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Tendencias no Ensi~o do Segundo Grau 


Asescolas secundarias estio se roo- . 
doodo adivisao do ensino por area 

de conhecimwto. No Recife, vanos C<r 

legios ji separam as turmas do terceiro 
ano cientifico em grupo de Humanas, 
BiolOgicas e Exatas. Cada urn deles da 
eruase as disciplinas que 0 fonnam. 0 
objetivo e facilitar 0 aprendizado das 
materias especifieas e aliviar 0 almo da 
sobrecarga de assuntos que nao sio 
exigidoscom profimdidade no vestibu
Jar. 

Bssa tendinciatem origem na 
especifica~ que os exarnes vestibula
res vern adotar¥loDOS Ultimos anos.Nas 
tres universidades pemambucanas, as 
materiflJ praprias decada areaja pedem 
unrconhecim.ento mais aproftmdado do 
almo.' E 0 caso da segwtda fase do 
vestibUlar da COyest. 0 estudante que 
estiver prestando exames para medici

. na, por extmplo, fara provas de Biola
gia, Quimica e Fisica na segunda fase, 
com conteUdo mais dense que no exame 

• de primeira fase. Isto exige estudo mais 
euidadoso dessas Il'latilrias, nwn nlvel 
mais avan~do que em outras Dio espe
cificas do gropo de saUcie, como OSPB, 
HIstOria ou Geogra6a. 

Os colegios que impJantaram 0 
sistema de areas no terceiro ano, no 
entanto, nao deixam de oferecer, aos· 

FACEPE cria programa 
de bolsas de estudo 

para jovens do interior 
Alunos do 3° ano do 2" grau que resi
dem no interior do Estado podem ter 
acesso a bolsas de . Pre-Graduaflio, 
oferecida pela FACEPE, Jacilitando 0 

seu ingresso a Universitiade. pag. 2 

tees gropos, urna base comum de todas 
as materias.Istoporque, na primeira fase 
do VestibularCovest, seaWlia conheci
mfIltos gerais pam todos os candidatos, 
numa prova Unica Com peso 3,0 no 
prooesso dassificatbrio. No Colegio Boa 
Viagem, onde a divisao existe hil dois 
anos, os ahmos, mesmo separados por 
area de interesse, recebem pra'ticamente 
omesmo conteUdonas aulas tnati.n3is. A 
especifi.~o e feita com mais &1fase 
nas atividades que e1es tern atarde, em 
dois dias da semana 

BOA ACEITA~AO 

oColeg;.o e Curso Decisio adeta 
sistana semelhante. Pela manhi, as au
las sao nonnais e atarde, os alunos sio 
divididos pelas area de conhecimento e 
so cursamas materias especificas. ''De
tectamos umaUDl8'1tono indicede apra
va~o no vestibular 94 e pretendemos 
arnpliar 0 sisttma tambem para os alu
nos da segwtda sene", diz Silvio Costa; 
propriecirio do colegio, 

II A aceita~o egrande, ja que 0 

alW10 tern a oportunidade de aprofwtdar 
'seu conhecimento naquilo que mais 0 

interessa", defendea d.i.ritora pedagOgi
ca do Colegio Boa Viagem, Maria 
Aparecida da Costa. No entanto, e1a 

Profissional de 
Biblioteconomia e bem 

conceituado 
Biblioteeonomia, hoje, oJereee um dos 
melhores mercados tk trabalho. A tk
manda por estagiario e major que a 
oJerla. A inJormatizat;lio do eurso abre 
maiores eaminhos ao aluno. Pag. 3 

adverte que nao se pode abrir mao dos 
coohecimentos gerais, garantindo ao atu
no 0 aproodizado do conteudo das ou
tras series do oosinci basieo e medio . 

A Unicaressalva feita ao sistema 
de divisao por area de coDhecimooto no 
Ultimo ano do segundo grau, equanta a 
indecisiode alguns aJunos em rela~oa 
sua op~o. SaocIassicas as histOrias, por 
exemplo, de vestibulandos que iniciat

. mente querem cursar. Filosofia, depois 
mudam para Fisica e no final se insertr 
vern para Zootecnia. Este alWiO, estu
dando em urn colegio que divida por 
areas, podera ter seu desempenho com
prometido. "Conheci muita gmte que 
dizia fazer vestibular para urn eurso e, 
no final, mudava para outro completa
mentediferente", diz a estudanteGeOrgia 
de Assis Jaques, 20 anos. Ela mesma 
chegoua cursarare oterceiro periodode 
Odontologja eesteano esta sepreparan
do para entrar em Veterin3ria. 

o proximo DlJrnerO deste Bo)tr 
tim teara a visao dos que fazem 0 3° 
Grau. 

