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P roblemamuito co-
mum nas escolas
públicas do Brasil,
a defasagem ida-

de-série caiu de 70% para
43,7% no ensino médio em
Pernambuco, entre 2007 a
2012. O resultado é fruto de
iniciativas educacionais,
entre elas o Programa Tra-
vessia, que formou ontem
17mil alunos, incluindo oi-
to mil do ensino funda-
mental. O programa, base-
ado na metodologia do Te-
lecurso, foi implantado no

estado em parceria com a
Fundação Roberto Marinho.
Nos últimos cinco anos, 145
mil estudantes foram benefi-
ciados em Pernambuco.
Ontem, estudantes de 17 lo-

calidades no estado estiveram
no Centro de Convenções, em
Olinda, para participar da ce-
rimônia, que teve os atores
Caio Blat e Maria Ribeiro, am-
bos da TV Globo, como mes-
tres de cerimônia. Esta foi a
quinta formatura do Traves-
sia, que marca presença em
179 dos 185 municípios per-
nambucanos. A metodologia
do programa é utilizada em
mais de 600 escolas da rede
pública, espalhando-se por
2.189 salas de aula.
Flávia Maria da Silva, de 37

anos, foi uma das beneficia-
das pelo programa. Ela termi-
nou a oitava série aos 20 e pa-
rou quando entrou no ensino
médio, devido a uma gravidez
complicada. Passou 15 anos

fora da escola, constituiu fa-
mília e precisou trabalhar pa-
ra criar os dois filhos. Voltou
aos estudos, sob pena de não
receber promoções na TAM,
onde prestava serviço na lim-
peza, por meio de uma em-
presa terceirizada. Depois de
participar do programa, já foi
contratada pela empresa aé-
rea e mudou de função, traba-
lhando na sinalização de ae-
ronaves.
— Já posso chamar o avião

(sinalizando com luzes) em
qualquer pista do Brasil. Com
seis meses de Travessia, mi-
nha vida mudou — disse Flá-
via, que já fez o Enem e pre-
tende estudar marketing.
Robson Alves, de 22 anos,

também participou do proje-
to. Ele enfrentou problemas
na infância — sofreu atrope-
lamento com um irmão, que
morreu no acidente — e teve
uma depressão. Não conse-
guia assimilar o conteúdo nas

aulas, ficou sem estudar
entre 2001 e 2002. Retor-
nou aos estudos e logo in-
gressou no Travessia, para
corrigir a defasagem ida-
de-série. Mesmo antes de
acabar o curso, já foi apro-
vado no vestibular de li-
cenciatura em Física da
Universidade Católica de
Pernambuco.
— Em 2013 termino a fa-

culdade e meu objetivo é
ensinar e quebrar o tabu de
que as ciências exatas são o
bicho-papão nas escolas.
Participaram da cerimô-

nia o diretor-geral da Fun-
dação Roberto Marinho,
Hugo Barreto, e o secretá-
rio de Educação de Per-
nambuco, Anderson Go-
mes. Segundo o secretário,
o programa tem índice de
aprovação de 90%. Presen-
te em seis estados brasilei-
ros, o Travessia já formou
233 mil alunos no país. l

Umnovo futuro para 17mil alunos
Programa Travessia
ajuda estudantes com
defasagem idade-série

a avançar em
Pernambuco
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Formatura. Cerimônia realizada ontem reuniu alunos de 17 estados
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Educação

CURRÍCULO PODE
TER MAIS DUAS
DISCIPLINAS
OBRIGATÓRIAS
Projeto do Senado prevê aulas de ética e
cidadania;MEC teme sobrecarga dematérias

Aprovadonomês passadono Senado, o
projeto de lei que prevê a inclusão de
duas novas disciplinas obrigatórias (Ci-
dadania Moral e Ética, no ensino fun-
damental, e Ética Social e Política, no
médio) já está causando polêmica an-
tes de ser votado na Câmara de Depu-
tados. Os defensores da proposta do se-
nador Sérgio Souza (PMDB-PR) argu-
mentam que a atual crise de valores e o
cenário de corrupção justificam os
conteúdos. Mas educadores ouvidos
peloGLOBO são contra, alegando prin-
cipalmente que a grade curricular do
ensino básico já está saturada.
O próprioMinistério da Educação e o

Conselho Nacional de Secretários de
Educação (Consed) reprovam a inicia-
tiva. O ministro da Educação, Aloizio
Mercadante, frisa que as escolas públi-
cas já têm 13 disciplinas obrigatórias.
— A sobrecarga não contribui para o

aluno ter foco nas disciplinas essenci-
ais, que são Matemática, Língua Portu-
guesa e Ciências.
Presidente do Consed, Maria Nilene

