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FÓRUM DE EDUCAÇÃO DE CASCAVEL 

 
 Integração da Educação Básica e Superior: Desafios Contemporâneos: 

Os desafios, as fragilidades, as possibilidades e os avanços. 
 

Texto e apresentação: Prof. Ms José Vanelli Pinheiro 
Com aval das Instituições de Ensino Superior privadas de Cascavel 

1- Desafios: 
  Em um País que representa em tese a oitava economia mundial não se 
pode admitir que apenas 13,5% da sua população têm diploma de ensino superior 
e, pior, mais que 14 milhões desta população são analfabetos. Se considerarmos 
que entre os alfabetizados, cerca de 60% em média são considerados analfabetos 
funcionais, oscilando de região para região. 
  Um País que possui mais que 2.270 Instituições de ensino superior, sendo 
que destas, apenas 248 são públicas, para uma contrapartida de 2022 privadas 
entre particulares e confessionais ou filantrópicas. De acordo com o Censo do INEP 
2005, no ano de 2004 as vagas públicas representavam 28,3%, enquanto as 
privadas, 71,1 /%, hoje, 25% e 75% respectivamente. 
  Um País que, em sua carta magna, define a educação em três esferas com 
as respectivas responsabilidades, sendo que a responsabilidade sobre o ensino 
superior compete à esfera federal. Este é o Brasil. 
  No Paraná contamos com 87 Instituições de Ensino, sendo que destas, 23 
públicas e 64 privadas. Entre as públicas somente 02 Universidades Federais. 
  Em Cascavel possuímos 09 Instituições de ensino superior entre 
presenciais e à distância, destas, somente uma é pública e mesmo assim estadual. 
  Matriculamos a cada ano, segundo senso de 2009, o número de 15.686 novos 
alunos. E em 2010 tínhamos 21.000 alunos no ensino superior 
  Embora Cascavel tenha se tornado um dos maiores pólos educacionais do 
Paraná e do Brasil em se considerando a oferta de ensino superior, convivviamos 
com a realidade de 7% da população analfabeta na faixa acima de 15 anos, dados 
do MEC/INEP 2009. A nossa taxa de pobreza segundo dados do IBGE 2000, 
representava 17,03%. Proporcionalmente estes dados não mudaram para melhor. 
  Diante desta realidade não precisa nem dizer qual o nosso desafio. 
Precisamos mudar este quadro urgentemente. 
  Para mudarmos este quadro precisamos começar pela área da educação e 
por isso, é com educadores que este Fórum pretende debater. Entendemos por 
educadores os professores que passam pelas licenciaturas, estes que participam do 
processo da formação da educação básica. Aqui nos deparamos com uma série de 
fragilidades. 

 
2- Fragilidades: 

Se considerarmos que somente 13,5% da nossa população possui nível 
superior devemos levar em conta que uma minoria se dedica à formação nas 
licenciaturas e para agravar nos últimos 05 anos caiu em mais de 4,5% a procura 
por licenciaturas no ensino superior no Brasil. 

Oferecemos não mais que oito cursos de licenciatura em cascavel, sendo 
que metade destes se repete nas IES. Os colégios precisam de licenciados em 
geografia, filosofia, sociologia, química, física, para citar alguns. 

Em algumas licenciaturas não é possível as IES proporem abertura de 
cursos nestas áreas por falta de candidatos. 

Os candidatos procuram loucamente vagas em cursos que teoricamente 
tem melhor mercado de trabalho e mais bem remunerados. 

Dentre as principais razões apontadas para esta defasagem, está a 
desmotivação dos acadêmicos diante dos conflitos da realidade escolar.  
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Temos uma cultura errada no Brasil em dar ênfase maior aos aspectos 
negativos do que aos positivos sobre tudo o que acontece. Divulgamos o negativo, 
como indisciplina, agressão, bulling, desmotivação etc. Fazemos uma apologia 
sobre o mal.  Falamos muito em indisciplina e pouco em disciplina, falamos muito 
em mal estar docente e pouco em bem estar docente. 

Enquanto as famílias programam a limitação do número de filhos, cuja uma 
das razões, é não dar conta da educação destes, o professor continua tendo o 
mesmo número de filhos dos outros para educar. 

A classe do magistério é vista por uma parcela da sociedade como 
responsável pela falta de educação, como incompetente e eternamente 
insatisfeita, a mais pobre entre as profissões. É comum a pergunta: “além de dar 
aulas o professor trabalha?”.  

Pior é que uma parte do magistério assume esta condição, vive se 
lamentando, se humilhando e não participa das propostas de mudança. 

Encontram-se muitos professores e professoras no limite do stresse, 
próximos à depressão, rostos tristes, tensos. Professores que aguardam a 
aposentadoria como se fosse um troféu, uma liberdade final. 

