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SUS 

Juízes dizem que 80% 
das ações na área da 
saúde são atendidas 

 Os três magistrados que atuam nas duas varas federais de Maringá também estão preocupados 
com a crescente judicialização da saúde. Reconhecem que o formato atual compromete os 
orçamentos públicos, porque as demandas são individuais, e indicam o caminho: mudar a legislação. ///A3 

Maringá FC 
tem partida 
decisiva hoje 
no WD

Projeto de 
federalização 
da UEM volta 
a polemizar

ESPORTE EDUCAÇÃO 

Apenas a vitória 
interessa ao time 
maringaense na partida 
que começa às 11 horas, 
no Willie Davids, contra 
o Metropolitano de 
Santa Catarina. Sem os 
três pontos, a 
classificação para a 
segunda fase fica muito 
difícil. ///A12 

A indicação de um novo 
relator para o projeto de 
lei que federaliza as sete 
universidades estaduais 
do Paraná esquenta o 
debate.O projeto prevê 
que o patrimônio passe à 
União e os servidores 
fiquem com o Estado. O 
reitor Mauro Baesso se 
opõe à ideia. ///A7 

Tem casos que 
o dinheiro é 
depositado para o 
cidadão comprar 
o medicamento na 
farmácia. Imagina o 
quanto mais caro 
fica, sem contar os 
custos com perito e 
advogado” 

JOSÉ JÁCOMO GIMENES
Juiz da 1ª Vara da Justiça Federal 
de Maringá 

“

ESPECIAL 

O atleta Adibiel Martins 
aproveitou a Etapa 
Coração da Unimed 
Night Run, no último 
final de semana, para 
uma dose extra de 
adrenalina: pediu a 
namorada em 
casamento. Essa, outras 
histórias e muitas fotos  
do evento que reuniu    
milhares de atletas e 
familiares estão no 
suplemento encartado 
nesta edição. 

Paraná 
Running  
tem até  
pedido de  
casamento 

O cidadão sabe 
que tem direito, 
que a lei se 
aplica assim, então 
leva ao Judiciário. 
Seria melhor 
se fosse uma 
questão estrutural 
resolvida no âmbito 
administrativo” 

PEDRO PIMENTA BOSSO
Juiz da 1ª Vara da Justiça Federal 
de Maringá 

“ Há um direito 
reconhecido de que 
o acesso é garantido 
a todos. Não 
posso simplesmente 
negar 
um medicamento 
porque o município 
apresentou 
orçamento” 

BRAULINO DA MATTA 
OLIVEIRA JÚNIOR Juiz da 2ª Vara 
da Justiça Federal de Maringá 

“

“O curso da escolaridade  
vai matando o que o ser 
humano tem de mais 
interessante: a curiosidade”

ENTREVISTA 

A doutora em Educação, Silvia de Mattos Colello, 
que fará a palestra de abertura da Semana de 
Pedagogia na UEM na  terça-feira, diz que “a escola, 
muitas vezes, falha pela incapacidade de fazer 
uma ligação entre o mundo do aluno e os 
conteúdos ensinados”. Comenta que o que se vê é 
professor impor o silêncio e dizer “hoje é dia de 
aprender sobre a Revolução Francesa”, mas “o 
aluno não entende o que aquilo tem a ver com o seu 
mundo e engole aquele conhecimento por razões 
que não são dele”. ///A10 

PALESTRANTE. Silvia de 
Mattos Colello, doutora em 
Educação.  

SURPRESA. Depois da corrida, Abidiel Martins subiu ao palco e pediu a namorada Cibelle Melo em casamento. —FOTO: JOÃO PAULO SANTOS  

BILHÕES
é quanto os 
municípios, Estados 
e União pagam 
por ano em ações 
judiciais contra o 
Sistema Único de 
Sáude  

R$ 5
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Entrevista

Apedagoga e 
doutora em 
Educação Sil-
via  de Mat-
tos Gaspari-
an Colello es-
tará em Ma-
ringá terça-

feira para a palestra de abertura 
da Semana de Pedagogia da Uni-
versidade Estadual de Maringá 
(UEM).  