Badeca da Costa diz que os dois órgãos
trabalham juntos na reformulação da
Educação básica. Para ela, a inclusão
das disciplinas inviabilizaria o projeto
político pedagógico das escolas.
— Os currículos estão sobrecarrega-

dos. Não é necessário alterar a legisla-
ção. O Consed acredita que a experiên-
cia educacional já indica fortemente
conteúdos relativos à ética, cidadania e
política — disse Maria Nilene.
De acordo com o Consed, esses con-

teúdos devem ser tratados como eixos

transversais, permeando a formação
dos estudantes em todos os compo-
nentes curriculares.
Mas o senador Sérgio Souza (PMDB-

PR) defende sua proposta. Ele cita um
levantamento feito pelo Fórum Econô-
micoMundial, com60países, que colo-
cou o Brasil na 50ª posição no ranking
de corrupção, e no 55º lugar na inefici-
ência da Justiça. Questionado se o pro-
jeto não seria um mea culpa por parte
da classe política, Souza rebateu:
— Se formarmos cidadãos conscien-

tes para serem representantes, eles irão
para a política com propósitos diferen-
tes, que não sejam voltados ao próprio
interesse econômico. O cidadão já é
corrupto no momento em que quer le-
var vantagem na fila do pedágio ou do
mercado. A cultura brasileira tem isso
de ser país do jeitinho, é vergonhoso.
Souza contestou também os argu-

mentos da falta de tempo e espaço no
currículo:
—Comaproposta de período escolar

integral, essa justificativa cai por terra.
Antes de discutirmos se há espaço, te-
mos que discutir se é importante.
Os argumentos não convencemRegi-

na de Assis, que foi relatora das diretri-
zes curriculares no Conselho Nacional
de Educação e endossa as críticas.
— Isso é desconhecimento de currí-

culo. Não vejo necessidade de incluir
mais duas disciplinas. Já faz parte das
metas curriculares e dos projetos polí-
tico-pedagógicos. Desde a creche tem
que se ensinar a ética a partir de valores
e da prática — diz Regina, doutora em
Educação.
VictorNotrica, presidente do Sindica-

to dos Professores de Escolas Particula-
res do Rio de Janeiro, diz que o conteú-
do proposto pelas novas disciplinas já é
trabalhado. Ele ressaltou que já há difi-
culdade de se cumprir o currículo atual
nos 200 dias e 800 horas/ano obrigató-
rios por lei e salientou ainda que talvez
não haja docentes especializados para
dar esses conteúdos em disciplinas es-
pecíficas. Segundo Notrica, se aprova-
da, a legislação causaria hipersatura-
ção na carga horária.
Colégios cariocas alegamque transmi-

tem esses valores em outras disciplinas.
O pH, por exemplo, tem a Aula de Vida
para o ensino fundamental e de Atuali-
dades para omédio. O diretor de ensino
da rede, Rui Alves, disse que, se a pro-
posta virar lei, o colégio adaptará o con-
teúdo e trocará os nomes das matérias:
— São disciplinas importantes para a

formação dos alunos. A grande preocu-
pação é contornar essa situação dentro
da grade desses segmentos.
Secretária municipal de Educação,

Cláudia Costin também está preocupa-
da com a carga horária.
—Enquanto não resolver a questão da

cargahorária, sou contra.Nasnossas 119

escolas com 7 horas diárias, estamos in-
cluindoadisciplinaEducaçãoparaValo-
res. Nas demais, com média de 4 horas
de aula/dia, se entrar mais uma discipli-
na, teremosmenos tempoparaMatemá-
tica, Português eCiências, que têmse sa-
ído tãomal em rankings internacionais.
O texto do senador não é o primeiro a

propor mudanças na Lei de Diretrizes e
Bases da Educação (LDB), de 1996. A al-
teraçãomais recente aconteceu em abril
deste ano, quando foram incluídos os
princípios de proteção e defesa civil e a
educação ambiental de forma integrada
aos conteúdos dos ensinos fundamental
e médio nas escolas.
Mas há outros exemplos. Em 2008, a

inclusão de Filosofia e Sociologia como
disciplinas obrigatórias em todas as séri-
es do ensinomédio geroupolêmica e até
hoje é questionada. No mesmo ano, a
música passou a ser conteúdo obrigató-
rio, mas não exclusivo do ensino de Ar-
tes. Incluiu-se também o estudo da his-
tória eda cultura afro-brasileira e indíge-
na em todo o currículo dos ensinos fun-
damental e médio. Mais recentemente,
em 2011, o estudo dos símbolos nacio-
nais foi no ensino fundamental. l
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Em sala. Alunos de ensino médio do pH têm aulas de Atualidades, em que debatem valores éticos e morais no mundo contemporâneo

“São disciplinas importantes para a formação. A grande
preocupação é contornar essa situação dentro da grade
Rui Alves Diretor de ensino da rede pH

“Os currículos
escolares já estão
sobrecarregados. A
experiência
educacional já
indica conteúdos
relativos à ética,
cidadania e
política”
Maria Nilene Badeca da Costa
Presidente do Consed
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O cidadão já é corrupto no momento em que quer levar
vantagem na fila do pedágio ou do mercado.
Sergio Souza Senador (PMDB-PR)
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Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 10 dez. 2012, Primeiro Caderno, p. 6.