A relação entre professor com alunos, pais e sociedade são de amor e ódio, 
porém a passagem de um estágio para o outro é eminente e não leva em conta a 
competência, mas sim, o estado emocional e os interesses que estão em jogo. 

Esta desmotivação acaba por influenciar os acadêmicos ante a perspectiva 
profissional do magistério. 

A falta de orientação vocacional e indecisão na hora da escolha do curso 
superior é outro fator determinante na defasagem entre os que ingressam no 
primeiro ano das licenciaturas e os que concluem o curso. A constatação da 
escolha errada acontece somente no final do curso.  

Os estágios, não remunerados por parte dos acadêmicos das licenciaturas, 
tornam-se ineficientes por que são experiências passageiras, não proporcionando 
a vivência da real situação do dia-a-dia da sala de aula e isto faz com que muitos 
destes, na primeira experiência como profissional desanimem e, em alguns casos, 
sua atividade como professor não dura mais que algumas semanas. 

 Por que não ter em todas as salas de aula do ensino básico uma 
professora efetiva e uma professora auxiliar que seja estagiária remunerada. (Isso 
é sonho ou é falta de vontade política?) 

Raros são os casos de professores com mestrado ou doutorado atuando no 
ensino fundamental ou médio e quando isso acontece a sua titulação não conta 
como benefício. É interessante observar que um professor com formação Strito 
senso em licenciaturas, tem na educação básica ou ensino médio, valor somente 
como especialista e o professor estatutário com o PDE, só será reconhecido, no 
ensino superior, como especialista. 

 (Eu penso que não existe no planeta, inteligência capaz de entender 
porque dois níveis de especialização tão parecidos, com praticamente a mesma 
carga horária e conteúdos, não têm o mesmo valor). 

Existe um distanciamento entre os níveis de ensino superior e básico. A 
integração de fato aconteceria de forma natural se o mestre, o doutor, estivesse 
participando efetivamente das atividades do ensino básico ou fundamental e 
médio. Faltam intercâmbios, falta produção científica sobre educação. Faltam 
programas e projetos consistentes. 

O nosso sistema educacional está trabalhando na contramão da nova 
proposta pedagógica. Queremos trabalhar com uma educação qualitativa num 
sistema classificatório e excludente. Tudo gira em torno de números.  O fator para 
dimensionar o conhecimento é a nota. O aluno quer saber da nota, os pais olham 
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para a nota. A escola e o sistema querem números, a escola e os professores são 
na maioria das vezes avaliados pela aprovação ou reprovação dos seus alunos. 

Os currículos escolares são engessados em fragmentos de aprendizagem, 
representados por seus conteúdos disciplinares que na maioria das vezes não dão 
conta dos conhecimentos necessários para o enfrentamento da realidade de vida 
dos alunos no seu dia-a-dia e eles passam a odiar certas disciplinas escolares. 

As escolas acabam tendo que criar projetos com temas transversais para 
atender as defasagens de conteúdos e os professores tendo que trabalhar 
conteúdos e conhecimentos para os quais não se especializaram.  

Criam-se projetos, como o de inclusão, e não se prepara antes o professor 
para trabalhar com alunos especiais. 

 Na prática os educadores nas escolas passam a ser um pouco médicos, 
terapeutas, juristas, psicólogos, assistentes sociais, sanitaristas, conciliadores, 
etc., e.... Quando sobra tempo, são até professores.  

A taxa de distorção idade-série apresentada no ensino fundamental de 
cascavel é de 10,6%. Do 1º ao 5º ano é de 5,3%; do 6º ao 9º ano a taxa é de 
16,1% e no ensino médio, 20,4%. No ensino superior não temos dados. 

A taxa de evasão escolar de 5ª a 8ª séries, apresentada pela secretaria da 
educação do estado, nas escolas do Núcleo de educação de Cascavel, referentes 
ao ano de 2010 foi de 3,21% para o ensino fundamental e no ensino médio 9,05%. 

As taxas de aprovação no ensino fundamental em cascavel segundo 
MEC/INEP em 2009 apresentaram um índice de 92,9% no ensino fundamental e 
no ensino médio, 84,7%. Os índices são positivos, mas será que isso representa a 
realidade na formação para a cidadania dos nossos alunos? - Por que então 
convivemos diariamente com agressões, assassinatos, drogas, insegurança até 
dentro das salas de aula? 

O número de infratores em Cascavel é maior entre a faixa etária de 15 a 18 
anos do que acima desta idade. 

 
3- Possibilidades 

As possibilidades de corrigir as fragilidades e distorções são extraordinárias, 
afinal, estamos aqui reunidos com 09 instituições de Ensino Superior sediadas na 
cidade. Temos mais de quinze entidades envolvidas neste Fórum. Participamos 
deste evento três ex-presidentes da UNDIME do Paraná que em momentos 
diferentes lideramos o processo de municipalização do ensino deste estado que 
hoje administra mais de 95% do ensino fundamental. (Professores Adilson, Nilton e 
Vanelli Pinheiro). Temos aqui, o que á mais importante, um número considerável de  
professores escolhidos criteriosamente pelas instituições escolares e Instituições de 
Ensino Superior. 