Em conversa por telefone com 
O Diário, ela sustenta o argu-
mento de que é hora da escola 
mudar a forma como dissemina 
o conhecimento. “A escola, mui-
tas vezes, falha pela incapacida-
de de fazer uma ligação entre o 
mundo do aluno e os conteúdos 
ensinados.”   

 
P.— Dados da região mostram 
que um quarto dos alunos de 
escolas estaduais é aprovado 
sem ter nota (passam de ano 
pelo Conselho de Classe). E 
ainda que 23% dos estudantes 
estão em série com idade 
acima do ideal. O que há 
de errado para termos esses 
indicadores? 
R.— A educação no Brasil passa 
por uma série de dificuldades e 
uma delas é envolver o aluno 
nas questões escolares. Muitas 
vezes, a escola parece tão distan-
te da vida… As coisas que se en-
sinam aos alunos parecem tão 
distantes do repertório deles, de 
interesse, que o aluno não se en-
volve. Essa não aprendizagem é 
muito mais em função da rela-
ção dos alunos com o conheci-
mento e do frágil vínculo que 
eles têm com a escola do que pro-
priamente com problemas de 
aprendizagem.  
A não aprendizagem não aconte-
ce em função de um problema 
do sujeito, e sim pelo mau funcio-
namento da escola. A criança e o 
jovem não percebem que aquilo 
que aprendem tem relação com 
a sua vida. Um aluno aprende 
uma equação de segundo grau e 
não tem a menor noção da rela-
ção disso com a sua vida.  
O conteúdo escolar é trazido 
de uma forma muito herméti-
ca. Nós vivemos em um mundo 
onde existem muitas informa-
ções. Nessa profusão de informa-
ções, o indivíduo aprendeu a bus-
car aquilo que lhe interessa. E 
a escola, sistematicamente, traz 
coisas que não fazem parte.  
Do meu ponto de vista, a escola 
falha pela incapacidade de fazer 
uma ponte entre o mundo do 
aluno e os conteúdos ensinados.    
 
P.— Como as escolas têm 
que trabalhar conteúdos para 
aumentar o interesse dos 

Carla Guedes 
carla@odiario.com y

Silvia de Mattos Colello 
“A escola traz  
coisas que não  
fazem parte da  
vida dos alunos”   

alunos pelos estudos? 
R.— A escola teria que mudar 
a forma de trabalho, com estí-
mulo à prática de pesquisas de 
campo, tornar o aluno partícipe 
da produção de conhecimento. 
Em vez de colocar o aluno em 
uma posição passiva, em que ele 
senta em uma carteira e recebe 
a matéria, esse saber doado pre-
cisaria se transformar em um 
saber construído, e que o aluno 
se envolvesse com a possibilida-
de de aprender, de pesquisar.  
A postura do aluno deveria ser 
mais ativa. O que a gente per-
cebe hoje é que o aluno senta, 
a escola impõe, muitas vezes, o 
silêncio e convida o aluno a as-
similar mecanicamente conteú-
dos pré-determinados. O profes-
sor entra e diz: “Hoje é o dia 
de aprender a Revolução France-
sa”. O aluno não entende porque 
ele tem que aprender isso, não 
entende como a Revolução Fran-
cesa tem a ver com o seu mundo 
e ele engole aquele conhecimen-
to por razões que não são dele. 
O sujeito desejante do aprender 
desaparece e o que se coloca 
no lugar é aprender para passar 
de ano, no vestibular, para tirar 
nota boa. O conhecimento não é 
um bem desejado pelo aluno por-
que ele se impõe de forma artifici-
al e pouco significativa.  
 