OBS: a reportagem de A OPr:;AO niio 
encontrou nenhuma esco/a pUblica que 

tenha adotado a divisiio por area do 
conhecimento visando preparar 0 aluno 

para 0 vestibular. Exce,iio apenas para 
as escolas tecnicas e projissionalizantes. 

o 

o historiador tem 
um papel marcante 

dentro da sociedade 
. Com laborat6rios de Paleografia e 
Arqueologia, que iniciam 0 aluno na 
pesquisacientifiea, 0 cursode Histaria 
do UFPE ojerece ainda cursos de 
Mestrado e Doutorado. Ptig. " 

ApoioI 
, I 
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A Op~o inicia 0 ano letivo com uma 

nova imagem, mais dinimica e 
modema. No entanto, os objetivos per
manecem os mesmos - orientar 0 

vestibulando, mantendo-o informado 
sobre as Ultimas novidades do concurso 
e estabelecer urn intercambio entre a 
Universidade e as escolas de seglDldo 
grau. Uma das preocupa9>es do gropo e 
produzir urn boletim que, alem de infor
mativo e atual, dedique urn espa~ ao 
lazer e acultura, sempre com urn toque 
de humor e a participa~o dos leitores e 
dos profissionais da area de eosino. 

Diversos cursos sao divulgados 
, mensalmfllte, tomando mais consciente 
a op~o no vestibular. Os filmes 
permanecem como destaque na s~o 
Seuvideo,complementandoolazercom 
estudos dirigidos aos temas de interesse 
do vestibulando. Dest,a fonna, 0 A 
Op~io procura preencher as 

necessidjdes do estudante, 
proporcionando tambem, no &pafodo 
leitQr, uma intera~o entre 0 jornal e 0 

seu publico alvo, que, assim, pode 
participar ativamente de'cada edi~o. 

Aproveitando 0 inicio desta nova 
etapa, a equipe agradece a todos aqueles 
que contribuiram de algurna forma para 
a rea1iza~o deste projeto, garantindo 
dar continuidadeaojomal com a mesma 
dedica~o e seriedade com que 0 mes
'mo foi produzido durante 0 ano passa~ 
do. Aosnovos vestibulandos, boasorte, 
sem esquecer que, os que passam, sao 
aqueles quenao deixam para pensarnas 
provas em sEtembro, mas procuram 
organiz.ar-se desde agora, mesmo que 
ainda estejam em duvida quanto aesco
lha do curso. 

A orierrt.a~oenos sa, mas a op~o 
.esual 

spa~ do leitor 
Aproveitamos este espa~ 

para agradecer aConsultoria em 
Psicologia Organizacional a carta 

enviada areda~o deste jomal. 

Ficamos orgulhosos em sa

ber que 0 nosso trabalho vern ob

tendo 0 reconhecimento dos leita

res, alem de ajudar na escolha de 

voca9>es. Registramos ern nossos 

arquivos 0 endere~o desta 

Consultoria a fun de garantir a rt>

messa das proximas edi~, Fica 

assim comprovado, que A OP<;AO 

vern atingindo os seus objetivos. 

AR~ 
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Quando 0 assunto e vestibular, 
nada melhor que uma boa noti
cia para incertivaros candidatos 

naconqui.stapela vaga.E que a F ACEPE 
(Funda~o de Amparo a Ciencia e 
Tecnologja do Govemo do Estado de 
Pernambuco) vern desenvolveruio urn 
programa de bolsas de estudo que tern 
comopublico-alvo 0 vestibulando. Tra
ta-seda bolsa dePre-Gnuiua~,dirigida 
aos alunos do 3° ano do 2° grau do 
interiordoEstadoeda bolsa Cientista do 
Futuro, dirigidaaos c:alouros das lD'liver
sidades Recifeoses. 

