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RESUMO 

OLIVEIRA, J.D. CIDADANIA EM REDE: UMA PROPOSTA PARA A ESCOLA 
PUBLICA - ENSINO FUNDAMENTAL - SOB A OTICA DE DIREITOS. No presente 
estudo, foi proposta uma alternativa de interven9ao no Ensino Basico/Fundamental 
do Estado do Parana, via Cidadania em Rede, considerando a possibilidade de uma 
a9ao colaborativa, atraves da inser9ao via transversalidade. Na pesquisa de 
campo, mostra-se urn quadro da situa9ao das escolas na periferia de Curitiba e 
Regiao Metropolitana, onde a popula9ao carente e a grande clientela atendida. A 
pesquisa bibliografica, buscou informa96es nas bibliotecas Publica e da UFPR, com 
a consulta de jornais, revistas e livros. Na Internet, utilizando somente sites 
confiaveis, foi encontrada a maior gama de informa96es.para o estudo. Na pesquisa 
de campo, em tres escolas da periferia, num universe de 3800 alunos, 371 foram 
pesquisados, enriquecendo o estudo com dados e informa9oes atuais. Cidadania em 
Rede, foi mostrado e demonstrado sob varios aspectos, como uma interven9ao 
saudavel no sistema educacional paranaense, propondo uma escola mais cidada e 
articulada com a realidade dos alunos, atraves do ensino da etica, cidadania e 
direitos humanos na sala de aula, buscando revitalizar o sistema educacional 
vigente. 

Palavras-chave: Cidadania; Rede; Etica; Direitos. 
e-mail: j_dario@hotmail.com 
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1 INTRODUCAO 

Ao Iongo do tempo, se tern procurado reformar a educa9ao, em seus diversos 

graus, em especial a educa9ao escolar. lnumeros projetos de mudan9a e inova9ao 

educacional tern sido elaborados, por individuos, organiza9oes, pelas escolas 

publicas e privadas, e ate mesmo pelo proprio Estado. 

Entretanto, muito pouco tern mudado, em seus aspectos substantives, na 

educa9ao e na escola. Continua-se hoje, em plena seculo XXI, a fazer severas 

criticas a educa9ao e a escola tradicional, comparando-as com a visao de uma nova 

educa9ao e de uma nova escola, como fizeram educadores do seculo XIX ou 

mesmo do seculo XX, e especialmente como fizeram John Dewey, Anisio Teixeira e 

os educadores da Escola Nova. 

Parece que para mudar a educa9ao e a escola basta: 

• Ter novas ideias e visoes dos objetivos da educa9ao e do papel da escola; 

• Trabalhar as emo9oes e a motiva9ao das pessoas para que aceitem essas 

ideias e compartilhem essas visoes. 

Nao resta duvida de que esses dais passos sao necessaries e essenciais

mas o fato de que a educa9ao e a escola nao mudam deixa evidente que nao sao 

suficientes. 

E tambem, nao basta conseguir que o poder publico transforme essas ideias 

e visoes em leis de diretrizes e bases da educa9ao, nem que elabore parametres 

curriculares que incorporem essas ideias e visoes. 

"Cidadania em Rede" e, em linguagem pedag6gica, uma proposta de inser9ao 
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de urn conjunto de materias transversais, para as escolas e os professores da Rede 

Publica do ensino fundamental no Estado do Parana, mas antes de tudo, consiste 

em urn Projeto de resgate da etica e da cidadania na sala de aula, no patio da 

escola, na familia e na comunidade. 

Tern como proposta melhorar e ilustrar os conhecimentos que os professores 

ja sao possuidores, carregando esses dados com conteudos de etica e cidadania, 

entendendo cidadania como a consciencia que o individuo deve ter do direito a ter 

direitos, na busca da melhor solugao para a Escola Publica do Parana, considerando 

o efeito multiplicador sobre os alunos, e no ambiente comunitario como urn todo, no 

que tange a tolerancia, etica, meio ambiente e resgate de valores que melhorem o 

relacionamento interpessoal, com possivel diminuigao dos conflitos e melhor 

aproveitamento do ensino das materias. 

0 estudo busca dotar a classe de informagoes uteis no dia a dia, aplicaveis de 

imediato nos usos e costumes dos cidadaos adultos e formados como tambem, 

naqueles em formagao. 

0 desejo de unidade de urn sistema de governo, e uma das razoes que levam 

uma organizagao governamental, cujo foco e a garantia de direitos e o resgate da 

cidadania, a apoiar a classe dos professores, buscando a transformagao aplicavel 

nos usos e costumes. Quando se busca saber claramente a missao desses 

profissionais, e os obstaculos a serem superados, tudo conduz ao apoio aos 

educadores, na busca da formula do equacionamento dos entraves a missao de 

educar melhor. Essa e a posigao da Coordenadoria dos Direitos da Cidadania -

CODIC, 6rgao de execugao programatica da Secretaria de Estado da Justiga e 

Cidadania do Parana- SEJU. 
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A execu9ao desse estudo esta em sintonia com o Plano de Governo, no que 

se refere ao t6pico "os elementos de resgate da cidadania", constante do 

Diagn6stico Social e Economico do Parana, 2003-2006, onde preve "a capacita9ao 

de agentes multiplicadores para a promo9ao dos direitos humanos e da cidadania". 

(PARANA, 2003, p.98). 

Ao enumerar alguns itens, que justificam a preocupa9ao e a interven9ao 

nessa area de atividade tao importante e necessaria, que e a educa9ao dos jovens 

nas escolas, sinaliza-se com informa96es colhidas nos segmentos envolvidos, 

alunos, professores, pais e 6rgaos governamentais, informando de antemao, alguns 

itens que serao objeto de pesquisa. 

Algumas falhas visiveis do sistema precisam ser melhoradas, por exemplo: 

- Descompasso entre metodos pedag6gicos e os jovens da era digital; 

Evasao escolar; 

lnclusao digital insuficiente ou inexistente; 

Numero reduzido de escolas com TV, Video, PC e DVD; 

Gremios Estudantis nao estimulados ou inexistentes; 

- Violencia contra a escola, alunos e professores; 

Perda de identidade e envolvimento de estudantes com drogas; 

Falta de atividades extra- curriculares, Esporte, Lazer e A9ao Cultural; 

Elei9ao direta de Diretores (perde-se bons professores e ganha-se diretores 

sem preparo para a gestao escolar). 

"0 educando traz para a escola o seu proprio conhecimento de espa9o de sua 

vivencia. Ele e enriquecido das rela96es construidas junto a familia, ao grupo de 

amigos e a comunidade. Esse conhecimento deve ser trabalhado pelo professor 
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como ponte de partida nas diferentes areas do conhecimento escolar". Assim sendo, 

o ensino devera considerar as dimensoes da aprendizagem de crianc;as e jovens, 

numa construc;ao temporal e numa perspectiva de aprendizagem do dia a dia, onde 

a relac;ao com a familia, com a rua, e com a escola seja considerada pelo professor, 

no processo de ensino-aprendizagem. 

0 professor devera ser o facilitador da construc;ao do conhecimento, 

intervindo no processo, priorizando a descoberta, a duvida, as perguntas, as 

formulac;oes e a elaborac;ao intelectual des seus alunos, com a educac;ao primando 

pelo vinculo entre a realidade do cotidiano e a ciencia.(BOVO, 2004. p. 7-8). 

Como a dimensao de valores esta presente em todo o aprendizado, a 

educac;ao devera voltar-se para um projeto de humanizac;ao escolar, com o 

compromisso de "cidadania em rede", compartilhado per toda a comunidade 

educativa, desencadeando um processo que atenda professores, alunos e familia. 

Nesse sentido, deve-se partir de valores como parte essencial do processo 

educative de escola numa perspectiva moral e etica, onde "temas como justic;a, 

solidariedade, igualdade, vida, saude, liberdade, tolerancia, respeito, paz e 

responsabilidade sao valores presentes em todos os temas transversais, pais 

apresentam valores atitudinais (valores, atitudes e normas)" (BOV0,2004. p.9). 

Numa linha semelhante, a CODIC - Coordenadoria des Direitos da Cidadania, 

tendo como missao estimular a consciencia da cidadania em cada homem e em 

cada mulher,busca interferir no processo educative publico, acreditando que ao 

sensibilizar os professores para os valores basicos da cidadania, estara contribuindo 

para o desenvolvimento individual e coletivo de importante massa critica envolvida 

no processo educative, os docentes. Dai, ao produzir o efeito multiplicador desejado, 
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estara consolidando o grande objetivo do enunciado "Cidadania em Rede". 

Entendida como "cidadania em rede", a forma de comunicagao de educadores e 

profissionais de diversas areas dotados de reconhecido saber, para os professores 

da rede publica do ensino fundamental, destes para os alunos e dos alunos para a 

familia e comunidade. 

A opgao por promover a intervengao atraves dessa proposta, visa trazer 

informagoes sobre os direitos e deveres do cidadao, utilizando-se de diversas 

modalidades de comunicagao desenvolvidas pelos palestrantes convidados, durante 

ciclos de palestras peri6dicos, depois, pelos professores em sala de aula. 

Tais eventos darao oportunidade para urn amplo debate sobre esses valores, 

caminhando para o esperado efeito multiplicador, que se dara continuamente no 

contato professor-aluno-familia-comunidade e vice-versa, num processo dinamico e 

permanente, realimentado pelas constantes participagoes nos eventos do "Projeto 

Cidadania em Rede", a serem realizados periodicamente, num processo de 

atualizagao permanente, a cada semestre letivo. 

Por que o ensino publico e fraco? Esse e o problema da pesquisa. 

lnserir os conceitos de direitos humanos e fundamentais, etica e cidadania, 

sao hip6teses para uma substancial melhoria de qualidade do ensino, ao resgatar 

valores e promover a paz entre alunos, professores e demais membros da 

comunidade escolar. 

Para a consecugao do presente estudo, pretende-se realizar encontros 

regionais, na RMC, com palestras, cursos, oficinas, pesquisa de campo, tendo como 

publico alvo os diretores, professores e pessoal de apoio da Rede Publica de Ensino 

Fundamental. Outros eventos nas principais sedes de microrregioes e na Capital do 
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Estado, sempre buscando a integrac;ao dos pensadores e transmissores dessas 

materias para a grande massa de educadores a serem engajados nessa missao. 

Assim sendo, objetiva-se realizar urn levantamento das condic;oes ideais que 

promovam uma escola com conceito de qualidade de ponta, voltada para a 

educac;ao cidada, do ponto de vista do discente, do docente, dos pais e gestores 

educacionais. 

Para tanto, considerando-se como objetivos especificos: 

Analisar o nivel de satisfac;ao dos atores do processo, com relac;ao a educac;ao 

atual; 

Avaliar as convergencias e divergencias de opinioes em relac;ao aos direitos e 

deveres do cidadao; 

Sugerir urn modelo de "escola versus educac;ao", condizente com as expectativas 

dos varios publicos envolvidos, comprometida com o resgate e a valorizac;ao da 

cidadania; 

Propor programas de educac;ao sobre Direitos Humanos e o exercicio da Cidadania; 

Contextualizar a interdisciplinaridade e a transversalidade no ambiente escolar; 

Trac;ar o perfil e o papel do "novo educador" para atender os preceitos do "Cidadania 

em Rede"; 

Evidenciar a func;ao social da escola na formac;ao de cidadaos, capazes de intervir 

criticamente na sociedade. 
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2 REVISAO DE LITERATURA 

As bases para a condu9ao da analise e contextualiza9ao do tema apontam 

para a questao da transversalidade. Assim sendo, esse principia e fundamentado 

teoricamente e aplicado na pratica do dia a dia, com o proveito desejado, dando 

for9a as materias do nucleo comum, integrando e dando compreensao melhorada. 

A transversalidade, bern como a interdisciplinaridade, sao principios te6ricos 

dos quais decorrem varias conseqOencias praticas consideradas como sendo 

principios inovadores nos sistemas de ensino de varios paises, a ideia surgiu no 

inicio do seculo passado, quando educadores como os franceses Ovidio Decroly 

(1871-1932) e Celestin Freinet (1896-1966), os norte-americanos John Dewey 

(1852-1952) e William Kilpatrick (1871-1965) e os sovieticos Pier Blonsky (1884-

1941) e Nadja Krupskaia (1869-1939), ja se referiam ao ensino global. 

Preconizaram a ideia da transversalidade atraves dos metodos que criaram: 

2.1 METODOS 

2.1.1 Metodo Decroly 

Conhecido tam bern como "centros de interesse" ,partia da ideia da 

globalizayao do ensino para romper com a rigidez dos programas escolares. 

Segundo ele existem seis centros de interesse que poderiam substituir os pianos de 

estudo construidos com base em disciplinas: a) a crian9a e a familia; b) a crian9a e a 

escola; c) a crian9a eo mundo animal; d) a crian9a eo mundo vegetal; e) a crian9a e 

o mundo geografico; f) a crian9a e o universo. Os centros de interesse sao uma 
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especie de ideias fon;a em torno das quais convergem as necessidades fisiol6gicas, 

psicol6gicas e sociais do aluno. Freinet e Paulo Freire, nesse sentido, partindo da 

leitura do mundo, do respeito a cultura primeira do aluno, buscaram desenvolver o 

aprendizado atraves da livre discussao dos temas geradores do universo vocabular 

do aluno .. (INSTITUTO PAULO FREIRE, 1983 p.2) 

2.1.2 Metodo dos Projetos 

Partia de problemas reais, do dia-a-dia do aluno, com as atividades escolares 

realizando-se atraves de projetos, sem necessidade de uma organizac;ao especial. 

"Originalmente ele chamou de projeto a "tarefa de casa" ("home project") de carater 

manual que a crianc;a executava fora da escola. 0 projeto como metodo didatico era 

uma atividade intencionada que consistia em os pr6prios alunos fazerem algo num 

ambiente natural". (INSTITUTO PAULO FREIRE, 1983. p.2). 

Segundo Kilpatrick,lnstituto Paulo Freire, os projetos podem ser classificados 

quanta a produc;ao, o consumo, no qual se aprendia a utilizar algo ja produzido na 

resoluc;ao de urn problema e para aperfeic;oamento de uma tecnica. 

2.1.3 Metoda dos Complexos 

Tendo como estudiosos Blonsky, Pinkevich e Kupskaia, buscava o principia 

da escola produtiva, concentrando todo o aprendizado em torno dos fenomenos: 

Natureza, Trabalho Produtivo e as Relac;oes Sociais. 

Difundido na Alemanha e Austria por educadores alemaes, como Braune, 

Krueger, Rauch, o principia da escola em comunidade de vida e de trabalho, vern 
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substituindo os pianos e programas de estudo por temas globalizados do trabalho 

docente. 

