A inserção da história da África e de sua relação com
o Brasil deve fazer parte da infância de todos os indiví-
duos. Isso facilita o aprendizado da criança sobre
quem foram os povos formadores do país e dá a ela a
noção de origem sobre vários aspectos da cultura de
nosso povo. Ajuda, também, na quebra do preconceito
porque desde pequeno o indivíduo convive com pes-
soas de outras raças de forma natural, respeitando as
diferenças e estimulando o relacionamento entre ne-
gros e brancos.

Ajudar uma criança a se tornar um cidadão livre de
preconceitos impactará suas futuras escolhas, mas dis-
so nada é possível sem o envolvimento da família. Mes-
mo que durante a infância, famílias costumam não se
mostrar preconceituosas e até incentivam brincadei-
ras e amizades entre crianças de raças diversas, o pre-
conceito pode aparecer na adolescência, quando jo-
vens de grupos raciais distintos começam a se envol-
ver em relações sentimentais. Muitas famílias, nesse
período, se manifestam contrariamente aos relaciona-
mentos. E é neste momento que os valores aprendidos
na infância entram em cena. Preconceito é crime e não
será cometido se o indivíduo tiver valores fortes e es-
truturados, como o respeito pelo outro e a noção da
violação dos direitos de cada um. ■
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A inserção da
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de sua relação com
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Contratamos mais de 350

maquinistas neste ano. E temos de

formar todos, o que leva 18 meses,

afinal, não dá para procurar um

maquinista com anúncio do jornal.

Estamos estruturando com o

Senai cursos de manutenção de

via e também de maquinistas.

Formação de um maquinista pela companhia leva 18 meses
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Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 28 nov. 2012, Inovação & Educação, p. 15.