As bQlsasdePre.Gradua~o fun
cionam com sucesso rui tres anos. As 
mesmas tern 0 objEtivo de preparar 
estudantes carentes do interior 
pernambucano para 0 vestibular, de 
modo que, estes adquiram as mesmas 
condi~ de estudo dos almos da capi
tal. 

o projeto merece destaque por
que leva a universidade boos alunos 

margem do mercado. 
Para concorrerapol sa enecessa

rio que 0 almo apresarte comprovante 
de baixa renda familiar e. urn bom histO

-rico escolar. Sao oferecidas dez vagas 
por ano, as quais concorrem, em media, 
16 alWlOS, que enviam seus curriculos a 
Secretaria de Educa~o. Aque1es que 

,lia e a inseguran~ sao serios empeci
lhos, Na hora da dUvida, porem, a boa 
oport\midade de aprendizado aliada a 
experi&cia da nova vida, contam pon- . 
tos a favor da estadia na capital . 

A bolsa Cientista do Futuro e 
oferecida aos bolsistas de Pre-Gradua
~o que passaram no vestibular e que 

melhor atendem as condiy5es da ' o1?tiveram as melhores medias (acima 
FACEPE sio aprovados e recebem au
tomaticamente a bolsa de Pr&-Gradua
~o. A bolsa auxilia nos custos com 
moradia e alimenta~o na capital e d3 
direito a aulas no' Colegio Americano 
Batista, que oferece boa estrutura de 
ensmo. 

o atual indice de aprova~o des
tesalWlosnovestibularestaemtomode 
30%. A media ainda Ilio e a ideal, pois 
como qualquer projeto novo, a bolsa de 
Pre-Gradua~oainda possui alguns poo
tos a serem aperfei~ados . Nao enada 
facil, por eXemplo, urn jovern entre os 
16 e os 18 anos de idade, sair' de casa e 

4e 7,4) nos testes de cursos como Mt>
dicina, Informatica, Econorma e Fisica 
(que, na UFPE, oferecem programas de 
pos-gradua~o 'strictu senso', ou seja, 
mestrado e doutorado). 

Para cada urn destes cursos sao 
oferecidas duas bolsas, que seraopreen
chidas caso os "feras" seleciooados as
sim 0 desejem. Durante o'primeiro ano 
na lDliversidade, 0 bolsista000 auxilio 
de urn professor-pesquisador para dt>
senvolver pesquisa em qualquer area de 
seu interesse, oferecida pe10 curso. 

Atraves desta iniciativa, a 
FACEPE prova que pouca verba it dis

que, por diversas razOes, entre e1as a . asswnir a sua independtncia em outra posi~o nao significa necessariamente 
ma-condi~ofinanceira, seriampostos a cidade. Sem dilvida, a saudade da fami- acomoda~o ou incompeteotia, 0 
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Biblioteconomia: 0 agradavel oficio de disseminar cultura 


Preservar e disseminar a cultura e 
urn h3bito antigo entre as pessoas. 

Em tempos remotos, porem, MO havia 
as facilidades de conserva~o proporci
onadas pelos livros e peJa informirtica. 
Hoje, com a ajuda de tais materiais e 
com 0 profissional de Biblioteconomia 
ao nosso lado, podemos ter acesso a 
infonna~o de forma bem mais agradil
vel e facilitada. 

obibliotecario 
e0 profissional que 
seleciona, organiza 
annazena e divulga 
informa~. existen
tes em qualquer tipo 
de docwnento. "E urn 
especialista em 
gerenciamento de sis
temas de informa~o, 
seja esse manual ou 
automatizado", com
pleta Ana Maria 
Ferracin, coordalado
ra do curso de 
Bibhoteconomia da 
UFPE. Longe de sua 
imagem tradicional, a de emprestador 
de livros, a area de ~o do bibli~ 

4cirio abrange bibliotecas, escolas, ban
cos, museus, arquivos, meios de comu
nica~o, editoras e outras unidades que 
necessitam de informa~o organiz.ada. 

Para a professora Miriam Cunha 
de Aquino, especializada em 
documentoa~o cimtifica, 0 biblioteci
rio preserva a memoria nacional. "Mas 
nao adianta s6 guardar", declara. "0 
profissional sai enta~dapostura passiva 
para uma postura ativa de mostrar ao 
leitor onde estio os dados que eJe esta 
procurando. " 

Para apetfei~ar 0 atendimento 
ao publico, 0 bibliotecario pode ainda 
criar arquivos de interesse dos leitores. 
Trabalhando em urn jomal, por exem
plo, ete pode coletar' dados que sirvam 
de refermcia aos jomalistas da empr&
sa. 