P.— Se a mudança acontecer, 
teremos dificuldade pela 
imaturidade dos estudantes? 
R.— Acho que a maior dificul-
dade não é com relação aos alu-
nos. A maior dificuldade é restru-
turar a escola burocrática e pe-
dagogicamente para comportar 
uma mudança dessa natureza. 
Para isso, os professores precisa-
riam estar sendo formados, as 
linguagens e as tecnologias pre-
cisariam ser melhor utilizadas 
pela escola. Acho que a maior di-
ficuldade não é a maturidade do 
aluno, porque sempre é possível 
ajustar uma prática de ensino ao 
nível em que o aluno está.  

outra que trabalha com alterna-
tivas pedagógicas.  
Seria preconceito dizer que as 
escolas particulares fazem coi-
sas diferentes e as públicas não. 
Tenho visto iniciativas muito in-
teressantes pipocando, mas per-
cebo que isso depende da esco-
la, do perfil do professor, que 
tem que sair da zona de conforto, 
do ensino tradicional e buscar 
alternativas que possam atrair 
o aluno. Um exemplo disso é 
quando o professor propõe um 
projeto interdisciplinar e os alu-
nos vão estudando, pesquisan-
do e construindo conhecimen-
tos, mas veja que isso é difícil 
pela estrutura burocrática da es-
cola, com cada disciplina tendo 
um professor e ele não estan-
do em condições de desenvol-
ver um trabalho articulado. A 
fragmentação das disciplinas é 
algo que as torna sem significa-
do para o aluno.  
 
P.— Este ano, alunos 
ocuparam escolas no Paraná, 
em São Paulo e Rio de 
Janeiro em protesto contra a 
qualidade da merenda e da 
estrutura das escolas. Essas 
manifestações indicam o quê? 
R.— A educação no Brasil está de 
tal forma sucateada que até os 
alunos começam a tomar cons-
ciência do problema. Os alunos, 
muitas vezes, na forma da sua ju-
ventude, do seu ímpeto, da von-
tade de mudar, não agem da me-
lhor forma. Em São Paulo, esco-
las foram dilapidadas. O aluno 
sente que está em um espaço 
sucateado, pouco valorizado e 
reage a isso. A forma como ele 
reage nem sempre é a mais acer-
tada, mas o fato de reagir é um 
sinal muito significativo que de-
veria ser levado em conta pelas 
autoridades.  
Entendo este movimento dos 
alunos como um apelo para a me-
lhora da qualidade de ensino. O 
que há de mais importante nesse 
movimento é a juventude que co-
meça a tomar ciência do estado 
de precariedade das escolas e co-
meça a lutar pelos seus direitos. 

P.— A escola forma que tipo de 
cidadão? 
R.— Tenho feito pesquisas lon-
gitudinais que acompanham os 
alunos ao longo da escola e 
tenho visto uma coisa que me im-
pressiona. Primeiro, vem a con-
clusão óbvia: é verdade que o 
aluno do quinto ou sexto ano 
sabe mais que o aluno do primei-
ro e do segundo ano. Mas tem 
uma conclusão que não é tão 
óbvia e que me assusta: a ideia 
de que o aluno de sexto ou séti-
mo ano já perdeu o encanto pelo 
estudo, já não se interessa mais 
pela escola, é inibido da possibi-
lidade de perguntar, de lançar hi-
póteses. Muitas vezes, o curso da 
escolaridade vai matando aqui-
lo que os ser humano tem de 
mais interessante, que é a curio-
sidade, a vontade de aprender.  
A pergunta que faço é: até que 
ponto, ao ensinar, a gente não 
rouba a vontade de aprender? 
Isso porque a escola está tão 
preocupada em passar e garan-
tir conteúdos que os educadores 
não percebem que o modo como 
a gente ensina é fundamental 
para que o sujeito se torne pen-
sante, crítico ativo ou não.  
Na progressão da vida escolar, 
percebo que há um processo de 
submissão e de silenciamento. O 
estudante aprende, mas vai se ca-
lando, deixa de se envolver, não 
dá importância para aquilo, não 
dá valor para o conhecimento ad-
quirido. Isso é uma falha muito 
grande da escola e que me preo-
cupa porque esse tipo de proble-
ma não aparece nas avaliações 
escolares. Se o aluno aprende a 
escrever, a escola tem a impres-
são de que é um caso de sucesso, 
só que ele não gosta de escrever e 
nem de ler. 

“O aluno sente que 
está em um espaço 
sucateado e reage a 
isso. A forma como 
reage nem sempre é 
a mais acertada.” 

“O estudante 
aprende, mas vai se 
calando, deixa de se 
envolver, não dá valor 
para o conhecimento 
adquirido.” 