2.2 PRINCiPIO DA INTERDISCIPLINARIDADE 

Permitiu urn grande avango na ideia de integragao curricular, mantendo, 

entretanto, a ideia central de trabalhar com disciplinas, onde os interesses pr6prios 

de cada uma delas sao preservados. Buscava superar o conceito de disciplina, com 

uma intercomunicagao entre elas, tratando efetivamente de urn tema/objetivo 

comum (transversal). Orienta que os temas transversais sejam trabalhados atraves 

de projetos que integrem as diversas disciplinas e nao numa disciplina a parte. 

A Secretaria de Educagao de Sao Paulo, na gestao de Paulo Freire, 

implantou urn projeto numa visao interdisciplinar, com a ajuda de professores da 

Universidade de Sao Paulo. Buscava capacitar o professor para atuar inserido numa 

metodologia de ensino de trabalho coletivo e no principia de que as varias ciencias 

devem contribuir para o estudo de temas que orientem todo o trabalho escolar. 

Dificilmente os integrantes de uma escola escolherao trabalhar num projeto 

que nao seja a extensao de seu proprio projeto de vida. Trabalhar com projetos na 

escola exige urn envolvimento muito grande de todos os parceiros e supoe algo mais 

do que apenas assistir ou ministrar aulas.(MACHADO, p.73). 

Alem do conteudo propriamente dito, conta muito o processo de elaborac;ao, execuc;ao e 
avaliac;ao de cada projeto. 0 processo tambem produz aprendizagens novas. "A propria 
organizac;ao das atividades didaticas deve ser encarada a partir da perspectiva do trabalho 
com projetos. De fato, respostas a perguntas tao freqoentemente formuladas pelos alunos, 
em diferentes niveis, como "Para que estudar Matematica"? E Portugues? E Hist6ria? E 
Quimica?" nao podem mais ter como referencia o aumento do conhecimento ou da cultura, 
ou ainda, mais pragmaticamente, a aprovac;ao nos exames. A justificativa dos conteudos 
disciplinares a serem estudados deve fundar-se em elementos mais significativos para os 
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estudantes, e nada e mais adequado para isso do que a referencia aos projetos de vida de 
cada urn deles, integrados simbioticamente em sua realizac;ao aos projetos pedag6gicos das 
unidades escolares (MACHADO, 1997, p.75). 

Segundo Eduardo Chaves, da UNICAMP "o tema transversal fundante e a 

Etica". A diversidade cultural, o meio ambiente, a sexualidade, o consumo sao temas 

atravessados pela Etica. Eta nao e urn tema a mais. "Eta e elemento constitutivo de 

todos os temas". (INSTITUTO PAULO FREIRE, p.3) 

Estudos mais recentes apontam o metodo dos projetos como uma alternativa 

viavel, como o estudo de Fernando Hernandez (1998) que enfoca a "organizagao do 

curricula por projetos de trabalho". A proposta do autor esta vinculada a perspectiva 

do conhecimento globalizado e relacional. Segundo ele, a "modalidade de 

articulagao dos conhecimentos escolares e uma forma de organizar a atividade de 

ensino e aprendizagem, que implica considerar que tais conhecimentos nao se 

ordenam para sua compreensao de uma forma rigida, nem em fungao de algumas 

referencias disciplinares preestabelecidas ou de uma homogeneizagao dos alunos". 

(HERNANDEZ, 1998, p.61-64). 0 projeto deve favorecer a criagao de estrategias de 

organizac;ao dos conhecimentos escolares em relagao ao tratamento da informagao 

e entre os diferentes conteudos em torno de problemas, facilitando aos alunos a 

construgao de seus conhecimentos. 



11 

2.3 ASPECTOS HISTORICOS DO ENSINO 

2.3.1 Aspectos Hist6ricos da Educac;ao no Mundo 

Dois exemplos de educac;ao sao destacados pois apresentam contribuic;oes 

ao presente estudo, pela amostragem de caracteristicas especificas dessas 

escolas. 

0 primeiro deles, na Franc;a, modelo europeu, onde o ensino basico publico e 

privado e assegurado por 5.841 escolas primarias, 6.741 colleges (quinta a oitava 

series, no Brasil) e 4.411 liceus. 0 primario dura cinco anos: o primeiro ano dedicado 

a alfabetizac;ao, os dois seguintes a noc;oes basicas do idioma frances, matematica, 

hist6ria, geografia e ciencias, aprofundadas nos ultimos dois anos. Os alunos fazem 

provas e se, ao final do ano, a media for inferior a 10(de urn total de 20) a escola 

recomenda a repetencia, que os pais podem aceitar ou nao. 

Alunos com dificuldades tern aulas de reforc;o e, se preciso, os pais sao 

chamados a ajudar o professor. Nos ciclos seguintes, o sistema e o mesmo: notas 

baixas significam recomendac;ao para repetencia, mas a decisao cabe aos pais e 

professores. No college, a taxa de repetencia e de 10 por cento. 

0 segundo deles, o ensino nos Estados Unidos, modelo americana, onde nao 

ha repetencia e todos vao para a escola publica, mas as escolas de bairros ricos sao 

melhores que as dos pobres. No modelo americana, dois alunos da mesma idade 

podem estar estudando matematica, mas urn ainda esta aprendendo a somar e 

outro ja faz algebra avangada. 0 sistema e de aprovagao por merito: OS melhores 

chegam as universidades, mas todos recebem o diploma. S6 repete aluno que nao 

for a aula. Segundo Martin Carnoy, especialista da Universidade de Stanford, a 
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qualidade da educagao nos Estados Unidos esta deixando de ser uma preocupagao, 

ate porque, apesar dos defeitos do sistema, a economia do pais vai bern. (Transcrito 

do jornal 0 Estado de Sao Paulo, 01/10/2000- Sao Paulo SP). 

2.3.2 Aspectos Historicos da Educagao no Brasil 

A Historia da Educagao Brasileira nao e uma Historia dificil de ser estudada e 

compreendida. Ela evolui em rupturas marcantes e faceis de serem observadas. A 

primeira grande ruptura travou-se com a chegada dos portugueses ao territorio do 

Novo Mundo. Nao se pode deixar de reconhecer que os portugueses trouxeram urn 

padrao de educagao proprio da Europa, o que nao quer dizer que as populagoes que 

por aqui viviam ja nao possuiam caracteristicas proprias de se fazer educagao. E 

convem ressaltar que a educagao que se praticava entre as populagoes indigenas 

nao tinha as marcas repressivas do modelo educacional europeu. 

Desde a chegada dos jesuitas ao Brasil, foram formadas escolas e, 

conseqUentemente, comegava a doutrinagao para a leitura, para a escrita e para o 

canto. Os padres jesuitas Manoel da Nobrega e Jose de Anchieta, aportaram no 

Brasil em 1549, com a Companhia de Jesus, quando a Bahia era transformada em 

Capitania Real do Brasil, sede do Governo Geral. Com a fundagao da cidade de 

Salvador, e criado o primeiro Colegio e o primeiro Bispado. Em seguida, sempre a 

frente OS Jesuitas Nobrega e Anchieta, e fundado 0 Colegio de Sao Paulo, em 25 de 

janeiro de 1554, no litoral paulista. Dessa data em diante muita coisa aconteceu para 

o bern e para o mal da educagao no Brasil. Com o passar dos seculos, o Brasil 

mostrou, no campo da educagao, os ideais trazidos pelos portugueses, para instruir 

os leigos e uma forma de governar a igreja, pois era por intermedio da igreja que os 
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professores faziam o processo de laicizac;ao (leigo), hoje consagrado no ensino 

publico brasileiro. 

0 sistema de educac;ao, durante tres seculos ap6s a chegada dos 

portugueses ao Brasil, era bastante precario, em relac;ao a instruc;ao primaria, o 

conteudo de ensino era estabelecido de normas burocraticas em que as escolas 

eram obrigadas a seguir. Essa burocracia era estabelecida pela adoc;ao rigida de 

urn metoda educacional, definic;ao de conteudos de ensino e autorizac;ao ou 

proibic;ao de livros. As familias esforc;avam-se enviando membros para as escolas. 

Quais tipos de escolas eram essas? 

Essas escolas ficavam estabelecidas nas grandes fazendas, pais os padres 

ensinavam os filhos dos fazendeiros e inclusive filhos dos escravos. Nos centros 

urbanos as instruc;oes aos membros das familias eram dadas com o objetivo de 

desempenhar urn oficio, como por exemplo, para exercer algumas profissoes e, ate 

mesmo, ensinavam os proprietaries de escravos. Os responsaveis pelas familias 

tinham desejo em que seus filhos aprendessem urn estudo para que se tornassem 

padres. Dessa forma, faziam de tudo para que os aprendizes dominassem a leitura e 

as lic;oes, pais era o minima exigido para ingressar nos "colegios". Os conteudos nos 

referidos "colegios" religiosos eram: filosofia, latim ret6rica, frances, ingles, grego, 

economia e comercio existente no Rio de Janeiro, naquela epoca. 

As formas de ensino e aprendizagem comec;aram a mudar no inicio do seculo 

XIX, pais o Estado comec;ou a exercer urn controle sabre a educac;ao formal no 

sistema educacional primario. Nessa epoca foram nomeados 120 professores para a 

iniciac;ao de uma nova aprendizagem, sendo que Dom Joao VI enviou a lnglaterra 

alguns educadores para estudar urn novo metoda para a implantac;ao no interior da 
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corpora<;ao militar. Com o passar do tempo, a fun<;ao do docente mudou 

radicalmente. Percebera-se a manuten<;ao e os novos modelos escolares 

implantados pela igreja, trazendo consigo urn novo corpo de docentes, treinados e 

orientados pelo poder estatal. 

As escolas normais implantadas no Seculo XIX revolucionaram o sistema 

educacional de entao, afastando o "velho" professor (mestre-escola) pelo novo 

modelo de professor.(Disponivel em: www.pedagogiaemfoco.pro.br Acesso em:08 

jan. 2007, 23h50) 

"As escolas normais estao na origem de uma profunda mudan<;a, de uma 

verdadeira muta<;ao sociol6gica, do pessoal docente primario. Sob sua a<;ao, os 

mestres miseraveis e pouco instruidos do inicio do Seculo XIX vao, em algumas 

decadas, ceder Iugar a profissionais mais formados para a atividade docente" 

(LOPES, 2000, p.1 01 ). 

A forma<;ao das escolas normais foi promulgada pelo Ato Adicional em 1834, 

da reforma constitucional, no periodo imperial, dizia que a educa<;ao primaria e 

secundaria ficaria a cargo das provincias, restando a administra<;ao nacional o 

ensino superior. Foram criados os sistemas de ensino de primeiro e segundo graus 

e de forma<;ao de professores. Tal decisao foi tomada para a descentraliza<;ao 

administrativa, pois havia uma forte centraliza<;ao do poder politico (Transcrito do 

site www.pedagogiaemfoco.pro.br, acessado em 08 jan. 2007, 23h00). 
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2.4 PRIMEIROS EDUCADORES DO BRASIL 

Verifica-se que os precursores da educac.;:ao no Brasil sao os Padres Jesuitas 

Manoel da Nobrega e Jose de Anchieta, com as suas longas historias de marchas e 

contra-marchas no ensino brasileiro. 

A historia indica que OS "professores" da epoca colonial brasileira nao tinham 

as minimas informac.;:oes de metodos pedagogicos para poder passar seus 

conhecimentos aos seus discipulos. Os padres jesuitas bern como outros 

"educadores" tinham em mente que os africanos e os amarelos (indios) nao 

possuiam uma inteligencia tertii como os filhos dos burgueses que moravam no 

Brasil na epoca. Havia muita discriminac.;:ao. Por exemplo, os metodos aplicados 

pelos "professores", eram formas grotescas (castigos duros, como: chibatadas, 

palmatorias, amarrar ao tronco quem nao "aprendesse" como os instrutores queriam, 

etc), aos nativos e aos negros. 

Houve quem lutasse por uma melhora nas condic.;:oes arcaicas da epoca. 0 

Estado, sempre se omitia quanto as reivindicac.;:oes dos verdadeiros educadores, 

entre eles, Benjamim Constant e Jose Carlos de Alambary Luz. 

2.4.1 Portugueses Manoel da Nobrega e Jose de Anchieta 

Os precursores do ensino no Brasil sao os Jesuitas Manoel da Nobrega e 

Jose de Anchieta, que com seus erros e acertos atuaram em duas frentes, o 

trabalho missionario com os indios e a educac.;:ao com a fundac.;:ao dos Colegios. 

Com seus metodos e ac.;:oes legitimaram a espoliac.;:ao junto com a fraternidade crista. 

Mais ainda, a simbiose da alegoria crista e do pensamento mercantil, atraves dos 
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caminhos violentos e sedutores da pedagogia missionaria. Na educagao 

propriamente dita, atraves das Ordens Religiosas, a lgreja Jesuitica monopolizou as 

instituigoes de ensino ate o seculo XVIII, gragas ao inicio monopolizador e 

dominador dos aclamados e dogmaticos jesuitas Manoel da Nobrega e Jose de 

Anchieta.(Transcrito do site: www.pedagogiaemfoco.pro.br, acesso em 09 jan. 2007, 

24h00). 

2.4.2 Holandeses e Franceses 

0 que existe sao narrativas de invasoes nas costas brasileiras, na regiao 

nordeste, costa do Rio de Janeiro e Espirito Santo, onde os franceses fundaram a 

Republica Antartica da Franc;a. Ja os holandeses se ocuparam de Pernambuco e 

Bahia, mais precisamente de Olinda (PE), hoje cidade hist6rica. Enquanto os 

franceses se ocupavam de domesticar indios da tribo Tamoyos e com eles fazer 

alianga para atacar os portugueses e consolidar a posse da costa brasileira na 

regiao do Rio de Janeiro, os holandeses promoviam certo desenvolvimento na costa 

nordestina, construindo sistema de esgoto e aguas fluviais na cidade de Olinda, os 

quais sao encontrados ate hoje, servindo a cidade em pleno seculo XXI. 

2.5 PRINCIPAlS ESCOLAS NO BRASIL 

A Companhia de Jesus foi fundada por lnacio de Loyola e urn pequeno grupo 

de discipulos, na Capela de Montmartre, em Paris, em 1534, com objetivos 

catequeticos, em fungao da Reforma Protestante e a expansao do luteranismo na 

Europa. 
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Os primeiros jesuitas da Companhia de Jesus chegaram ao territ6rio 

brasileiro em margo de 1549, juntamente como primeiro governador geral, Tome de 

Souza, comandados pelo Padre Manoel de Nobrega. 

Quinze dias ap6s a chegada edificaram a primeira escola elementar brasileira, 

em Salvador, tendo como mestre o lrmao Vicente Rodrigues. lrmao Vicente tornou

se o primeiro professor nos moldes europeus e durante mais de 50 anos dedicou-se 

a propagac;ao da fe religiosa. 

