
EDUCAÇÃO

As inscrições para o 6.º Prêmio
Nacional de Referência em Ges-
tão Escolar 2004 foram prorro-
gadas até 31 de maio. Até ago-
ra cerca de 1.300 escolas já se
inscreveram. O prêmio é aberto
a escolas da rede pública, com
mais de cem alunos na educa-
ção básica, que tenham expe-
riência de sucesso em gestão.
Ele é oferecido pelo Conselho
Nacional dos Secretários de
Educação (Consed), União Na-
cional dos Dirigentes Municipais
de Educação (Undime), Organi-
zação das Nações Unidas para
a Educação, a Ciência e a Cultu-
ra (Unesco) e Fundação Rober-
to Marinho. A escola precisa
realizar uma auto-avaliação de
suas práticas de gestão e resul-
tados. Os vencedores recebem
diploma, viagens e prêmio em
dinheiro. Mais informações no
site www.consed.org.br.

EDUCAÇÃO BÁSICA

Prorrogadas inscrições
para prêmio de gestão

VESTIBULAR

PÓS GRADUAÇÃO

Para ajudar estudantes do
ensino médio e de cursinhos
a optarem por uma profissão,
a pró-reitoria de Cultura e Ex-
tensão Universitária da Univer-
sidade de São Paulo (USP)
desenvolverá a partir deste
mês o programa A Universida-
de e as Profissões. Fazem
parte do programa a apresen-
tação de palestras, visitas mo-
nitoradas aos departamentos
da universidade e um site na
internet, com o perfil de mais
de 80 cursos. As visitas po-
dem ser feitas individualmen-
te ou em grupos, que devem
ser cadastrados pelas escolas
pelos telefones (0xx11)
3091-3511 ou (0xx11)
3091-3513, de acordo com o
calendário que consta no site
www.usp.br/uniprof. O horário
de atendimento é das 9 às 12
horas e das 13 às 17 horas.

q
QUARTA-FEIRA
CIÊNCIA

Estão abertas até o dia 31 de
maio inscrições para o progra-
ma Professor Visitante Sênior
nos Estados Unidos. São dez
vagas para dar aulas em institui-
ções de ensino superior norte-
americanas e realizar pesqui-
sas. Os selecionados recebe-
rão uma mensalidade, por até
quatro meses, de cerca de R$
10.800, auxílio-moradia, segu-
ro saúde e passagem aérea.
Para atuar como professor sê-
nior é preciso, entre outros re-
quisitos, ser doutor há, no míni-
mo, cinco anos, brasileiro, ter
fluência em inglês e estar cre-
denciado como docente orienta-
dor em programa de pós-gra-
duação reconhecido pela Coor-
denação de Aperfeiçoamento
de Pessoal de Nível Superior
(Capes). O programa é uma
parceria entre a instituição e a
Comissão Fulbright.

q
SEXTA-FEIRA
BEM-ESTAR

q
SEGUNDA-FEIRA
EDUCAÇÃO

❝Apresentamos ao pre-
sidente nossa visão de
um sistema de educa-
ção. O ministro Antonio
Palocci fez as suas ob-
servações, com uma pos-
tura cautelosa, mas o
presidente bateu o marte-
lo chancelando o aporte
de R$ 4,3 bilhões.❜❜
TARSO GENRO,
MINISTRO DA EDUCAÇÃO, SOBRE
INVESTIMENTO DO GOVERNO NO
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVI-
MENTO DA EDUCAÇÃO (FUNDEB)

q
TERÇA-FEIRA
SAÚDE

Adidáticaencontraaprática
emsalasdeaula semjanelas
Levar o estudante para o campo facilita o aprendizado eo prepara para avida depois da faculdade

q
QUINTA-FEIRA
AMBIENTE
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EDUCAÇÃO SUPERIOR
Cristina Amorim
Enviada especial
MANAUS

O que era “Black River” num li-
vro didático se transformou em
um mundaréu de água escura
para um grupo de 12 estudantes
americanos. Eles passaram uma
semana no mês passado entre
os Rios Negro e Solimões, na
Amazônia, aprendendo sobre
sua flora e fauna.