Precisamos definir propostas concretas, e, amanhã será o grande dia, 
quando os grupos de trabalho deste Fórum, formado pelos professores aqui 
presentes, iremos discutir sobre estes mesmos temas abordados hoje. 

Temos engajados nesse propósito três organismos públicos mais importantes 
para a educação de Cascavel: A Unioeste, O Núcleo Estadual de Educação e a 
Secretaria Municipal de Educação. A estas instituições cabe o comprometimento 
em disponibilizar os meios que estão sob sua responsabilidade e também procurar 
sensibilizar os poderes constituídos para também participarem das nossas 
propostas.  

Precisamos socializar nossas experiências, divulgar nossas ações, envolver 
a sociedade organizada neste processo. 

Propomos que a Unioeste, se, dotada de infra-estrutura gráfica proporcione 
as condições para editarmos um livro, muitos livros com artigos produzidos pelos 
professores das nossas escolas, com relatos, com teses, com experiências 
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positivas. Que os doutores das nossas instituições se prontifiquem para revisarem 
estes textos. 

Precisamos criar uma cultura do bem e que aos poucos todas as manchetes 
da nossa imprensa escrita e falada e as matérias das publicações estejam voltadas 
para as boas ações da nossa educação. 

A maior parte dos nossos noticiários enfatiza ações marginalidade, violência, 
corrupção, intrigas, tragédias. Alguns órgãos de imprensa já estão sensibilizados  
em produzir conteúdos formativos e positivos. 

 
Propomos que as instituições de ensino superior desenvolvam projetos 

integrados com o Núcleo de Educação e a Secretaria Municipal. Mas não projetos 
que envolvam somente as licenciaturas com ações didático-pedagógicas. Que 
todos os cursos, também os bacharelados nas diferentes áreas se envolvam, não 
somente para prestar serviços assistenciais, mas sim uma ação preventiva dentro 
das escolas, participando dos projetos transversais. 

Temos uma cultura de trabalhar com as “doenças sociais” e não trabalhar 
tanto com as prevenções. Temos que ir para as escolas trabalhar nas salas de aula, 
o direito, o deveres, a saúde a higiene a cidadania, etc.... 

 
4- Avanços 

Já avançamos sim. Um aspecto importante de ser ressaltado é o crescimento 
significativo, tanto em termos quantitativos quanto em qualitativos, do corpo docente 
das IES nos últimos anos. O número de funções docentes em exercício no Brasil 
aumentou, de 204.106, em 2002 (INEP, 2003), para 254.153, em 2003. 

A qualificação do corpo docente, tanto na esfera privada quanto na publica, vem 
aumentando significativamente nas últimas décadas. Em 2003 as IES já contavam com 
o expressivo número de 89.288 mestres e 54.487 doutores. 

Especificamente em relação ao número de doutores no setor privado, pode-se 
verificar que o seu crescimento, no período de 1998 a 2003, foi da ordem de 155%. No 
Paraná a Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (SETI) é a 
responsável pela coordenação do ensino superior público e assume um papel de 
destaque, uma vez que, entre as suas atribuições, especificadas no artigo 15 do seu 
regulamento no inciso IVº propõe a articulação, em nível institucional, a elaboração e a 
implementação de programas, visando à ação integrada do ensino superior com o de 
1º e 2º graus. 

Por sua vez as Instituições privadas escrevem em seus PDIs o seu 
comprometimento com a responsabilidade social e em seus PPIs, propõem a 
articulação com todos os níveis de ensino. 

Percebe-se um avanço muito grande com relação às escolas do Ensino 
Fundamental e Médio com seus Projetos Políticos Pedagógicos, discutidos com a 
participação de toda a comunidade escolar. Visitamos constantemente estas escolas 
nas quais trabalhamos a maior parte da nossa vida profissional e percebemos o 
engajamento em projetos que incluem temas transversais que atendem as mais 
diferentes necessidades tanto dos saberes escolares como da realidade sócio-
econômicas da comunidade em que vivem seus alunos. 

Percebem-se cada vez mais a presença das Instituições de ensino superior 
desenvolvendo parcerias em projetos, principalmente nas escolas das séries finais do 
Ensino Fundamental e no Ensino Médio. 

Esperamos que a partir deste Fórum, em cascavel, possamos respirar nas 
escolas, instituições de ensino superior e nas ruas, mais educação, cidadania, paz, e, 
principalmente mais alegria entre a sociedade e todos os agentes da educação. 

Que Cascavel dê o pontapé inicial de transformação da educação neste Estado e 
nesse País. 