0 mais conhecido e o mais atuante, foi o novic;o Jose de Anchieta, nascido na 

llha de Tenerife e falecido na cidade de Reritiba, atual Anchieta, no litoral sui do 

Estado do Espirito Santo, em 1597. Anchieta tornou-se mestre -escola do Colegio de 

Piratininga; foi missionario em Sao Vicente, onde escreveu na areia os "Poemas a 

Virgem Maria". Missionario em Piratininga, Rio de Janeiro e Espirito Santo; 

Provincial da Companhia de Jesus de 1579 a 1586 e Reitor do Colegio do Espirito 

Santo. Alem disso, foi autor da Arte da gramatica da lingua mais usada na costa do 

Brasil. 

No Brasil, os jesuitas se dedicaram a pregac;ao da fe cat61ica e ao trabalho 

educativo. Perceberam que nao seria possivel converter os indios a fe cat61ica, sem 

que soubessem ler e escrever. De Salvador a obra jesuitica estendeu-se para o sui. 

Em 1570, vinte e urn anos ap6s a chegada, ja era composta por cinco escolas de 

instruc;ao elementar (Porto Seguro, llheus, Sao Vicente, Espirito Santo e Sao Paulo 

de Piratininga) e tres colegios (Rio de Janeiro, Pernambuco e Bahia). 

Todas as escolas jesuitas eram regulamentadas por urn documento, escrito 

por lnacio de Loiola, o Ratio atque lnstituto Studiorum, chamado abreviadamente de 

Ratio Studiorum. Os jesuitas nao se limitaram ao ensino das primeiras letras; alem 



18 

do curso elementar eles mantinham os cursos de Letras e Filosofia, considerados 

secundarios, e o curso de Teologia e Ci€mcias Sagradas, de nivel superior, para 

formac;ao de sacerdotes. No curso de Letras estudava-se Gramatica, Latina, 

Humanidades e Ret6rica; e no curso de Filosofia estudava-se L6gica, Metafisica, 

Moral, Matematica e Ciemcias Fisicas e Naturais. 

Os que pretendiam seguir as profissoes liberais iam estudar na Europa, na 

Universidade de Coimbra, em Portugal, a mais famosa no campo das ciencias 

juridicas e teol6gicas, e na Universidade de Montpellier, na Franc;a, a mais 

procurada na area de medicina. 

Com a descoberta do Brasil, os indios ficaram a merce dos interesses 

alienigenas. As cidades desejavam integra-los ao processo colonizador; os jesuitas 

desejavam converte-los ao cristianismo e aos valores europeus; os colonos estavam 

interessados em usa-los como escravos. Os jesuitas entao pensaram em afastar os 

indios dos interesses dos colonizadores e criaram as reduc;oes ou missoes, no 

interior do territ6rio. Nestas missoes, os indios, alem de passarem pelo processo de 

catequizac;ao, tambem sao orientados ao trabalho agricola, que garantiam aos 

jesuitas uma de suas fontes de renda. 

Os jesuitas permaneceram como mentores da educac;ao brasileira durante 

duzentos e dez anos, ate 1759, quando foram expulsos de todas as colonias 

portuguesas por decisao de Sebastiao Jose de Carvalho, o marques de Pombal, 

primeiro ministro de Portugal, de 1750 a 1777. No momento da expulsao os jesuitas 

tinham 25 residencias, 36 missoes e 17 colegios e seminaries, alem de seminaries 

menores e escolas de primeiras letras instaladas em todas as cidades onde havia 

casas da Companhia de Jesus. A educac;ao brasileira, com isso, vivenciou uma 
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grande ruptura hist6rica num processo ja implantado e consolidado como modelo 

educacional. Cessa a era jesuftica e comega o perfodo pombalino. 

No perfodo pombalino, de 1760 a 1808, pouca coisa restou de pratica 

educativa no Brasil. S6 continuaram a funcionar o Seminario Episcopal do Para e os 

Seminaries Sao Jose e Sao Pedro, que nao se encontravam sob a jurisdi<;ao 

jesuftica; a Escola de Artes e Edificagoes Militares, na Bahia; e a Escola de 

Artilharia, no Rio de Janeiro. 

Foram as radicais diferengas de objetivos que ocasionaram a expulsao dos 

jesuftas do Brasil e outras areas de domfnio portugues. A educagao jesuftica nao 

convinha aos interesses comerciais emanados por Marques de Pombal. Ou seja, se 

as escolas da Companhia de Jesus tinham por objetivo servir aos interesses da fe, 

Pombal pensou em organizar a escola para servir aos interesses do Estado. 

Em 1823, na tentativa de suprir a falta de professores, instituiu-se o Metodo 

Lancaster, ou o "ensino mutuo", onde urn aluno treinado (decuriao) ensinava urn 

grupo de dez alunos(decuria) sob a rfgida vigilancia de urn inspetor. 

Em 1882 Ruy Barbosa sugere a liberdade do ensino, o ensino laico e a 

obrigatoriedade de instrugao, obedecendo as normas emanadas pela Ma<;onaria 

I nternacional. 

Ate a Proclamagao da Republica, em 1889 praticamente nada se fez de 

concreto pela educagao brasileira. 0 lmperador D. Pedro II quando perguntado que 

profissao escolheria se nao fosse lmperador, respondeu que gostaria de ser 

"mestre-escola". Apesar da sua afeigao pessoal pela tarefa educativa, pouco foi 

feito, em sua gestao, para que se criasse, no Brasil, urn sistema educacional. 
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2.5.1 Pesquisas em Sao Paulo e no Nordeste 

A hist6ria informa que o comec;:o de tudo na educac;:ao jesuftica no Brasil, foi 

no nordeste, precisamente em Salvador, na Bahia, onde o primeiro colegio foi 

fundado. De Ia urn rapido deslocamento se deu para Sao Paulo, na cidade de Sao 

Vicente e depois Sao Paulo de Piratininga, onde o segundo Colegio foi fundado. Mas 

foi no nordeste brasileiro que se deu a grande expansao do ensino sob a egide da 

Companhia de Jesus. Ap6s o Colegio em Salvador, a expansao caminhou pouco 

para o sui e, em 1570, vinte urn anos ap6s, a rede ja era composta por cinco escolas 

de instruc;:ao elementar (Porto Seguro, llheus, Sao Vicente, Espfrito Santo e Sao 

Paulo de Piratininga) e tres colegios (Rio de Janeiro, Pernambuco e Bahia). Todas 

as escolas jesurtas eram regulamentadas por urn documento, escrito por lnacio de 

Loyola, denominado Ratio Studiorum. Mas eles nao se limitaram ao ensino das 

primeiras letras; alem do curso elementar eles mantinham os cursos de Letras e 

Filosofia, considerados secundarios, eo curso de Teologia e Ciencias Sagradas, de 

nivel superior, para formac;:ao de sacerdotes. 

Em 1689, e resolvida a "Questao dos Moc;:os Pardos", surgida com a 

proibic;:ao, por parte dos jesuitas, da matricula e da frequencia dos mestic;:os. Como 

as escolas eram publicas, para nao perderem os subsidies que recebiam os padres 

sao obrigados a readmiti-los. 

Em 1759, duzentos e dez anos ap6s a chegada e de serem os unicos 

responsaveis pela educac;:ao no Brasil, deixam a colonia cerca de quinhentos(500) 

padres jesuitas, expulsos pelo Marques de Pombal, Ministro de Dom Jose I, 

paralisando 17 colegios, 36 missoes, seminaries menores e escolas elementares. 

Ato continuo, ja no periodo pombalino, expede-se o Alvara de 28 de julho 
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determinando a institui9ao de aulas de gramatica latina, aulas de grego e de ret6rica, 

alem de criar o cargo de "Diretor de Estudos". Medidas consideradas in6cuas para 

um sistema de ensino fragmentado. 

2.5.2 Destaques em Sao Paulo 

A coloniza9ao de Sao Paulo come9ou em 1532, quando em 21 de janeiro, 

Martin Afonso de Souza fundou a povoa9ao que iria transformar-se na Vila de Sao 

Vicente, uma das mais antigas do Brasil e a mais remota da colonia.Dando 

continuidade a explora9ao da terra e em busca de novos gentios a evangelizar, no 

cumprimento da missao que os trouxera ao Novo Mundo, um grupo de jesuitas, do 

qual faziam parte Manoel da Nobrega e Jose de Anchieta, escalou a serra do mar 

chegando ao planalto de Piratininga, onde encontraram, segundo cartas enviadas de 

Portugal, "uma terra mui sadia, fresca e de boas aguas". Do ponto de vista da 

seguran9a, a localiza9ao topografica de Sao Paulo era perfeita: situava-se numa 

colina alta e plana, que facilitava a defesa contra ataques de indios hostis. Nesse 

Iugar fundaram um colegio em 25 de janeiro de 1554, ao redor do qual se iniciou a 

constru9ao das primeiras casas de taipa, que dariam origem ao povoado de Sao 

Paulo de Piratininga. Em 1560, o povoado ganhou foros de vila. 

No inicio, Sao Paulo vivia da agricultura de subsistencia, aprisionando indios 

para trabalharem como escravos, na frustrada tentativa de implanta9ao em escala 

da lavoura de cana-de-a9ucar. Mas o grande sonho ja era entao a descoberta do 

ouro e dos metais e pedras preciosas. Assim, na segunda metade do seculo 

come9ariam as viagens de reconhecimento ao interior do pais, as "bandeiras". 

Expedi96es organizadas para aprisionar indios e procurar pedras e metais preciosos 
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nos sertoes distantes, dando inicio ao desbravamento das Minas Gerais. Em 1681, 

Sao Paulo foi considerada cabe9a da Capitania, que incluia entao urn territ6rio muito 

mais vasto que o atual Estado. Embora em 1711 a vila tenha sido elevada a 

categoria de cidade, o proprio exito do empreendimento bandeirante fez com que a 

Coroa desmembrasse a capitania, para ter controle exclusivo sobre a regiao das 

Minas. 

Por isso ao Iongo de todo o seculo XVIII, Sao Paulo continuava sendo apenas 

o quartel-general de onde nao cessavam de partir as "bandeiras", responsaveis pela 

expansao do territ6rio brasileiro a sui e a sudoeste, muito alem da linha de 

Tordesilhas, na propor9ao direta do exterminio das na96es indigenas que colocavam 

resistencia a esse empreendimento. Disso tudo, resultou a proverbial pobreza da 

Provincia de Sao Paulo na epoca colonial, carente de uma atividade economica 

lucrativa como a do cultivo da cana-de-a9ucar no Nordeste. Contavam, sobretudo 

com a mao-de-obra indigena, desfalcada de seus homens validos, que partiam para 

o sertao a redesenhar as fronteiras do Brasil. (Disponivel em: 

www.historiadobrasil.pro.br, acesso em 02 fev. 2007, 21h00). 

Ap6s a independencia, em 1822, os africanos representavam algo em torno 

de 25% da popula9ao, e, os mulatos, mais de 40%. Era entao insignificante a 

presen9a de indios nas zonas ocupadas pela coloniza9ao, e em especial nas 

lavouras de a9ucar, implantadas com exito no litoral norte e na regiao entre ltu e 

Sorocaba. Assim, a grande virada da economia paulista s6 aconteceria na 

passagem do seculo XVIII para o XIX, quando as planta96es de cafe come9aram a 

substituir as de cana-de-a9ucar e a se preparar para ocupar o primeiro plano na 

economia nacional. 
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Segundo alguns autores o Brasil foi finalmente "descoberto" e a nossa hist6ria 

passou a ter complexidade maior, somente com a vinda da Familia Real portuguesa. 

A educac;ao, no entanto, continuou a ter uma importancia secundaria. Basta ver que 

enquanto nas colonias espanholas ja existiam muitas universidades, sendo que em 

1538 ja existia a universidade de Sao Domingos e em 1551 a do Mexico e a de 

Lima. Ja a primeira Faculdade de Direito do Largo Sao Francisco(Sao Paulo) foi em 

1827 e a Universidade s6 surgiu em 1934, em Sao Paulo. Por todo o imperio, 

incluindo D. Joao VI, Dom. Pedro I e Dom.Pedro II, pouco se fez pela educac;ao 

brasileira e muitos reclamavam de sua qualidade ruim. 

Com a Proclamac;ao da Republica, tentou-se reformas que pudessem dar 

uma nova guinada mas uma observac;ao mais atenta, vera que a educac;ao brasileira 

nao sofreu processo de evoluc;ao que pudesse ser considerado significativo em 

termos de modelo. Ate os dias de hoje, muito se tern mexido no planejamento 

educacional, mas a educac;ao continua a teras mesmas caracteristicas impostas em 

todos os paises do mundo, que e a de manter o "status quo" para aqueles que 

frequentam os bancos escolares. 

2.5.3 Destaques no Nordeste Brasileiro 

A Hist6ria indica que tudo comec;ou na Bahia, com a inaugurac;ao do primeiro 

colegio jesuita no Brasil em 1549. Precisamente em Salvador, capital do estado 

baiano, na epoca, primeira capital real da Capitania Geral do Brasil, em pleno 

nordeste brasileiro. Segue-se a fundac;ao do colegio jesuita de Olinda em 1568. Em 

seguida, 1570, sao fundados os colegios elementares de Porto Seguro, llheus, 

Pernambuco e Bahia. Em 1575, na Bahia, ja se colava grau de Bacharel em Artes e 
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licenciatura. Em 1622 e fundado o colegio jesuita do Maranhao e em 1652, trinta 

anos depois, e fundado o colegio de Nossa Senhora da Luz, em Sao Luiz do 

Maranhao. No Recife, e fundado o colegio jesuita de Nossa Senhora do 6, em 1678. 

Ja em 1683, e fundado o colegio jesuita da Paraiba. 

Nesse periodo, em 1689, e resolvida a "Questao dos Mogos Pardos", surgida 

com a proibigao, por parte dos jesuitas, da matricula e da frequencia dos mestigos. 

Como as escolas eram publicas, para nao perderem os subsidios que recebiam, sao 

obrigados e readmiti-los. Em 1692, e fundada na Bahia, a Escola de Artes e 

Edificagoes Militares. 

Chegando ao ano 1800, o bispo Azeredo Coutinho funda o Seminario de 

Olinda. Mais adiante, o mesmo bispo Dom Azeredo, funda em Pernambuco o 

Recolhimento de Nossa Senhora da Gloria, s6 para meninas da nascente nobreza e 

fidalguia brasileira. 

