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Ensino fundamental
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BR-163

Moradores reivindicam indenização
Mobilização teve representantes dos cinco municípios
onde a rodovia é revitalizada

Estudo aponta cinco
características dos bons alunos
- Driblam a bagunça na sala de aula
- Aprenderam a aprender
- Dominam a internet
- Planejam o futuro
- São motivados pela família
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E

les driblam a bagunça dos colegas e 'aprendem
a aprender', mostra levantamento de pesquisador do Instituto de Estudos Brasileiros de Cambridge.
Por que alunos que frequentam a mesma escola
e têm aulas com os mesmos professores obtêm
desempenho escolar diferente? Para tentar esclarecer essa questão, o antropólogo James Ito-Adler,
presidente do Instituto de Estudos Brasileiros da
Universidade Cambridge, na Grã-Bretanha, e pesquisador da Laspau, organização aﬁliada a Harvard, nos Estados Unidos, entrevistou 24 estudantes do 9º ano do ensino fundamental em três estados brasileiros.
Embora não tenha valor estatístico, a pesquisa,
realizada entre março e junho deste ano, foi a fundo
na conversa com os estudantes, em entrevistas que
duraram horas. O produto do levantamento ajuda a
compreender a diferença de performance. Por
exemplo: estudantes que possuem boas notas, em
geral, sabem lidar melhor com a bagunça dos colegas em sala de aula, "aprenderam a aprender",
dominam a internet, planejam o futuro e recebem
motivação dos pais.
A pesquisa foi encomendada pelo Instituto Positivo, organização sem ﬁns lucrativos voltada à promoção da educação, e teve caráter qualitativo. Isso
signiﬁca que seu resultado não é válido para toda a
população brasileira. Mas suas observações trazem
fundamentos que podem ajudar pais e educadores.
Para o aluno se sair bem na escola, ele precisa de
motivação. O estudo cita o caso de uma aluna de ótimo desempenho escolar, cujos pais não têm ensino
superior e levam uma vida bastante modesta: "De
manhã a aluna faz entregas de salgados, ajuda na
limpeza da casa e estuda um pouco. No período da
tarde, ela vai para a escola. Ela contou: ‘Eu vejo a
minha mãe, que se esforça muito, acordar às 4h
para fazer as coisas, comprar material, me dar uma
vida boa. Meu pai também dá duro. Se eu não me
esforçar, o que eles vão pensar?."
Um aluno motivado tem mais facilidade para
superar fatores negativos que podem comprometer
seu rendimento, como questões familiares e ﬁnanceiras. É sabido que os melhores estudantes tem
uma espécie de mentor ou alguém em quem se inspirar, mesmo que sem um nível formal alto de escolaridade.

Guaraciaba
esmo com o tempo
instável, mais de
300 pessoas estiveram reunidas na noite desta sextafeira (09), a partir das
19h15, no pavilhão comunitário da Linha Guataparema.
O público representou
os atingidos com a revitalização que acontece na
rodovia BR-163, mais de
60 km, desde São Miguel
do Oeste/SC até Dionísio
Cerqueira/SC.
A reivindicação da
comunidade é a indenização das propriedades atingidas com as obras e uma
melhor explicação sobre o
traçado do trecho revitalizado.
Estiveram presentes ao
encontro prefeitos, vereadores, representantes de
entidades, lideranças e
moradores ao longo da
rodovia dos municípios de

M

São Miguel do Oeste, Guaraciaba, São José do
Cedro, Guarujá do Sul e
Dionísio Cerqueira. Também prestigiou o evento o
deputado estadual, Maurício Eskudlark, e o presidente da Ameosc, Hélio
Daltoé.
Os atingidos têm dúvidas sobre o valor a ser pago
e quando serão feitas as
indenizações dos imóveis
ocupados na reforma e
ampliação da BR-163.
Conforme ofício recebido da Superintendência
do Dnit, em 60 dias começam os levantamentos das
áreas atingidas e a negociação com os proprietários.
Mas, eles têm pressa e querem respostas imediatas e
precisas para não perderem seus bens. Uma
comissão foi formada, que
deve encabeçar as negociações com os órgãos competentes nos próximos dias.

Apoio
Único parlamentar presente no evento, o deputado estadual Maurício
Eskudlark (PSD), se mostrou preocupado com a falta de informação do
Departamento Nacional
de Infraestrutura de
Transportes junto aos
moradores com relação às
indenizações resultantes
da obra.
O Departamento Nacional de Infraestrutura de
Transportes DNIT, que
não mand ou ne nhu m
representante ao encontro,se manifestou através
de um documento, informando que a determina-

ção é para que o trabalho
seja executado somente na
“faixa de domínio” e que
nenhuma propriedade
será atingida nos próximos
sessenta dias, data limite
para que seja ﬁnalizado
um levantamento dos imóveis que serão atingidos e
desapropriados.
“É uma grande e
importante obra, mas é
inadmissível que máquinas estejam invadindo a
terra de pessoas que
moram e tem seus comércios nestes locais a 30, 40
anos, é preciso que antes
de qualquer coisa seja feito
um diálogo e estas pessoas
saibam quando serão atingidas e que tipo de indenização receberão”, falou o
deputado lembrando que
dezenas de moradores aﬁrmaram que o trabalho realizado ultrapassou o limite
permitido invadindo
assim as propriedades.