“Se o aluno aprende a 
escrever, a escola tem 
a impressão de que é 
um caso de sucesso, 
só que ele não gosta 
de escrever e de ler.” 

A verdade é que a escola tem que 
lidar com a realidade dos seus alu-
nos, tem que acolhê-los do modo 
que chegarem. É claro que é pre-
ciso desenvolver iniciativas para 
informar e orientar a família sem-
pre que possível. O poder públi-
co tem que valorizar a escola e de-
senvolver campanhas para que 
as pessoas aprendam a se respei-
tar, a conviver de forma saudável.  
 
P.— Até que ponto a infraestru-
tura -  como ter uma escola or-
ganizada, uma boa quadra de 
esportes e boas carteiras - é im-
portante para o aprendizado? 
R.— É muito importante. Se os 
alunos e os professores estão em 
um lugar limpo, organizado e 
que tem condição mínima para 
o trabalho, eles se sentem mais 
valorizados. Agora, quando o es-
tudante está em um ambiente su-
cateado, com problemas de ilu-
minação ou sem circulação de 
ar ou com problemas de baru-
lho, de estrutura precária, ele se 
sente desvalorizado. E isso con-
tribui para que ele não tenha um 
bom vínculo com a escola, ele 
não se sente acolhido.  
 
P.— Os bons resultados 
dos estudantes são uma 
combinação do quê? 
R.— É uma combinação do es-
tímulo familiar, do vínculo que 
tem com a escola, o quanto ele 
se sente acolhido pela escola, a 
relação com o conhecimento, se 
ele gosta de aprender. O aluno 
também deveria ser incentivado 
a perguntar. Tem a ver também 
com o clima afetivo da escola, se 
ele tem amigos. Tem a ver com 
o projeto pedagógico, o modo 
como a escola se dispõe a tra-
zer os conhecimentos. Tem a ver 
com a vida cultural do sujeito, 
quanto o conhecimento faz sen-
tido para ele.  
Uma criança que tem uma vida 
cultural intensa vai se encontrar 
melhor na escola. A relação pro-
fessor-aluno tem um potencial 
muito grande, ela é mágica. Um 
aluno que não gosta da escola, 
mas tem uma relação boa com o 
professor, pode ser incentivado 
e pode reverter processos de difi-
culdade ou de rejeição à escola. 
 
P.— O que se deve levar 
em consideração ao escolher 
uma instituição de ensino? 
R.— A escolha de uma escola não 
é definitiva porque você pode 
escolher uma boa escola hoje, 
mas amanhã a criança pode 
não se adaptar mais ou a escola 
mudar de rumo. Muitos pais pre-
tendem fazer uma escolha de-
finitiva, mas a vida escolar, do 
meu ponto de vista, tem que ser 
acompanhada ano a ano. A cada 
ano letivo, os pais têm que reava-
liar a escola e buscar o melhor 
para os filhos. A escolha passa 
por muitos fatores, como avali-
ar as condições físicas, a distân-
cia entre a casa e a instituição, 
mas, entre tantos critérios, diria 
que o mais importante é o proje-
to pedagógico. Os pais têm o di-
reito de perguntar sobre o pro-
jeto e sobre as possibilidades de 
execução dele, e a escola tem o 
dever de informar.  

Doutora em Educação diz que o modelo atual de ensino cala o 
estudante e tira dele a vontade de aprender;  
ela faz a palestra de abertura da Semana de Pedagogia da UEM 