2.6 EVOLU<;AO DA ESCOLA PUBLICA 

A hist6ria conta que a escola jesuitica implantada no Brasil, a partir de 1549, 

era publica. Havia urn acordo entre Portugal e Companhia de Jesus, pelo qual a 

Coroa Portuguesa sustentava os jesuitas e suas estruturas e estes cumpriam uma 

certa submissao piedosa a Coroa de Portugal. Portugal cumpria a sua parte no 

tratado. Quanto aos Jesuitas, algo nao ia bern. Tanto e verdade que o Marques de 

Pombal os expulsou do pais, acusandos de nao atenderem aos interesses de 

Portugal, tanto aqui no Brasil como alem mar. No periodo pombalino, a escola fica 

mais publica no Brasil. A educagao jesuitica nao convinha aos interesses comerciais 
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emanados por Pombal. Se as escolas da Companhia de Jesus tinham por objetivo 

servir aos interesses da fe, Pombal pensou em organizar a escola para servir aos 

interesses do Estado. 

Pelo alvara de 28 de junho de 1759, ao mesmo tempo em que suprimia as 

escolas jesuiticas de Portugal e todas as colonias, Pombal criava as aulas regias de 

Latim, Grego e Ret6rica. Criou tambem a Diretoria de Estudos que s6 passou a 

funcionar ap6s o seu afastamento. Cada aula regia era autonoma e isolada, com 

professor unico e uma nao se articulava com as outras. 

Diante da situa9ao ca6tica, Portugal percebeu que a educa9ao no Brasil 

estava estagnada e era preciso oferecer uma solu9ao. Para isso, instituiu-se o 

"subsidio literario" para manuten9ao dos ensinos primario e medio. Criado em 1772, 

o "subsidio" era uma taxa9ao ou urn impasto, que incidia sobre carne verde, o vinho, 

o vinagre e a aguardente. Alem de infimo, nunca foi cobrado com regularidade e os 

professores ficavam longos periodos sem receber vencimentos, a espera de uma 

solu9ao vinda de Portugal. Os professores geralmente nao tinham preparo para a 

fun9ao, ja que eram improvisados e mal pagos. Eram nomeados por indica9ao ou 

sob concordancia de bispos e se tornavam "proprietaries" vitalicios de suas aulas 

regias. 

0 resultado da decisao de Pombal foi que, no principia do seculo XIX, a 

educa9ao brasileira estava reduzida a praticamente nada. 0 sistema jesuitico foi 

desmantelado, e nada que pudesse chegar proximo deles foi organizado para dar 

continuidade ao trabalho de educa9ao. 
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2.6.1 Processo Ensino Aprendizagem 

A expressao processo ensino-aprendizagem, quer dizer que nao ha ensino se 

nao houver aprendizagem. 0 ensino e urn processo duplo no qual duas pessoas, no 

minima, estao envolvidas - o aluno, com seus interesses e necessidades; o 

professor, com sua ampla experiemcia e conhecimento. 

Quando o aluno aprende pode-se dizer que o professor realmente ensinou. 0 

professor pode fazer prelec;ao, exortar, falar, passar informac;oes a seus alunos, 

como se estes fossem apenas recipientes. Mas ele somente ensinou quando seu 

ensino influencia a vida de seus alunos - muda seus modos de pensar, sentir, agir. 

Se o aluno tern tao importante parte no ensino, como podera ser induzido a faze-lo? 

Quais sao alguns dos principios pelos quais aprende com mais facilidade? 

(Ina S. Lambdin. 1982, pg. 53). 

Ate alguns anos atras, tudo que se sabia do processo ensino e aprendizagem 

era priorizar o ensino em relac;ao a aprendizagem. 0 modelo pedag6gico era 

centralizado no ensino, o que significava na figura do professor. 

0 sistema educacional colocava desafios que freqOentemente se limitavam ao 

segmento de programas de ensino previamente estabelecidos, com pouca 

possibilidade de interferencia criativa e critica dos alunos e mesmo dos professores. 

0 ensino era de massa, como a produc;ao das industrias. 

Segundo o professor doutor Gilberta Teixeira, (FEA/USP, site 

www.serprofessoruniversitario.pro.br, 18/05/2007, 23h25), o aluno era padrao, como 

urn hamburguer do MacDonalds. A sala de aula era cognitivamente tao 

desestimulante aos alunos quanta a superficie de Plutao para uma bacteria. 0 

estere6tipo de professor nesse paradigma e alguem Ia na frente "dando" aula para 
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uma turma de alunos relativamente pouco interessados em qualquer coisa que fosse 

alem dos quesitos de avaliac;ao formal. Nessa educac;ao, o aluno era mais objeto 

que sujeito, o professor mais vftima que autor, o ambiente de aprendizagem mais 

uma limitac;ao que uma libertac;ao. 

Ao professor cabia organizar e distribuir informac;oes e tarefas. Dos alunos 

esperava-se especialmente disciplina, obediencia e pacificidade. 0 ritmo e o fluxo de 

interac;oes, fundamentais aos processes de aprendizagem, eram majoritariamente 

controlados pelo professor, limitado ainda, pelo sinal a cada cinquenta minutos. 

As reac;oes a esse modelo ja comec;ou ha algum tempo, mas, no entanto, 

ainda sao poucas e ainda confusas. Ha, ainda, uma enorme distancia entre discurso 

e pratica. 

As demandas de aprendizagem aumentaram e estao mais exigentes. Ha 

muito que aprender, de modo mais profunda e em menos tempo do que cabe em 

uma vida comum. Ha que aprender e tambem que desaprender. 

Ha muita informac;ao e tantas oportunidades quanta riscos. E preciso ser 

seletivo e saber escolher os caminhos que conduzem ao interesse, e avaliar as 

consequencias dessa escolha. Nao esperar que sistemas centralizados de 

organizac;ao e gestao de processes de ensino possam atender as, cada vez mais 

multiplas, reais e especfficas necessidades, nao sera boa pratica. E impensavel que 

esses sistemas centralizados possam optar melhor que o indivfduo, a cada 

dificuldade dos infindaveis trajetos de aprendizagens. 

Esta em curso o desenvolvimento de conceitos e instrumentos que viabilizam 

que o sujeito que aprende passe a controlar seu processo de aprendizagem, 

seguindo caminhos nao padronizados, eventualmente unicos, que considerem o 
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estilo pessoal, contexto de vida, interesse, caracteristicas cognitivas e de 

personalidade, alem de suas possibilidades objetivas. Esses caminhos de 

aprendizagem, tragados pelo sujeito, terao convergencias momentaneas com os 

caminhos de outros aprendizes, momento em que as interagoes serao necessarias, 

possiveis e certamente intensas. 

Entao, chega-se a uma nova concepgao, na qual essas novas necessidades 

de aprender podem ser atendidas pelo inusitado aparelhamento dos ambientes 

humanos para esse fim. Sera inevitavel, assim, que o conceito de escola seja, em 

breve, significativamente diferente do que e hoje. 

E assim, tambem, sera com os conceitos de aula, de presenga, de 

desempenho, de professor, de aluno, de turma. 

0 Professor organizador, transmissor esta tendo seu papel discutido, e sera 

reconstruido como ja sao diversos outros profissionais, de medicos a metalurgicos. 

0 Professor passou a ser um tremendo improvisador naquilo que nao deveria 

improvisar e um burocrata, naquilo em que precisava criar e criticar.(G. TEIXEIRA. 

FEA/USP, site www.serprofessoruniversitario.pro.br, acessado em 18 mai. 2007, 

23h25). 

2.7 PERFIL DO EDUCADOR 

Segundo o jornalista Danilo Mendes Guimaraes, deve-se lutar "por uma 

escola justa para todos, onde o filho do gari tenha a mesma condigao de 

escolaridade que o filho do presidente".(VEJA, ano 38, n° 7). 
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Cerca de cinquenta anos atras, o Brasil e a Con~ia do Sui se encontravam na 

mesma situa9ao de miseria e pobreza, no entanto, a Coreia mostrou que estava 

apta a ganhar o mundo com a sua brilhante for9a de vontade e garra para mudar a 

situa9ao de pobreza que assolava a na9ao. 

A eficiencia do ensino coreano e apenas uma consequencia das incontaveis 

medidas tomadas pelo governo. Ele optou por investir na educa9ao como maneira 

de alcan9ar o desenvolvimento economico e social. Ja o Brasil optou por investir na 

industria para modernizar-se e assim chegar ao desenvolvimento. No entanto, os 

seus esfor9os nao trouxeram muitos beneffcios do ponto de vista social, pois as 

escolas continuam com uma baixa qualidade de ensino, e os menos favorecidos 

continuam na miseria. 

Alem da infraestrutura, o investimento feito nas escolas proporcionou a Coreia 

salarios bastante atrativos para os professores, que estao entre os mais bern pagos 

do mundo. Nesse contexto a Coreia conseguiu promover uma eficiente jun9ao entre 

o ambiente academico e a industria, indispensavel para o progresso tecnol6gico da 

na9ao. 0 resultado, e uma troca que beneficia as duas partes: as universidades 

coreanas tern investimentos de empresas privadas e as empresas se modernizam a 

partir das pesquisas e da infra-estrutura cientifica para desenvolver seus produtos. 

Esse e mais urn recurso que seria interessante ser aproveitado pelo Brasil. 

Urn outro ponto que o Brasil poderia aproveitar e assegurar a educa9ao 

basica a popula9ao, alem do ensino fundamental ja oferecido, e preocupar-se mais 

com a qualidade do ensino nas escolas publicas. Enquanto a Coreia do Sui se 

preocupa que o seu cidadao tenha a escolaridade no nivel superior, com 
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aproximadamente oitenta e dois por cento dos jovens na universidade, no Brasil 

esse indice nao passa de dezoito por cento. 

As escolas de educa9ao infantil, na Coreia do Sui, visam o desenvolvimento 

cognitivo e motor utilizando-se de inumeras atividades, diferentes conteudos e 

metodos didaticos de acordo com os modelos fornecidos pelo Estado. 

Sao objetivos da Educa9ao lnfantil na Coreia: 

- Estimular o crescimento da mente e do corpo; 

- Obten9ao de regras basicas para o convivio social; 

- Aprimorar a capacidade de expressao; 

- Utilizar a linguagem de maneira correta e saber expressa-la no cotidiano; 

- Adquirir curiosidade e procurar solu96es para os problemas do cotidiano. 

Pode-se perceber, um pais apaixonado pelo conhecimento e uma forma 

diferenciada de enxergar como o conhecimento pode, potencialmente, mudar as 

condi96es de vida, nao s6 de uma pessoa, mais de uma na9ao, que estava 

totalmente destruida por uma guerra civil. 

Acredita-se que se uma revolu9ao educacional for instituida no pais, sera 

possivel pensar em redu9ao das diferen9as sociais e no desenvolvimento 

tecnol6gico igualitario para todos os segmentos da sociedade. 

0 perfil do educador brasileiro que se busca e esse, do professor coreano, um 

guerreiro capaz de levar essa revolu9ao a frente, e conquistar a vit6ria dificil, mas 

possivel, da redu9ao das diferen9as sociais. 

Esse e o perfil do educador que o pais quer e precisa. E essa revolu9ao 

come9a nas Universidades onde sao formados os professores revolucionarios ou 

passivos, e nossa preferemcia e pelos primeiros, pois, s6 o born professor salva. 
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2.7.1 Papel do Educador na Forma9ao do Aluno para a Cidadania 

Como ensina a professora Rita de Cassia Rocha Soares Chardelli (pedagoga, 

p6s-graduada em psicopedagogia e diretora de escola), cidadania e urn processo de 

luta, conquistas e perdas. 

Exercer cidadania nao e uma dadiva, e conquista, e ser integra, nao se deixar 

corromper. E o exercfcio dos direitos e deveres. (site www.psicopedagogia.com.br -

acesso em 12.06.2007, 18h00) 

Sonia Kramer escreve aos professores falando sobre etica e cidadania. 

Aproveita urn encontro casual com alguns deles que conversam sobre a 

problematica da educa9ao e manda urn recado para todos os comprometidos com o 

ensinar, colocando sua sensibilidade e consciencia a servi9o do professor e nos 

mostrando a importancia de ter objetivos claros e metas determinadas. 

Atraves das palavras de Novoa: "o professor e a pessoa e uma parte 

importante da pessoa e o professor", percebe-se que o compromisso com a 

forma9ao de cidadaos conscientes e muito grande, pois se formam infantes e sao 

eles futuros eleitores e dirigentes. 

Cidadania e urn processo de luta, conquistas e perdas. Exercer cidadania nao 

e uma dadiva, e conquista, e ser fntegro, nao se deixar corromper. E o exercfcio dos 

direitos e deveres. 

Muitas vezes, os professores incorrem em falhas na condu9ao da educa9ao 

para a cidadania, quando deixam de desenvolver e valorizar na crian9a a 

sensibilidade de ver o mundo, a alegria de ter amigos e a capacidade de doa9ao, 

que sao pre-requisitos para a forma9ao do ser consciente e participativo. 
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Nao se deve perder a oportunidade de interagir, pois depara-se a todo 

momento, com alunos perdidos no seu papel de crianc;a e pessoa. Alunos, que sao 

frutos de uma gerac;ao que experimentou a repressao da sociedade e familiar. Pais 

que abrem os caminhos de seus filhos sem lhes dar as devidas direc;oes, sem 

encontrar a medida certa entre o "sim" eo "nao". 

A escola fica sobrecarregada, pois esta sempre precisando rever com seus 

alunos conceitos que antes eram fundamentais na familia e que hoje deixaram de 

ser valorizados. 

Esses cidadaos mirins precisam experimentar o gosto da etica e cidadania, da 

autoridade sem autoritarismo, pois como nos diz Tania Zagury "a crianc;a, como ser 

em formac;ao, ainda nao possui determinados conhecimentos e capacidades que a 

habilite a gerir sozinha sua vida". 

A escola tern que estar consciente de seus metodos, tecnicas e arrebanhar 

pessoas, que alem de estarem comprometidas com a educac;ao, se permitem ousar, 

experimentar e investigar. 

0 respeito ao aluno deve ser a tonica, eles nao sao cobaias metodol6gicas e 

sim agentes de mudanc;a, devendo-se levar o aluno a olhar o mundo de uma forma 

questionadora, sendo este o grande desafio para a escola. 

E preciso que cada professor lute pelo resgate de seu papel social, 

descobrindo o que o faz ser diferente e mostrando para a sociedade, que a 

educac;ao sempre foi mola mestra para o desenvolvimento de urn pais. 

Escola e professor se misturam e formam urn conjunto de pessoas envolvidas 

no processo social e que estao a favor da construc;ao da cidadania com valores 

determinantes. 
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Enfim, a missao do professor e abrir caminhos para grandes homens trilharem 

e, como canta Milton Nascimento: "Ha de se cuidar do broto para que a vida nos de 

flores e frutos ... " 

2.7.2 Educador Transformador 

0 Professor Luis Carlos de Menezes, fisico e educador da Universidade de 

Sao Paulo, enfatiza que "a boa formac;ao dos professores e a base de tudo". 