Todos são alunos da Univer-
sidade do Estado de Nova York
em Oswego, 11 deles do curso
de Biologia e um de Ciências
Sociais. A idéia era oferecer ex-
periência internacional aos estu-
dantes, inseri-los em um dos
pontos de maior biodiversidade
do planeta e tirá-los da sala de
aulas. Para os jovens, a viagem
ofereceu contato com ativida-
des in situ, uma experiência es-
sencial na formação de qual-
quer biólogo. “Sou um cara da
cidade, mas quero continuar
com o trabalho de campo”, afir-
ma Billy Nichols, de 20 anos.
“É uma experiência educacio-
nal diferente”, diz Jason Prin-
gle, de 24.

O grupo ficou a bordo do bar-
co Escola da Natureza, que a re-
de Objetivo/Universidade Pau-
lista (Unip) mantém na Amazô-
nia desde 1989 e onde ocorrem
cursos periódicos para seus alu-
nos. “Nossa intenção é formar
uma consciência ambiental pos-
sível quando a pessoa é jovem,
além de fomentar o interesse à
pesquisa”, diz Wilson Malava-
zi, coordenador de projetos es-
peciais da Unip.

Assim como o grupo de
Oswego, muitos professores e
estudantes têm percebido o va-
lor didático de sair da sala de au-
la tradicional e investir no
aprendizado em campo, inclusi-
ve no Brasil. A vivência facilita
a fixação do assunto, dizem os
educadores. “Quando surgem
as dúvidas, é mais fácil explicar
a resposta dessa forma. Além
disso, a discussão acadêmica
cresce”, explica o professor de
geologia Fabiano Tomazini, da
Universidade Estadual de São
Paulo (Unesp) em Sorocaba.
Ele leva suas turmas para anali-
sar aterros e empresas no inte-
rior do Estado desde o primeiro
ano da graduação.

CHEIRO DE PRÉDIO
Na Universidade Luterana

do Brasil (Ulbra), no Rio Gran-

de do Sul, uma nova equipe de
“caçadores de prédios” se prepa-
ra. Neste mês, um grupo de estu-
dantes do curso de Arquitetura
e Urbanismo viaja para a Euro-
pa atrás de construções que só
vêem em fotografias impressas
em livros.

A viagem será a terceira orga-
nizada pela universidade, após
o sucesso e a alta procura de
duas excursões anteriores.

O assessor internacional da
Ulbra, Leo Winterle – ele tam-
bém é aluno de arquitetura –, ex-
plica que o grupo mistura duas

experiências: a observação dire-
ta dos prédios e a prática dividi-
da com profissionais locais,
que fazem palestras para os alu-
nos. “São pontos de vista dife-
rentes, por isso a vivência é im-
portante”, diz Winterle. “O
acesso que a gente tem através
dos livros é histórico, fornece a
localização e fotos artísticas.
Uma vez no local, o aluno sente
o cheiro, passa a mão, circula,
observa os detalhes.”

Antes de embarcar, o grupo
participa de aulas preparatórias,
quando traçam a rota. O mesmo

foi feito pelos alunos america-
nos em Oswego, que estudaram
previamente características so-
ciais, políticas e econômicas do
Brasil além das questões bioló-
gicas.

O investimento de tempo e,
às vezes, financeiro vale a pena
também pelo estímulo dado ao
pensamento acadêmico. Os tra-
balhos entregues como resulta-
do da saída para o campo, assim
como o desenvolvimento do
próprio aluno como profissio-
nal, crescem com a experiência.