P.— Qual a idade ideal para dar 
início à alfabetização? 
R.— É uma pergunta que tem 
preocupado famílias e educado-
res. Do meu ponto de vista, a 
gente nunca dá início ao pro-
cesso de alfabetização porque, 
de certa forma, a criança que 
nasce em um ambiente letrado 
já começa a aprender a escrever 
muito antes de entrar na escola. 
Ela aprende, por exemplo, que a 
língua escrita traz informações, 
ela pode conhecer algumas le-
tras, pode saber que a língua es-
crita serve para garantir a me-
mória quando se faz uma lista de 
compras, pode conhecer o gêne-
ro conto de fadas… A língua es-
crita está no mundo e eu acho 
que o papel da escola é apenas 
incentivar esse mundo letrado 
que rodeia a criança. Não existe 
um ponto de partida, não existe 
um dia que a professora chega 
na sala e anuncia que hoje as 
crianças vão começar a ler e es-
crever. A verdade é que, desde a 
educação infantil, a criança tem 
que conviver nesse mundo letra-
do e ser estimulada a conviver 
com as diferentes facetas desse 
mundo. É claro que, do ponto 
de vista formal, acho que os 6 
anos, a entrada no ensino funda-
mental, marca o momento em 
que a alfabetização vai ser trata-
da mais sistematicamente, mas 
isso não deveria inibir todo um 
estímulo que deveria ser feito na 
educação infantil.  
 
P.— O que acha da educação in-
clusiva. As escolas estão pre-
paradas?  
R.— A educação inclusiva esbar-
ra no preparo das escolas e dos 
educadores. Infelizmente, acho 
que colocar o aluno portador de 
necessidades especiais na sala 
de aula não significa incluir. E 
a inclusão é alguma coisa que 
ainda desafia o professor e as es-
colas, que não têm preparo e con-
dição de incluir verdadeiramen-
te esse estudante. Se houvesse 
um trabalho bem feito, essa in-
clusão seria muito interessante 
não só para os portadores de ne-
cessidades especiais, como para 
os outros alunos. O problema é 
que a inclusão no Brasil ainda se 
faz por processos excludentes, e 
o indivíduo não é atendido como 
deveria ser.  
 
P.— E o ensino integral? A se-
nhora defende um modelo? 
R.— São vários modelos se dese-
nhando e acho que é uma alter-
nativa, principalmente para 
o Brasil, onde tantas crian-
ças acabam ficando sozinhas 
parte do dia. Acho que o en-
sino integral deveria evoluir 
para uma ampliação da propos-
ta pedagógica, não só com um 
programa de disciplinas, mas 
com alternativas culturais, es-
portivas e artísticas. Existem 
escolas que oferecem reforço 
e outras que oferecem línguas 
estrangeiras, cursos de judô 
e balé, principalmente as es-
colas particulares, mas infeliz-
mente parece que está restrito 
às particulares. A educação in-
tegral deveria ampliar o leque 
de possibilidades. 

P.— Algumas escolas já estão 
mudando? 
R.— Vejo algumas mudanças 
pontuais acontecendo, geral-
mente em escolas inovadoras, 
mas a gente não percebe isso 
nas escolas públicas em grande 
bloco. Acaba acontecendo com 
uma escola que trabalha com 
projetos, a outra que usa jogos, 

 
P.— No País, ainda há 
um abismo entre a rede 
particular e a pública? 
R.— Existem diferenças, mas 
não um abismo. As diferenças 
estão nas condições de trabalho 
e no perfil da população. Infeliz-
mente, a gente tem escolas, prin-
cipalmente as da rede pública, 
na periferia, que estão muito de-
sestruturadas, e as escolas par-
ticulares têm melhores condi-
ções de manter um mínimo, 
o que não significa necessaria-
mente qualidade, pois há muita 
escola particular que não faz um 
bom trabalho.  

P.— De quem é o problema da 
indisciplina e do desrespeito 
nas escolas? É dos pais, dos 
professores? 
R.— É de todos nós, do poder pú-
blico, dos pais, da escola e dos 
professores. Há um jogo de em-
purra-empurra, com a escola di-
zendo que o problema é da fa-
mília porque a criança já deve-
ria chegar educada; e a família, 
por sua vez, culpando a escola, 
dizendo que é ela que tem que 
dar um jeito. Enquanto prevale-
cer esse jogo, o avanço vai ser 
muito pouco. Todo mundo tem 
que fazer sua parte. A verdade 
é que a gente não pode contar 
que o papel do outro tenha sido 
feito. Se você recebe um aluno 
na escola que não foi educado 
pelos pais, que não tem limite, 
que não tem valores e nem prin-
cípios, ele já foi penalizado. E 
quando a escola diz: “São os pais 
que não ensinaram”, o que acon-
tece? Ela penaliza o menino pela 
segunda vez.  
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