(Revista Nova Escola, v.202, abr. 2007). 

0 anuncio de novo plano nacional com mais recursos para a Educac;ao 

Basica, merece boas vindas. Seu sucesso, porem depende, em primeiro Iugar de 

uma boa formac;ao de professores, especialmente dos que atuam em escolas 

publicas menos favorecidas. Crianc;as e jovens podem ser receptivos e cordiais ou 

apaticos e,agressivos, podem estar animados com suas perspectivas ou 

desmotivados por conviver com gente que saiu da escola sem meio nem razao de 

vida. Por isso, quanto mais diffceis as condic;oes de ensino, maior deve ser o 

preparo conceitual e tecnico do professor - e nao o contrario, como, numa 16gica 

perversa, alguns defendem. 

Para que o pais deixe de ser campeao da desigualdade, um programa de 

aperfeic;oamento da formac;ao inicial e em servic;o deve nao s6 considerar isso mas 

ter muita clareza sobre qual formac;ao queremos promover. Nao basta ser letrado, 

matematico ou historiador nem saber os fundamentos filos6ficos da Educac;ao. E 

preciso tambem, conhecer a escola e conviver com os professores experientes, que 

atuem como tutores e sejam remunerados para tal. A questao e tao relevante 

quanto reconhecer que anatomia te6rica e psicologia infantil sao importantes mas 
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nao suficientes para formar cirurgioes e pediatras. Eles precisam de uma vivencia 

pratica numa residencia medica supervisionada. 

lnfelizmente, segundo Menezes (Revista Nova Escola, v.202, abr. 2007), tem

se de procurar muito para encontrar cursos em que, alem de receberem uma boa 

base cultural, possam entrar em contato com a realidade das escolas de Educa<;ao 

Basica e, nelas, aprender a alfabetizar ao lado de uma boa alfabetizadora e a 

ensinar Matematica ou Hist6ria com bons mestres, numa especie de "residencia 

pedag6gica". 

Ha grandes universidades publicas em que as licenciaturas sao depreciadas 

como meros subprodutos, pois suas aulas nem sequer pesam na avaliagao docente. 

Entre os que ensinam a ensinar, ha muitos que nao veem uma sala de aula com 

criangas desde quando eram criangas. Ha tambem muitos cursos de pedagogia que, 

ao formar ao mesmo tempo futuros gestores escolares e professores, em seus 

curriculos sobrecarregam a visao sistemica e administrativa, com prejuizo da 

formagao para a sala de aula (como se urn mesmo programa fosse capaz de formar 

gestores hospitalares e medicos). Por isso, e preciso evitar que uma pedagogia do 

discurso predomine sobre a arte de ensinar ou que a prelegao abstrata tome espago 

da vivencia didatica. 

As mais recentes diretrizes oficiais de formagao docente ate que aumentaram 

a exigencia de praticas formativas, mas isso s6 sera cumprido por faculdades que 

tenham vinculos com a Educagao Basica. E, no novo plano educacional, anuncia-se 

a formagao docente em centros de Educagao Tecnol6gica porque se espera que 

nessas instituigoes os cursos formativos tenham mais espa<;o para atividades 

didaticas do que em muitas universidades e faculdades. 
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Diz ainda o Professor Luis Carlos de Menezes, que: 

0 ideal e que a formagao estivesse articulada com redes municipais e estaduais, com cooperagao 
mutua: as universidades responderiam pelo aperfeigoamento permanente em servigo e as escolas 
abririam as portas para garantir as atividades praticas da formagao inicial, oferecendo seus melhores 
quadros como tutores. Um programa como esse, incorporado ao plano nacional, aperfeigoaria os 
professores e, ao mesmo tempo, aprimoraria as escolas brasileiras. Afinal, nunca e demais lembrar 
que sem bans professores nao ha boas escolas e, sem essas, as expectativas de melhorar a 
Educagao fatalmente acabarao frustradas. (http:l/revistaescola.abril.com.br/edicoes/0202/aberto/mt -
22h00 - 28/05/2007). 

2.7.3 Diferenc;a entre Transversalidade e lnterdisciplinaridade 

A transversalidade, e urn principia te6rico do qual decorrem varias 

conseqOencias praticas, tanto nas metodologias de ensino quanta na proposta 

curricular e pedag6gica. A transversalidade aparece hoje como urn principia 

inovador nos sistemas de ensino de varies paises. Contudo, a ideia nao e tao nova. 

Ela remonta aos ideais pedag6gicos do inicio do seculo XX, quando se falava em 

ensino global e do qual trataram famosos educadores, entre eles, os franceses 

Ovidio Decroly (1871-1932) e Celestin Freinet (1896-1966, os norte-americanos 

John Dewey (1852-1952) e William Kilpatrick (1871-1965) e os sovieticos Pier 

Blonsky (1884-1941) e Nadja Krupskaia (1869-1939). 

Pode-se chamar de temas transversais urn conjunto de conteudos educativos 

e eixos condutores da atividade escolar que, nao estando ligados a nenhuma 

materia particular, pode se considerar que sao comuns a todas, de forma que, mais 

do que criar novas disciplinas, acha-se conveniente que seu tratamento seja 

transversal num curricula global da escola (YUS, 1998, p. 17). 

0 principia da interdisciplinaridade permitiu urn grande avanc;o na ideia de 

integrac;ao curricular. Mas ainda, a ideia central era trabalhar com disciplinas. Na 

interdisciplinaridade os interesses pr6prios de cada disciplina sao preservados. 0 
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principia da transversalidade e de transdisciplinaridade busca superar o conceito de 

disciplina. Aqui, busca-se uma intercomunicagao entre as disciplinas, tratando 

efetivamente de urn tema/objetivo comum (transversal). 

Nao tern sentido trabalhar os temas transversais atraves de uma nova 

disciplina, mas atraves de projetos que integrem as diversas disciplinas. Uma 

primeira experiencia, ainda numa visao interdisciplinar, foi realizada durante a 

gestao de Paulo Freire na Secretaria de Educagao de Sao Paulo e esta narrada no 

livro Ousadia do Dialogo: interdisciplinaridade na escola publica, organizada pela 

professora Nidia Nacib Pontuschka. 

0 projeto foi implantado com a ajuda de professores da Universidade de Sao 

Paulo. Buscou-se capacitar o professor para trabalhar nessa nova metodologia de 

ensino que consiste basicamente no trabalho coletivo e no principia de que as varias 

ciencias devem contribuir para o estudo de determinados temas que orientam todo o 

trabalho escolar. 

Foi respeitada a especificidade de cada area do conhecimento, mas, para 

superar a fragmentagao dos saberes procurou-se estabelecer e compreender a 

relagao entre uma "totalizagao em construgao" a ser perseguida e novas relagoes de 

colaboragao integrada de diferentes especialistas que trazem a sua contribuigao 

para a analise de determinado tema gerador sugerido pelo estudo da realidade que 

antecede a construgao curricular. 



37 

2.8 CIDADANIA (ESCOLA CIDADA) 

Segundo ensina a Professora Luiza Ricotta, em Escola, familia e sociedade, 

este tripe representa a base de sustenta<;ao de todo o processo educacional 

atualizado e aplicado a realidade. 

A escola atual somada a familia resulta numa for<;a capaz de refletir na 

qualidade das pessoas que convivem em sociedade, pois esta comprometida com a 

forma<;ao de pessoas. 

A escola de hoje se alia a familia procurando compreender os seus 

meandros, auxiliando-a naquilo que compete a cada uma. Para isso necessita de 

educadores de talento que promovam e despertem o alicerce base da sociedade: a 

cidadania,(www.promofair.com.br/educar/educar2007 - 28/05/07 - 22h30). 

2.9 DIREITO A EDUCA<;AO - OTICA DE DIREITOS 

Em 1824 a Constitui<;ao outorgada pela Assembleia Constituinte, dizia no seu 

artigo 179, que a "instru<;ao primaria era gratuita a todos os cidadaos". Desde entao, 

bern sabemos o que vern acontecendo no Brasil, com algumas melhoras nos tempos 

atuais, mas as desigualdades continuam brutais. 

A Lei 8.069/90, que dispoe sobre o Estatuto da Crian<;a e do Adolescente, no 

artigo 4° determina que, "e dever da familia, da comunidade, da sociedade em geral e do 

Poder Publico assegurar, com absoluta prioridade, a efetiva<;ao dos direitos referentes a 

vida, a saude, a alimenta<;ao, a educa<;ao, ao esporte, ao lazer, a profissionaliza<;ao, a 
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cultura, a dignidade, ao respeito, a liberdade e a convivemcia familiar e comunitaria" as 

criangas e adolescentes brasileiros. 

A Constituigao Federal de 1988, A Declaragao Universal dos Direitos Humanos, a 

LOB - Lei de Diretrizes e Bases e outros textos legais, afirmam e ratificam a questao da 

obrigatoriedade do ensino. 

Conhecidos os textos legais, hist6ricos e contemporaneos, verifica-se a 

existencia de modelos de Escola Cidada em muitos estados brasileiros, cujos 

resultados paulatinamente estao se fazendo notar, levando professores, comunidade e 

muito especialmente os alunos a mudanga de conduta. Assim, recorrendo novamente 

ao Institute Paulo Freire, sobre os temas transversais dos novos parametres 

curriculares que incluem o estudo da Etica, Meio Ambiente, Saude, Pluralidade Cultural 

e Orientagao Sexual. Eles expressam conceitos e valores fundamentais a democracia e 

a cidadania e correspondem a questoes importantes e urgentes para a sociedade 

brasileira, presentes sob varias formas na vida cotidiana. Sao amplos o bastante, para 

traduzir preocupagoes de todo o Pais, sao questoes em debate na sociedade, atraves 

dos quais, o dissenso, o confronto de opinioes se coloca. 

Atraves da Etica, o aluno devera entender o conceito de justiga baseado na 

equidade e sensibilizar-se pela necessidade de construgao de uma sociedade justa, 

adotar atitudes de solidariedade, cooperagao e repudio as injustigas sociais, 

discutindo a moral vigente e tentando compreender os valores presentes na 

sociedade atual, e em que medida eles devem ou podem ser mudados. 
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3 LEVANTAMENTO DE DADOS E INFORMACOES 

Pesquisas bibliograficas e documentais, nas bibliotecas, jornais, revistas e 

outras publica<;oes. Muito especialmente, bibliotecas virtuais e sites confiaveis, 

formaram o grande universo de dados e informa<;oes aproveitados no presente 

documento monografico; 

Pesquisa de campo, direto nas escolas, em sala de aula, buscando saber o 

que pensam alunos das series avan<;adas de sa a aa, do ensino fundamental. 

Quatro perguntas sabre o estado atual da escola que eles estao frequentando e 

quatro perguntas sabre a escola desejada por eles, em perguntas objetivas de 

multipla escolha. 

3.1 ESTRUTURA DA REDE - FiSICA 

A montagem da Cidadania em Rede, com amplitude estadual, demanda uma 

serie de providencias e atitudes que envolvem desde o meio universitario, escolar, 

comunitario e sociedade como urn todo. Quando falamos da estrutura fisica/material, 

incluem-se a Secretaria de Estado da Justi<;a e da Cidadania - SEJU, Universidade 

Federal do Parana - UFPR, Secretaria de Estado da Educa<;ao - SEED, Escolas 

publicas e municipios, responsaveis pelo Ensino Basico e Fundamental e, tantos 

outros espa<;os possiveis de disponibilizar para palestras e oficinas aos educadores. 
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3.2 OBJETIVOS 

3.2.1 Geral 

Levantar condigoes ideais que promovam uma escola com conceito de 

qualidade de ponta, promovendo a cidadania em rede sob a 6tica do comportamento 

etico e de direitos do cidadao. 

3.2.2 Especificos 

• Levantar caracteristicas demogn3ficas dos respondentes; 

• Avaliar as convergencias e divergencias de opinioes em relagao aos direitos e 

deveres do cidadao no aspecto educacional e social; 

• Sugerir urn modelo de "escola versus educagao", condizente com as expectativas 

dos varios publicos envolvidos, comprometida com o resgate e a valorizagao da 

cidadania; 

• Propor programas de educagao sobre Direitos Humanos e o exercicio da 

Cidadania. 

Estabelecer uma relagao entre o projeto "Cidadania em Rede" e o processo 

pedag6gico da rede publica de ensino do Parana. 

Estabelecer, atraves da teoria, urn paralelo entre transversalidade e 

interdisciplinaridade na agao pedag6gica e a relagao destes conceitos com a 

"Cidadania em Rede". 

Tragar o perfil e o papel do "novo educador" para atender os preceitos do 

"Cidadania em Rede". 
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Evidenciar a fun<;ao social da escola na forma<;ao de cidadaos, capazes de 

intervir criticamente na sociedade, mudando-a para melhor. 

3.3 CARACTERiSTICAS DA REDE 

Trata-se de uma escola itinerante de forma<;ao para a democracia, que promove 

um processo de informa<;ao aos docentes, levando os conceitos de cidadania as 

escolas e a sociedade civil organizada, dando condi<;oes para que aprendam a exercitar 

seus direitos e deveres, tornando-os agentes multiplicadores. Cidadania em Rede, 

desta forma, abre caminhos e amplia as informa<;oes referentes aos direitos humanos, a 

etica e aos valores, entendendo que Direitos Humanos e Cidadania e uma combina<;ao 

que pode mudar a vida das pessoas, com real proveito para a qualidade do ensino, 

quando promove a paz entre os educandos e melhora o aproveitamento das materias 

em exposi<;ao. 

Cidadania em Rede, em colabora<;ao com os 6rgaos estaduais da educa<;ao 

e Escolas Municipais do Ensino Basico, pretende, com este estudo, expandir o 

trabalho para a Rede de Ensino Fundamental de todo o Estado do Parana. 

Para tanto, devera constituir um Comite Gestor, cujas atribui<;oes serao de dar 

formas definitivas as a<;oes necessarias para o avan<;o dos trabalhos. 

lnicialmente, o Comite Gestor daria cumprimento a uma agenda, da qual 

deverao constar: 

• Elabora<;ao do Programa de Forma<;ao Permanente; 

• Forma<;ao da Equipe Tecnica (monitores da Cidadania em Rede); 

• Realiza<;ao do I Seminario da Cidadania em Rede; 
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• Definir Carta de Principios da Cidadania em Rede; 

• Defini9ao do rol de publica96es para os eventos. 

3.4 PRINCIPAlS OBJETIVOS E METAS DA REDE 

lnformar a comunidade escolar sobre direitos e deveres, estimulando-a a 

exercitar seus conhecimentos, desenvolvendo programas de educa9ao sobre 

Direitos e Deveres, Etica e o exercicio da cidadania, bern como, fomentar parcerias 

com as institui96es para o desenvolvimento de projetos na area de direitos, entre 

outras a96es. 