De acordo com a professora

Áurea Ciotti, do campus da
Unesp em São Vicente, no li-
toral paulista, o número de
bolsas de iniciação científi-
ca cresceu entre seus alunos
como resultado do trabalho
in situ, como a saída em um
navio cedido pela Marinha
para o curso de oceanogra-
fia. “Estar em uma platafor-
ma é uma experiência que
não se pode passar na sala
de aula. É mais eficiente ex-
plicar o tópico dessa manei-
ra porque o aluno aprende
na prática.” ●

Projeto da USP vai ajudar
alunos a escolher carreira

Capes lança bolsa para
professor sênior nos EUA

PESCA – Coleta de peixes faz parte do trabalho em campo do biólogo

Conhecimento social é parte do aprendizado
Conversa com habitantes e observação de costumes enriquece a experiência in loco dos alunos

VIVÊNCIA – Estudantes da Universidade do Estado de Nova York, nos EUA, descobrem o que é um igarapé a bordo de um barco-escola

Americanos vêm ao
Brasil conhecer e
aprender biologia
na Amazônia

CAÇADORES DE PRÉDIOS – Brasileiros estudam na Alemanha

MANAUS

É só o barco apontar na curva do
Rio Solimões para a família de
Belo e Maria se aprumar no flu-
tuante Ipixuna, na região de Ja-
nauari, perto de Manaus: o bi-
cho-preguiça Fofinha abraça a fi-
lha, o filho segura um filhote de
jacaré, o netinho carrega a arara-
azul. Tudo para os estudantes e
os turistas que desembarcam fo-
tografarem e, quem sabe, paga-
rem R$ 1 pela imagem. No fim
de um corredor onde peças de ar-
tesanato são expostas, está uma
jaula improvisada com ripas,
dentro do rio, para guardar um

jacaré-açu com 4 metros.
Os bichos presentes no flutuan-

te são personagens ausentes na
continuaçãodo passeiopelo igara-
pé, na canoa de madeira de Belo.
Quase não há animais nas mar-
gens e a floresta está em silêncio.
É o que os biólogos chamam de
síndrome damata vazia: aparente-
mente, a flora está intacta, mas
não existe som nem bichos visí-
veis, o que evidencia sua fuga da
região ou uma distorção na ca-
deia alimentar. “Apesar de os alu-
nos não verem bichos, não deixa
também de ser um aprendizado”,
comenta o professor americano
Peter Rosenbaum.

Um pequeno grupo de alunas
anota observações rápidas em
um caderno: quantos e como vi-
vem. Com a ajuda de um tradu-
tor, elas descobrem que Belo e

Maria estão em Janauari há 15
anos. “Tentei morar em Ma-
naus, mas era um desassosse-
go”, conta ela. “Para sobreviver

era mais difícil.”
Segundo ela, antigamente vi-

viam três nações indígenas na
região. O vizinho do casal, seu
Ambrósio, vende doces feitos
em casa e repete o que ouviu da
sogra, que morreu no ano passa-
do com 99 anos: “O branco veio
e matou tudo. Quem não mor-
reu foi embora. Não sei se eles
ainda existem.” Para quem vive
no lado do rio, à margem da so-
ciedade ocidentalizada, a era é
contada em a.p. (antes dos portu-
gueses) e d.p. (depois dos portu-
gueses).

Hoje, a herança indígena está
presente apenas nos olhos rasga-

dos e na cor da pele dos des-
cendentes. Belo imita a bati-
da na árvore para os estudan-
tes aprenderem como os ín-
dios se comunicavam. O som
ecoa na floresta silenciosa
num raio de 2 quilômetros,
diz ele.

De volta ao barco, seu Am-
brósio abençoa a turma de es-
tudantes americanos, mesmo
sem que entendam o que ele
diz: “Deus lhe leve, Deus lhe
traz de volta.” Para essa popu-
lação ribeirinha que depende
do turismo sem planejamen-
to, a sobrevivência está real-
mente nas mãos Dele. ● C.A.

MONICA ZARATTINI/AE

LEO WINTERLE/DIVULGAÇÃO

Falta de animais é
exemplo da ação
humana negativa na
selva amazônica
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