Tendo a frente valores incontestes como Democracia; Parceria; Transparencia; 

lnforma9ao; Educa9ao, Meio Ambiente, as metas do Cidadania em Rede, buscarao 

desenvolver urn laborat6rio em 03 Escolas do Ensino Fundamental, no Municipio de 

Almirante Tamandare e Curitiba, envolvendo 1.500 crian9as da quinta a oitava series; 

90 professores e tecnicos; e 90 auxiliares. Nesse universo teremos oportunidade de 

atuar e corrigir rotas, se necessaria, obtendo os resultados e a base para prosseguir a 

expansao. Assim, a evolu9ao se dara da seguinte forma: 

A) Primeira fase = 06 escolas; B) Segunda fase = todas as escolas do municipio; C) 

Toda a Regiao Metropolitana de Curitiba; D) Todo o litoral do Estado; e E) Todo 

o Estado do Parana. 

lmportante observar que o processo para implantar e recolher os primeiros 

resultados, sera de urn semestre letivo, seguindo-se em seqUencia por igual tempo 

para as demais fases. 
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3.5 MISSAO DA REDE 

lncentivar o exercicio da cidadania e defender os Direitos Humanos e 

Fundamentais, a Etica e valores educativos que transformem o cidadao. 

Estimular o desenvolvimento de Polfticas Publicas que garantam a sua efetiva 

existencia na rede e na sociedade, especialmente na escola, local de aprendizado e 

de forma<;ao de cidadaos ainda em desenvolvimento, aptos para aprender e cumprir 

OS preceitos da missao de defesa da paz, etica e direitos humanos. 

3.5.1 Visao da Rede 

Os conceitos de Direitos Humanos e de Cidadania sao uma constru<;ao coletiva, 

hist6rica e permanente da humanidade. E responsabilidade da sociedade atraves do 

governo, do judiciario, do legislativo, das empresas, das Universidades, das escolas, 

das ONG's e do cidadao, o aperfei<;oamento destes conceitos e o esfor<;o constante em 

transforma-los numa realidade para todos. Com essa visao, o Cidadania em Rede, 

como proposta para o Ensino Fundamental, sob a 6tica de direitos, pretende propagar a 

informa<;ao para todos os destinos ja enumerados e quantos mais houver, formando 

cidadaos conscientes e semeadores desses valores. 

3.5.2 Principios e Valores da rede 

Democratizar o conhecimento, levando a todos os espa<;os as mensagens 

que formam e informam sobre direitos e deveres dos cidadaos, refor<;ando o que 

preceitua a Constitui<;ao Brasileira, a Declara<;ao Universal dos Direitos Humanos, o 

C6digo de Defesa do Consumidor, o Estatuto de Defesa dos Direitos do ldoso e 
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outros textos que tratam do tema, cuja prioridade sera predominante em todos os 

encontros e debates promovidos pela Rede. 

Desenvolver ideias e sugerir politicas publicas para transformar as estruturas 

injustas, promovendo a pessoa humana, superando na agao as medidas 

simplesmente assistencialistas. 

Buscar e participar de agoes que visem criar condigoes para o resgate de 

marginalizados, na conquista de igualdade de oportunidades, atraves do 

conhecimento e preparagao para a mudanga da condigao humana. 

T er presente, que o avango do ser humane para a conquista de urn Iugar ao sol, 

sempre passara pela educagao e pelos principios que qualifiquem o sere nao o ter. 

Combater a corrupgao e contribuir para dar transparemcia na administragao 

publica, em todos os seus niveis, valorizando a democratizagao, a livre informagao, 

as parcerias e especialmente a educagao. 

3.5.3 Estrategias para lmplantagao da Rede 

Organizar os ciclos de palestras, atraves da Coordenadoria de Defesa dos 

Direitos da Cidadania - CODIC, 6rgao de execugao das politicas publicas de defesa 

de direitos da cidadania, da SEJU - Secretaria de Estado da Justiga e da Cidadania, 

convidando personalidades de reconhecido saber e entidades publicas e privadas, 

nas diversas especialidades, para proferirem as palestras e/ou realizar oficinas. Os 

professores sao convidados para participar na condigao de alunos e debatedores, 

durante uma semana, em cada semestre letivo, recebem as informagoes, trocam 

ideias e levam esse reforge para as salas de aula. La transmitem aos seus alunos, 

que as retransmitem as suas familias e dai para a comunidade. Ao cabo de urn 

tempo, essas informagoes retornam sob forma de reivindicagao a propria escola 
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onde estudam, manifestando seus direitos e cumprindo seus deveres, como parte 

integrante de uma educa<;ao cidada e democratica,promovendo a paz, melhorando 

a disciplina comportamental e, com isso, melhorar o aproveitamento das materias 

ensinadas. 

3.5.4 Teste para lmplementa<;ao da Rede 

Testes ja realizados em 2004 e 2005, na Regiao Metropolitana de Curitiba e os 

que serao realizados ao Iongo dos doze meses, do ano 2008, acompanhados de 

pesquisas de avalia<;ao de conteudos e seus efeitos, conforme o grau de manifesta<;ao 

das classes de alunos de 5a a 8a series e anteriores, quando possivel, assegurando a 

validade e conseqOencia da iniciativa, apoiada por grande parte dos professores e 

tecnicos que participaram desses encontros e debates. 

3.6 METODOLOGIA A SER IMPLEMENT ADA 

A realiza<;ao do presente estudo, exige urn procedimento de varias formas de 

busca e investiga<;ao dos acontecimentos no meio estudantil e docente, cenario de 

observayao para o resultado final, encontrando onde esta o problema alvo e sanando 

obstaculos para a melhoria do ensino. 

Nesse estudo, foram pesquisadas 03 escolas da periferia, sendo duas na 

Regiao Metropolitana de Curitiba e outra no bairro CIC, entre os dias 19 e 23 de 

junho de 2007, sendo as Escolas Vereador Pedro Piekas e Papa Joao Paulo I, no 

municipio de Almirante Tamandare e Arlindo Assis - CIC - Curitiba. 

Num universo de 3.800 alunos, foram pesquisados 371 deles, na faixa etaria 

de 12 a 18 anos. 
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R.1) 170 alunos responderam que os professores tern urn born 

relacionamento com eles. Mais que SOo/o, indicativa de que o relacionamento e born 

com a grande maioria. 

R.2) 71 respostas de que os professores sao justos com os alunos, 

correspondendo a 20°/o das respostas, indicando que o sentimento de justic;a nao e o 

ponto alto das relac;oes professor-aluno. 

R.3) 18 respostas afirmativas, 5°/o , indicando urn fraco conceito de 

cumprimento da palavra empenhada com os alunos. Essa relac;ao precisa melhorar. 

R.4) 54 responderam que os professores ouvem e respeitam a opiniao dos 

alunos. Com 16°/o, a resposta indica que e fraco o conceito de interatividade dos 

professores com seus alunos. 

R.S) 28 alunos deram outras respostas variadas, correspondendo a 28o/o. 
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GRAFICO 2- RELACIONAMENTO COM PESSOAL DA SECRETARIA ESCOLAR, 

CANTINA E LIMPEZA 
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Relaclonamento com Pessoal da Cantina, Limpeza e 
Secreta ria. 
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lnterpreta~ao e analise do grafico da pesquisa 

Pessimo 

P.2) Na Sua Opiniao, Aqui Na Escola Onde Voce Estuda, 0 Pessoal Da 

Secretaria, Da Cantina E Da Lirnpeza, Pratica Urn Relacionarnento: 

R.1) Excelente, 26o/o responderam, correspondente a urn quarto do 

respondentes. 0 indicativa e de que esse grupo e rnuito bem atendido. 

R.2) Otimo, 17o/o, indicando boa qualidade do atendimento. 

R.3) Bom, representando 21 °/o, revelando que o serviyo e bam. 

R.4) Regular, 21 o/o, revelando urn certo descontentamento com o atendimento 

nesses setores. 

R. 5) Outras respostas variadas. 

E posslvel concluir que, somando os percentuais das tres primeiras 

respostas, terernos urn valor relativo de 64°/o de aprova<;ao aos servi~s. 



GRAFICO 3- REUNIQES DE PAIS NA ESCOLA 
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8 

Outras 

P.3) Quando a escola convida a familia(pai , mae, avos) para reuniao, que 

atitude eles adotam? 

R.1) Comparecem sem reclamar, 189 votos, 58°/o responderam que sim, 

perfazendo urn indice de maioria consideravel, denotando desejo forte de 

participayao na escola de seus filhos. 

R.2) 73 escolhas, perfazendo urn fndice de 22°/o , revelam alguma resistencia 

em participar, porem comparecem as reunioes na escola. Somados os indices, 

revelam que 0 comparecimento cobre 80°/o das famllias. 

R.3) Bo/o dizem nao ter tempo para essa atividade, revelando nao estar 

interessados. 

R.4) Nao comparecem a reuniao, 1 Oo/o , sem justificar, em complete descaso a 

convocayao, somando-se ao anterior revela que 18°/o nao estao interessados. 

R.5) 2o/o deram outras respostas variadas, fechando com os 18o/o anteriores, 

com a indiferen9a somando 20o/o dos entrevistados. 
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GRAFICO 4 -SIGNIFICADO DA FRASE ETICA E CIDADANIA 

Significado da frase "Etica e Cidadania". 
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comportamento quiser Escola 

Analise e interpretacao das respostas 

P.4) A frase etica e cidadania representa alguma coisa pra voce, como? 

R.1) Born comportamento e honestidade, recebeu a grande maio ria das 

respostas, 71 o/o, revelando urn born nfvel de entendimento com expressoes e 

condutas correlatas a cidadania. Tal procedimento, revela que a escola publica esta 

aberta aos ensinamentos buscados pelo Cidadania em Rede. 

R.2) Fazer tudo o que quiser e como quiser, com 12o/o, tendencia natural da 

idade. 

R.3) Desobediencia aos paise as Leis, 2o/o , representa poucas opinioes e nao 

tendencia de conduta. 

R.4) Bagun98r na escola e na rua, com 12o/o, indica que a direyao da escola e 

professores, devem se preocupar de alguma forma, para sanar essa pequena 

tendencia negativa. 

R.5) Outras respostas, 2o/o , nada significative diante do universe pesquisado. 
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GRAFICO 5- PROCOM, CEDI, ECA E DIREITOS HUMANOS 

Procom, CEDI, ECA e Direitos Hum a nos. 
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Analise e interpreta~ao das respostas colhidas na pesquisa de campo 

P.5) Das quatro publicac;;oes enumeradas abaixo, diga qual voce ja 

conhece(teve algum contato) . 

R.1) C6digo de Defesa do Consumidor, pela associac;;§o ao Procon, recebeu 

consideraveis 23o/o, o que significa ser bern conhecido nos meios escolares, e 

razoavel preocupac;So com as relac;;oes de consume. 

R.2) Estatuto do ldoso, CEDI, revelou-se pouco conhecido, talvez, por tratar-

se de urn assunto distante das preocupa~oes atuais dos jovens escolares. 

R.3) 0 ECA-Estatuto da Crianya e Adolescente, com 36o/o das respostas, 

indica ser bern conhecido no meio estudantil , em razao de tratar diretamente dos 

direitos e deveres deles pr6prios. Born sinal, para quem pretende levar esses 

conhecimentos as escolas. 
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GRAFICO 6 -ATUA<;AO DO DIRETOR (A) 

Atua~lo do Diretor(a). 
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Analise e interpretacao dos graficos 

P.6) Sinceramente, como voce avalia a atuac;§o do(a) diretor(a) da sua escola 

hoje? 

R.1) Muito boa, 33o/o, urn ter~o dos alunos estao satisfeitos. Seman do ao 

proximo item, da ao diretor uma carga de confian~a de 56o/o dos alunos. Born 

indicative, diante das circunstancias da rede escolar atualmente. 

R.2) 23o/o considera boa a atua9Bo do diretor, lhe da a somat6ria de Indices 

acima, considerada aprova~o. 
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GRAFICO 7 - QUE NOTA VOCE DARIA A VOCE MESMO(A), DE ZERO A DEZ, 

NOS QUESITOS ABAIXO 
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Professor. 

• Falta s6 por 
moti\() muito 
forte. 

o Prefiro estudar 
no recreio. 

o Escapar para 
brincar e jogar 
bola. 

Analise e interpreta~ao dos graficos 

P.7) Que nota voce daria a voce mesmo(a), de zero a dez, nos quesitos 

a baixo? 

R.1) Presto muita atenyao nas palavras do(a) professor(a). A grande maioria, 

nota 7,6 se diz atenta as palavras dos professores, revelando que quando a aula fica 

interessante, recebe a aten~ao devida dos alunos presentes. 

R.2) S6 deixo de ira escola por motivo muito forte, recebeu 6,9, revelando 

forte preocupayao em nao faltar as aulas. Potencialmente, e uma pre-disposiyao de 

ir a escola, onde aproveitar ou nao esse momenta vai depender do grau de 

motivayao a ser despertado na relayao interativa. 

R.3) Na hora do recreio prefiro estudar mais um pouco. Com pontua~ao 3,8, 

revela baixa disposi~ao para abrir mao do lazer em favor de estudar mais um pouco. 
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Dependera das circunstancias, uma vez que havendo proximidade de provas, essa 

decisao podera ser revertida. 

R.4) Sempre que posso prefiro escapar e vou brincar/jogar bola. Com 4,3, 

revela uma boa parcela dos que, ainda na fase pre-adolescente, nao abrem mao do 

lazer, previsto no seu calendario e parte dos direitos da crianc;a. 

Observando as quatro respostas, tem-se a impressao que todos os estudantes das 

escolas publicas ao redor das grandes cidades, tem sede de saber, mas nao abrem 

mao dos poucos mementos de lazer que lhes disponibilizado. 

GRAFICO 8- GOSTARIA QUE A MINHA ESCOLA FOSSE DIFERENTE DO QUE E 

HOJE, POR EXEMPLO 
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Analises e interpretacoes dos graficos da pesquisa 

P.8) Gostaria que a minha escola fosse diferente do que e hoje, por exemplo: 

R.1) Que falasse mais sabre meus direitos e deveres, com 27o/o de respostas, 

revela preocupayao dos alunos, em saber mais sabre seus direitos(e deveres) no 
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ambiente escolar e nas relagoes fora da escola. Quase urn tergo, e motivo para dar 

mais atengao ao assunto. 

R.2) Que falasse mais sobre politicas publicas, ordem publica, cidadania, 

diferengas raciais, entre outros temas. Esse quesito recebeu 15% dos votantes, 

revelando que e importante sim, mas nao prioritario. 

R.3) Que a escola tivesse e disponibilizasse equipamentos modernos como, 

TV, DVD, Computador, videocassete, jornais e revistas. 0 mais votado com 38%, 

indica a grande preocupagao dos alunos, revelando que as escolas nao estao 

fazendo inclusao digital, alem de nao dar acesso a outros equipamentos igualmente 

requisitados pelos estudantes. A escola teme danos ao equipamento e nao 

disponibiliza. 

R.4) Que o ensino fosse em horario integral, o dia inteiro, com reforgo escolar 

para alunos que tivessem dificuldade em algumas materias. Recebeu 20%, 

revelando preocupagao com o tema, que podera ser melhor explorado e verificada a 

sua oportunidade. 

3.6.1 Pesquisas Com Gestores E Professores Das Escolas Visitadas 

Entre os professores e gestores, entrevistamos 18 profissionais, na faixa 

etaria entre 20 e 60 anos, todos com curso superior, alguns com p6s-graduagao e 

outros com aperfeigoamentos. 

Desses profissionais da educagao, pode-se observar que trabalham sob 

pressao, entre o curriculo pleno de materias a serem ministradas e o desejo de 

inserir novas alternativas de aulas com temas atualizados e praticos para o dia a dia. 
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Vivem a angustia de cumprir com o pre-determinado e fugir da revoluyao dos 

tempos modernos, e romper com esse sistema com o qual muitos nao concordam, 

se submetendo as penalidades que o sistema impoem. 

GRAFICO 9 - IDADE DO PROFESSOR (ANOS) - FAIXA ETARIA DOS 

PROFESSORES 
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P. 1) Qual a ida de dos professores que atuam na rede? 
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55 a 60 

R.1-6) A idade dos professores entrevistados, variou entre 20 e 60, sendo a 

maioria na faixa de 35 a 45 anos. No cargo de gestor, encontram-se professores 

jovens da faixa de 35 a 40 anos, com consideravel desempenho, baseado no 

ambiente escolar encontrado. 

Nas escolas de Almirante Tamandare, municipio da Regiao Metropolitana, o 

ambiente escolar se mostrou mais harmonizado e com frequencia satisfat6ria. 



GRAFICO 10- FORMAyAO DOS PROFESSORES 
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P.3) Qual o grau de forma<;ao dos professores? 
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R.1-6) Graduac;ao dos professores. Todos OS professores sao graduados em 

suas respectivas areas, sendo que 31 °/o deles possuem curso de p6s-graduac;ao, 

11 o/o mestrado e 6o/o especializac;ao. Nota-se urn grao relevante de preocupac;§o 

com o auto-aperfeic;oamento. (Dados retirados das fichas de pesquisa realizada nas 

escolas, nos dias 19 e 23 de jun 2007). 
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GRAFICO 11 - CARACTERfSTICAS DO BOM PROFESSOR 
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Analise e interpretacao dos graficos 

P.4) Na sua opiniao que caracteristicas definem o born professor.? 

R.1) Domina o conteudo da materia, com 17°/o, refor~a o professor com 

conteudo, mas nao prioriza essa condiyao. 

R.2) Tern born conhecimento com os alunos, 22°/o refor~ndo o grau de 

relacionamento com a classe, pode deixar a desejar no quesito qualidade. 

R.3) Sabe o que esta falando, recebeu 37°/o de aprova~o , maioria revelando 

que o saber do professor e revelado na hora de falar. E uma verdade aparente, 

quase sempre confirmada. 

R.4) Nunca falta as aulas. Com 7o/o revela bern que, nem sempre a 

assiduidade e sinonimo de competencia. Na escola e importante, mas nao tudo. 

R.S) Outras, 17o/o, muitas e variadas respostas, sem destaque, mas com algo 

de verdadeiro. 
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Expaem com clareza 

• Escrewm/falam com 
clareza 

o Sao bern humorados 

o Nunca sorriem 

• Outras 

P.S) Quanto a comunicayao, como se comportam os professores da sua 

escola? 

R.1) Os professores expoem com clareza e didatica, 33o/o aprova~o relativa, 

mas com peso de quase maioria. Esse dado do professor o qualifica em qualquer 

escola. Os alunos enxergam o born professor. 

R.2) Os professores escrevem a falam com clareza. 50°/o lhe da a aprova~o 

desejada por muitos profissionais. Se os alunos o veem com esse percentual, e que 

ele e bom mesmo. Com as condi~oes adversas da regiao pesquisada, e forte o grau 

da qualidade dos profissionais da educa~o que atuam nos locais. 

R.3) Os professores sao bem humorados. Com 7o/o de votos, parece que o 

born humor esta em baixa. E preciso saber qual a razao disso. 
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R.4) Os professores nunca sorriem. Sem votos. Parece que a satisfac;ao 

precisa de apoio nesse grupo. 

R.5) Outras recebe 11% de votos, revelando que ha controversias na area 

das escolas pesquisadas, onde os professores nao sorriem. 

Observac;ao importante: as respostas foram obtidas dos tn3s diretores das escolas 

visitadas e de 15 professores, presentes nas escolas no turno da manha e da tarde. 

Em uma pesquisa mais abrangente se podera comprovar outras tendemcias nao 

alcanc;adas no presente estudo. 

3.6.2 Cicio de Palestras 

Ao minima duas palestras por dia, nos periodos semanais, em cada semestre 

letivo, abordando temas do Cidadania em Rede e pr6prios para o desenvolvimento 

intelectual de seres em formac;ao, as crianc;as das escolas publicas. As palestras 

serao proferidas em audit6rios, saloes comunitarios, espac;os possiveis de serem 

utilizados, buscando enriquecer os conhecimentos dos professores e, daqueles que 

se propoem dividir o conhecimento democraticamente, que, em rede, atingirao 

distancias consideraveis para os objetivos propostos. 

3.6.3 Consolidac;ao da Proposta 

A consolidac;ao da proposta se dara atraves da germinac;ao da semente do 

saber direitos e deveres, que, antes esquecidos ou ignorados ou nunca vistas, agora 

presentes, presume-se que falarao e farao valer o que ensina Hannah Arendt, 

"cidadania e a consciemcia que o individuo tern do direito a ter direitos". 
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Nessa mesma dire9ao, caminha o entendimento de que, uma vez conhecidos 

os principios basicos da cidadania, entendidos como tal a etica, os direitos humanos, 

a preserva9ao do meio ambiente, as pessoas envolvidas se respeitarao mais e 

aproveitarao melhor as li9oes curriculares da escola. 

Diante dessa expectativa, fazer os professores entenderem direitos e 

deveres, sera a meta principal, desencadeando o debate da cidadania, envolvendo a 

etica, a dignidade e as questoes humanas e politicamente corretas e o retorno como 

forma de reivindicar as melhorias da qualidade do ensino e da vida em 

desenvolvimento. Admite-se a possibilidade da Escola basica ensinar no9oes de 

cidadania para crian9as em tenra idade, entre a 1 a e 4a serie, entre 07 e 11 a nos, o 

que melhoraria a conduta e o foco, antes da alfabetiza9ao e do ensino das materias 

do curricula basico, habilitando o aluno a pre-escolhas das suas leituras, assim que 

estiver alfabetizado. 

Objetivamente, a proposta e dar a escola publica uma nova ferramenta 

auxiliar, com a qual a escola, mediante o simples expediente de inserir 

transversalmente esses conhecimentos para professores e alunos, podera ter como 

resposta urn grande salta de qualidade na base da educa9ao brasileira. Assim e a 

principal proposta do presente estudo e pesquisa. 
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4 CONCLUSAO 

0 presente estudo foi fundamentado teoricamente, atraves de pesquisas 

bibliograficas e de campo, buscando historiar a educagao desde o inicio da 

colonizagao do Brasil, ate os dias de hoje. Buscou-se verificar modelos de educagao 

e sua evolugao atraves da cronologia hist6rica, bern como as diversas metodologias 

a disposigao dos educadores, destacando como ponto chave para inserir os 

ensinamentos de Direitos Humanos e Fundamentais e as demais disciplinas a serem 

transmitidas, o principia te6rico da transversalidade. Principia que permite transitar 

pelas disciplinas do curricula, nao estando ligadas a nenhuma delas em particular, 

pode-se considerar que sao comuns a todas. 

Na pesquisa de campo, buscou-se atingir objetivos especificos, levantando 

respostas para as questoes que embasaram tais objetivos em suas especificidades. 

Por exemplo: Levantar caracteristicas demograficas dos respondentes. Verificar 

consideragoes psicograficas dos pesquisados, que possam definir uma escola de 

qualidade. Analisar o nivel de satisfagao dos atores do processo, em relagao a 

educagao atual; Avaliar as convergemcias e divergencias de opinioes em relagao 

aos direitos e deveres do cidadao no aspecto educacional e social; Sugerir urn 

modelo de escola versus educagao, condizente com as expectativas dos varios 

publicos envolvidos comprometida com o resgate e a valorizagao da cidadania; 

Propor programas de educagao sobre Direitos Humanos e fundamentais e o 

exercicio da cidadania; Contextualizar a interdisciplinaridade no ambiente escolar; 
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Tra9ar o perfil e o papel do novo educador para atender os preceitos do 

Cidadania em Rede; Evidenciar a fun9ao social da escola na forma9ao de cidadaos, 

capazes de intervir criticamente na sociedade, mudando-a para melhor. 

Nos tempos atuais, a proposta de cria9ao de uma rede de Escolas da 

Cidadania no Brasil, tern como referencia o aumento da capacidade de gestao 

autonoma do cidadao, a partir das conquistas objetivadas na Constitui9ao Federal 

de 1988 (em especial, os artigos 14, 29 e, especialmente, 204). 

Pretende-se que Cidadania em Rede, uma proposta para a escola publica do 

Ensino Fundamental no Parana, transforme a rede de ensino e seus gestores e 

professores em agentes multiplicadores para a promo9ao dos Direitos Humanos e da 

cidadania no meio escolar, cujos desdobramentos, atraves da rede, levarao esses 

ensinamentos as comunidades do entorno. No Parana a rede ja esta pronta para ser 

usada (rede publica de ensino). 

Uma crian9a que freqOenta hoje a primeira serie do ensino fundamental, ja foi 

bombardeada por algo em torno de seis mil horas de informa9ao televisiva. 

Temos que admitir que o processo por imita9ao passa diretamente para a 

escola, onde o professor, o diretor e seus auxiliares passam a ser os modelos a 

serem imitados, crescendo sobremaneira a responsabilidade do Estado. 

Na pesquisa de campo, no item relacionado a "equipamentos da 

modernidade na escola", cinco respostas foram disponibilizadas (RM), quase 50% 

(cinqOenta por cento) cravaram nos equipamentos, revelando urn imenso desejo de 

maneja-los mas hoje, sem chance de contato, pelos motivos ja expostos, ceifando a 

chance da inclusao digital. 
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Foram pesquisados 371 alunos, de 5a a sa series, na Regiao Metropolitana 

de Curitiba, area leste, municipio de Almirante Tamandare e sui de Curitiba. 

As caracteristicas demograficas da popula<;ao pesquisada: morador da regiao 

metropolitana, baixa renda, idade entre 11 e 16 anos, escolarizado. Quanta ao saber 

sobre direitos e deveres, revelaram conhecimento razoavel na pesquisa, 

relativamente aos direitos e deveres do cidadao. 

Com as interven<;oes propostas, dosar a carga de conhecimentos dos 

professores, levando uma ampla discussao aos espa<;os escolares, com os efeitos ja 

enunciados, trazendo como retorno a harmonia na escola e melhor aproveitamento 

das disciplinas ensinadas. 

A universidade publica e a grande responsavel pela forma<;ao de 

professores de qualidade., comprometidos com o sucesso do ensino que irao 

ministrar para as crian<;as. Estes terao que ser bern pagos sim, mas terao que ser 

cobrados e fiscalizados, reciclados e atualizados, com tempo integral e dedica<;ao 

exclusiva a escola . 

. A escola precisa ser apoiada pela comunidade, especialmente pelos pais de 

alunos, mas, ao governo cabe a tarefa muito especial de valorizar os professores, 

saidos da universidade formadora, pagando dignamente. Uma medida necessaria e 

urgente e fazer urn trabalho conjunto nas escolas, trazendo para funcionar ao lado 

da unidade escolar urn pequeno departamento de saude, urn servi<;o social e urn 

posto de seguran<;a publica. Esses setores, ao lado dos professores, tecnicos, grupo 

de apoio da escola, darao o necessario atendimento aos pequenos cidadaos, 

oriundos da mais remota periferia, cujas necessidades nao se prendem unicamente 

ao aprender na escola. Ha urn conjunto de can3ncias em cada urn deles, que precisa 
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ser tratado na hora e com a devida aten9ao e carinho, manifestando, sem rodeios, 

que a escola se importa com cada individuo, independente de cor, religiao ou regiao 

onde mora. 

A revista Epoca, 12 de mar90 de 2007, paginas 52 e 53, traz urn quadro 

analitico, baseado em pesquisas da Universidade de Chicago, nos EE.UU., 

relativamente ao ensino para crian9as em tenra idade, entre 03 e 06 anos, que podem 

ser aproveitados aqui. 0 premio Nobel em economia James Heckman e o economista 

brasileiro Flavio Cunha, entre outros pesquisadores, analisaram programas que deram 

educa9ao a crian9as pobres dos EE.UU. e orientaram seus pais. A trajet6ria delas foi 

acompanhada ate os 40 anos de idade. Depois foi comparada a grupo de idade e 

classe social semelhante, que s6 entrou na escola na 1 a serie. 

A diferen9a entre os dois grupos ficou clara desde o inicio da escola. No 

grupo dos que fizeram pre houve 24% menos repetencias. A diferen9a de 

rendimento foi aumentando com o tempo. Na adolescencia, os meninos com pre

escola se envolveram menos com o crime e uma propor9ao menor de meninas 

engravidou. Eles tiveram tres vezes mais chances de entrar para a faculdade. 

Quando a gera9ao completou 27 anos, o grupo que fez o pre tinha quatro vezes 

mais pessoas ganhando mais de dois mil d61ares por mes que a turma que entrou 

na escola depois. Resumo do estudo, quanto mais cedo na escola, melhor cidadao 

adulto, menos despesas para o Estado e mais produtividade e qualidade de vida. 

Em importante resumo, os cientistas nos ensinam, em cinco t6picos, a importancia 

do ensino na pre escola, no basico e fundamental e para o resto da vida: 

a) 0 investimento se paga 
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Urn estudo da Universidade de Chicago provou que, quanto mais cedo o 

governo investe em educac;ao, menos aquela gerac;ao vai custar na vida adulta com 

tratamento de saude, seguro-desemprego e seguranc;a. 

b) Eo melhor momento para aprender 

Estudos neurol6gicos revelam que a fase de maior produc;ao de sinapses 

(ligac;oes entre celulas cerebrais) vai dos 02 aos 06 anos. E quando o cerebro 

prepara a estrutura com a qual vai funcionar o resto da vida. 

c) Tern outras fungoes sociais 

Familias de baixa renda que trabalham durante o dia nao tern com quem 

deixar os seus filhos. As creches e pre-escolas e o ensino integral evitam que as 

crianc;as fiquem expostas a perigos e Iibera a mae para trabalhar ou estudar. 

d) Melhora o rendimento escolar 

Estudos mostram que, quanto mais estfmulos, nessa fase, melhor e o 

desempenho do aluno no ensino fundamental e no medio. 

e) Aumenta o poder aquisitivo 

Pesquisas internacionais revelam que a crianc;a pobre que passa pela 

educac;ao infantil ganhara mais que seus pais. 

Segundo o IPEA, no Brasil esse aumento no poder aquisitivo pode chegar a 

18%. 

No Parana podemos entender que o ensino em tenra idade e em tempo 

integral, pode nos levar a grandes resultados, bern como, encaminhar os cidadaos

mirins ao caminho da cidadania consciente, atraves dos conhecimentos de direitos e 

deveres, que o "Cidadania em Rede", pretende difundir nessa fase importante da 

vida dos cidadaos. 
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Uma receita surgida na imprensa nos ultimos dias, sugere que born ambiente 

e presenc;a dos pais na escola influenciam a qualidade do ensino. Diz tambem, que 

o fracasso ou sucesso escolar dependem de uma serie de variaveis. A constatac;ao 

e da publicac;ao Repensando a Escola: urn estudo sobre os dasafios de aprender ler 

e escrever, lanc;ado na ultima semana pela Organizac;ao das Nac;oes Unidas para a 

Educac;ao, Ciemcia e Cultura (Unesco) e o lnstituto de Pesquisas Educacionais do 

Ministerio da Educac;ao (lnep). 

A pesquisa foi feita em dez Estados brasileiros e busca identificar elementos 

que permitam a compreensao das situac;oes de sucesso e fracasso. Segundo a 

coordenadora dos trabalhos no Parana, o sucesso se deve a bons professores com 

bons salarios, que propiciem urn ambiente acolhedor. A escola precisa de boas 

instalac;oes, apostar na capacitac;ao dos professores e buscar o envolvimento 

familiar. "Seria born que os pais participassem do planejamento pedag6gico", afirma. 

Outro ponto de vista publicado recentemente no jornal "Gazeta do Povo", 

terc;a feira, dia 03/07/2007, sobre indisciplina nas escolas, defende a aplicac;ao da 

"Lei". Diz o texto: a violencia nao esta apenas no entorno das escolas, nem restrita 

aos desentendimentos dos alunos. Para o presidente da Associac;ao dos Policiais 

Militares do Estado de Sao Paulo, Tenente Dirceu Cardoso Gonc;alves, "a disciplina 

do aluno precisa ser restaurada atraves de urn regulamento forte, com forc;a de Lei, 

que devolva aos diretores, professores e funcionarios os meios para impor a 

autoridade dos seus cargos". 0 militar ve a escola como urn ponto de explosao de uma 

cadeia perversa. "Familias que nao conseguem estabelecer limites para suas crianc;as. 

Professores e metodos que nao se imp6em e nem sao atrativos aos alunos". 0 

resultado e 6bvio: milhares de jovens que, apesar de escolarizados, nao tern condic;oes 
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de enfrentar a competi9ao do mercado de trabalho. "Os governos (federal, estadual e 

municipal), e a sociedade devem buscar o ponto de equilibria ha muito perdido". 

Crian9as e Jovens nao podem continuar assim desassistidos pois, dessa 

forma, serao os excluidos amanha, restando-lhes apenas, como meio de 

sobrevivencia, a informalidade ou o crime". 

Ouvem-se professores se queixarem que nao podem trabalhar muitos 

assuntos que despertam o interesse de seus alunos porque tern conteudos para 

veneer. Suas aulas estao plenamente comprometidas com assuntos previamente 

definidos e enrijecidos, que temos a todo custo que "veneer". Como se os conteudos 

fossem inimigos a derrotar. 

Na escola de hoje e complicado trabalhar de forma eficaz com toda a 

varia9ao de perfis dos alunos que compoem as turmas. 0 que se faz com aqueles 

que nao estao acompanhando o ritmo dos demais? Recupera9ao, refor9o, 

reprova9ao. Sabe-se que nao sao respostas suficientes. E com aqueles que querem 

saber mais, que podem avan9ar mais depressa? No maximo pode-se indicar 

algumas leituras (me procure depois da aula), isto quando nao saimos com o 

classico "esta questao nao faz parte de nossa aula", "voce esta fugindo do assunto". 

Ou, pior ainda, "nao se preocupe, isso nao vai cair na prova". 

Uma das possibilidades mais interessantes do uso de midias interativas na 

educa9ao e permitir aos alunos o acesso aos conteudos no seu proprio ritmo e 

conforme seus interesses e entendimento. Os que querem saber mais podem 

"mergulhar" na informa9ao, seguir links, navegar e explorar o mundo de dados e 

informa96es encontraveis no ciberespa9o. Os que tern dificuldades podem refazer 
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suas leituras e exercicios, acessar novas informac;oes e obter outros estimulos que 

os auxiliem a superar as barreiras que encontraram. 

Extraido da coluna de Antonio Simiao Neto, do lnstituto Interfaces, acessado 

em 08/07/2007, as 02h35. 

Esse trecho da coluna, da uma ideia da realidade hoje no interior das escolas, 

relativamente aos curriculos gessados, sem flexibilidade, impondo o tradicional feixe 

de materias nao identificadas com a vida das crianc;as ali presentes. 

lsso contribui para o desinteresse, repetencia, evasao, nao sem antes passar 

pela indisciplina, o que atrasa a vida do indisciplinado e dos colegas a sua volta, do 

professor e da escola como um todo. 

0 Parana precisa acordar para a educac;ao fundamental, porque dela derivam 

valores que irao melhorar os outros graus da educac;ao. 

Concluindo, a proposta para a Escola Cidada, difundida pela Cidadania em 

Rede, deseja levar para a escola de hoje, os ensinamentos sobre etica, cidadania e 

direitos humanos, cujos efeitos serao a paz e disciplina na sala de aula e o melhor 

aproveitamento das materias do curriculo existente, transmitidos pelos professores, 

treinados para isso. 

Ensinar cidadania e ensinar a paz e melhor aproveitamento escolar. 
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6 ANEXOS 



6.1 ANEXO 1 - QUETIONARIO DA PESQUISA DE CAMPO DO ALUNO 



0 presente questionario tern objetivo levantar dados, atraves da pesquisa de campo para subsidiar o 
trabalho de conclusao, do Curso de Especializa~ao em Formula~ao e Gestao de Politica Publicas, 
entre a parceria com a UFPR - Departamento de Ciencias Contabeis e a SEAP I Escola de 
governo do Estado do Parana. Portanto, solicitamos especial aten~ao e colabora~ao para que 
respondam este questionario, que sera de extrema valia para encaminhar o desenvolvimento do 
trabalho de pesquisa, como uma das fontes principais para consolidar os resultados. 
Esta pesquisa e realizada por aluno do Curso de Especializa«;ao em Gestao de Politicas Publicas 
da Universidade Federal do Parana/Escola de Governo do Estado do Parana, com f ins 
academicos e tecnicos, para defini«;ao de indicativos de avalia«;ao para o Ensino Fundamental, 
bern como, a inser«;ao do Projeto Cidadania em Rede, de quinta a oitava/nona series. 

Destaca-se, que o nome e a participa~ao do pesquisado nao sera identificado para que fique totalmente 
livre, de modo para responder com coloca~oes de forma real, considerando o ambiente que trabalha. 

RU - Resposta Unica 
RM - Respostas Multiplas 

P.1) NO CAMPO RELACIONAMENTO,COMO SE COMPORT AM SEUS PROFESSORES? (RU) 

1. ( ) Os professores tern urn born relacionamento com os alunos 
2. ( ) Os professores sao justos com os alunos 
3. ( ) Os professores sao cumpridores da palavra empenhada com os alunos 
4. ( ) Os professores ouvem e respeitam a opiniao dos alunos 
5. ( ) Outra(s): Citar ..... .... .. .... ... ... ......... ... ...... ... .... ..... .. ..... ... ... ... ... ...... .. .. ..... ....... .... ..... ..... ...... ... . 

P.2) NA SUA OPINIAO, AQUI NA ESCOLA ONDE VOCE ESTUDA, 0 PESSOAL DA SECRET ARIA, 
DA CANTINA E DA LIMPEZA, PRATICA UM RELACIONAMENTO: (RU) 

1 . ( ) excelente 2. ( ) 6timo 3. ( ) born 4. ( ) regular 5. ( ) pessimo 

P.3) QUANDO A ESCOLA CONVIDA A FAMILIA(PAI,MAE,AVOS) PARA REUNIAO, QUE ATITUDE 
ELES ADOTAM? (RU) 

1. ( ) Comparecem sem reclamar 
2. ( ) Reclamam mas comparecem 
3. ( ) Dizem que nao tern tempo para isso 
4. ( ) Simplesmente nao comparecem a reuniao 
5. ( ) Outra(s): Citar ... .. .... ...... ......... .... ....... .... .... ... .. .. ... .. ..... .... .. .... ....... .. .... ... ...... .... ... ... ... .... ... ... . 

P.4) A FRASE ETICA E CIDADANIA REPRESENT A ALGUMA COISA PRA VOCE, COMO? (RU) 

1. ( ) Born comportamento e honestidade 
2. ( ) Fazer tudo que eu quizer e como quizer 
3. ( ) Desobediencia aos pais e as Leis 
4. ( ) Bagun~r na escola e na rua 
5. ( ) Outra(s): Citar .. ... ... .......... .. ... ... ..... ..... ... .. ....... ..... ...... ... ..... .. ... ... ...... .... .. .. .... ..... ............ .. ... . 



P.5) DAS QUATRO PUBLICACOES ENUMERADAS ABAIXO, OlGA QUAL VOCE JA 
CONHECE(TEVE ALGUM CONTATO). (RM) 

1. ( ) C6digo de Defesa do Consumidor-Procon 
2. ( ) Estatuto do Idose-CEDI 
3. ( ) Estatuto da Crian9a e do Adolescente-ECA 
4. ( ) Declarayao Universal dos Direitos Humanos 

P.6) SINCERAMENTE, COMO VOCE AVALIA A ATUACAO DO(A} DIRETOR(A) DA SUA ESCOLA 
HOJE? (RU) 

1. ( ) Muito boa 2. ( ) Boa 3. ( ) Regular 4. ( ) Ruim 5. ( ) Pessima 

P.7) QUE NOTA VOCE DARIA A VOCE MESMO(A), DE ZERO A DEZ, NOS QUESITOS ABAIXO? 
(RM) 

1. Presto muita aten9ao nas palavras do( a) Professor( a) ____ _ 
2. S6 deixo de ira escola por motive muito forte ______ _ 
3. Na hora do recreio prefiro estudar mais um pouco_----:---:----
4. Sempre que posse prefiro escapar e vou brincar/jogar bola, __ _ 

P.8) GOSTARIA QUE A MINHA ESCOLA FOSSE DIFERENTE DO QUE E HOJE, POR EXEMPLO: 
{RM) 

1. ( ) Que ensinasse mais sobre meus direitos e deveres nos locais que freqOento 
2. ( ) Que falasse mais sobre politicas publicas: profissoes, ordem publica, politicas sociais, 

diferenyas e igualdade entre as pessoas, cidadania, democracia 
3. ( ) Que tivesse equipamentos da modernidade,TV,Videocassete, DVD, Computador, Jomais 

e Revistas 
4. ( ) Que o ensino fosse em hon3rio integral, o dia inteiro, com refor9o escolar para quem 

tivesse dificuldade em algumas materias 

. \ • 

.. 



6.2 ANEXO 2 - QUETIONARIO DA PESQUISA DE CAMPO DO PROFESSOR 



,. 

0 presents questionario tern objetivo levantar dados, atraves da pesquisa de campo para subsidiar o 
trabalho de conclusao, do Curso de Especializa~io em Formula~io e Gestio de Politica Publicas, 
entre a parceria com a UFPR - Departamento de Ciincias Contabeis e a SEAP I Escola de 
governo do Estado do Parana. Portanto, solicitamos especial atenc;ao e colaborac;ao para que 
respondam este questionario, que sera de extrema valia para encaminhar o desenvolvimento do 
trabalho de pesquisa, como uma das fontes principais para consolidar os resultados. 
Esta pesquisa e realizada por aluno do Curso de Especiali~a~io em Gestio de Politicas Publicas 
da Universidade Federal do Parana/Escola de Governo do Estado do Parana, com fins 
acadimicos e tecnicos, para defini~io de indicativos de avalia~io para o Ensino Fundamental, 
bem como, a inser~io do Projeto Cidadania em Rede, de quinta a oitava/nona series. 

Destaca-se, que o nome e a participac;ao do pesquisado nao sera identificado para que fique totalmente 
livre, de modo para responder com colocac;oes de forma real, considerando o ambients que trabalha. 

RU - Resposta Unica 
RM - Respostas Multiplas 

P .1) I DADE ENTRE (RU): 

1. ( )20 a 25 anos 
4. ( )40 a 45 anos 

2. ( ) 25 a 30 anos 
5. ( ) 45 a 50 anos 

P.2) TEMPO DE ATIVIDADE NA AREA (RM): 

Na Educac;ao: ................ .. ..... a nos. 
Ensino Fundamental : ........... a nos. 
Ensino Medio: ...................... a nos. 

3. ( ) 35 a 40 anos 
6. ( ) 55 a 60 anos 

P.3) Marcar os itens abaixo, de acordo como seu perfil: (RM) 

Cursos de Graduac;ao ( ) Nome do Curso: ...................... ............. ... ................. .... .... ............ .... . . 
Aperfeic;oamento ( ) mais de 180 h/a 
P6s-Graduac;ao ( ) igual ou superior a 360 h/a 
Especializac;ao ( ) igual ou superior a 360 h/a 
Mestrado ( ) area do Curso: ................................................................................... . 
Doutorado ( ) area do Curso: .................................................................................... . 

P.4) Na sua opiniio, que caracteristicas definem um bom professor? (RU) 

1. ( ) Domina o conteudo da materia 2. ( ) Tern born conhecimento dos alunos 
3. ( ) Sabe o que esta falando em sala 4. ( ) Nunca falta as aulas na escola 
5. ( ) Outra(s): Citar .......................................................................................................... . 

P.S) Quanto a comunica~io, como se comportam os professores a sua escola? (RU) 

1. ( ) Os professores expoem com clareza e didatica 
2. ( ) Os professores escrevem e falam com clareza 
3. ( ) Os professores sao bern humorados 
4. ( ) Os professores nunca sorriem 
5. ( ) Outra(s): Citar ................................................................................................................... . 