" Antigamenteaprocuradainfor
ma920 era centrada apenas no livro. 
Hoje, dispomos de outros materiais de 
pesquisa, 01 explica Miriam. Estes mat&
riais podem ser jornais, revistas, livros, 
fotos, selos, cartazes e are mesmo pla
cas hist6ricas ou entrevistas com perso

nagms vivos . 
Oprofissimal deBiblioteconomia 

tambem complementa 0 trabalho do 
arquiteto, cedendo infonna~ a res
peito de dimmsOes e diviljOes de espa
~s adequados a urna biblioteca ou 
centro de docmnenta~. Pode ainda 
analisartrabalhos cieDtificos etecnicos, 
aplicaraspesquisas asnormas da Asso-

A Info_tiza~o cIaa BlbUo-'.' hoJe urna realidAd. com a q...1o. 
alWloe c;onvivem" na ..d...~o. 

cia~o Brasileira de NofI!13S Tecrucas 
(ABNT) emsinarem escolas e Univer:" 
sidades. 

FORMACAO PROFISSIONAL 

Na UFPE, 0 curso de 
Biblioteconomia e bem conceituado 
pelos ahmos. Para boa parte deles, a 
grande vantagem do curso ea obt:m~o 
de cultura geral aliada aboa parte de 
estagios a partir do 20 periodo. "Muitos 
profissionais de outras areas vern COA

trataros estudantes deBibliotecooomia 
da UFPE para est3gios", explica Ana 
Maria Ferracin. 0 quadro de professo
res eoutrofator quegaramea qualidade 
do curso. Ha doutores, mestres e esp&
cialistas envolvidos em atividades de 
msino, pesquisa e extmsao universita
na. 

ocurso dispOeainda de bibliote
cas, computadores e de lUD laboratorio 
equipado com tv, video cassete, 
retroprojetor, livros eos indispensave:is 
c6digos de biblioteconomia. 

MDlCADO DE TRABALIIO 

A tfndincia do mercado de tra
balho de Biblioteconomia e crescer. 

!sso porque, a cada dia, surgem novas 
formas de registro de dados como e0 

casodefitas magnrocas, CDs edisquetes. 
Cabeentio ao bibliotecirio aperi'ei.~
se e saber lidar com todas as inova~ . 

A maior oferta de emprego fica 
por cootadas bibliotecas especializadas 
(artes e comunica9i)es, saude) e W'liver
'sitarias (localizadas nos Campus univer

sitarios). Tambem sur
gem boas chances no 
mercado com a manta
gem de escrit6rios prO
prios de assessoria e 
coosultoria. 

Para tee sucesso no 
ramo, Isabel Bezerra, 
chefedas bibliotecarias 
do Centro de Artes da 
UFPE, aconselha: "0 

nosso trabalho emeti
culoso, exigepaciencia. 
Alem de seonos agen
tes de informa~o, te
mos que ser psic610g0s 
e reJa~ pUblicas." 

OPlNIc)ES DI QUEM . 
SAllE 0 QUE PAZ 

- "Paramim, 0 mais importante do curso 
eque desde 0 20 periodo voce ja cons&
gue estagio. Para quem gosta de 
informa~o, gente e publico, 0 curso e 
6tirno, e 0 campo de trabalho eamplo. " 

Edilson Gais 

2" periodo 

- "Voce aprmde de tudo urn pouco. 
Hoje sou bolsista do CNPQ e futura
mente prtUndo me especializar em cri
a~o de banco de dados. " 

A/mir Mendes 

6°periodo 

- "0 bibliotecirio eimportante para a 
sociedade brasileira. 0 povo aqui nao e 
informado enos contribuimos para 0 

despertar da educa~o. " 
Dora 

6° perlodo 

- No inicio eu nao simpatizava com 0 

curso, pois foi minha segunda op~o, 
mas agora estou, adorando. Ete fomece 
muita cultura. E gostoso pegar docu
memos e analisa-Ios fisicamente. " .. 

Juliano AraUjo 
2°pedodo 
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Curso de Historia da UFPE 

M uita gente ja ouviu 0 chavao: 

"povo sem memoria, povo sem 
. historia" . Talvez por isso, toda vez que 

se pensa em curso de Historia, associ a
se 0 mesmo fato de docorar datas e 
nomes de pessoas ou acontecimentos 
importantes de detenninadas epocas ou 
periodos historicos. Para Marcos 
Albuquerque, Coordmador do curso de 
Historia da UFPE, "0 curso possui uma 

concq>~o voltada para 0 eotendirnmto 
da sociedade burnana, quer de uma 

soci.edade especifica, quer da bumani
dade de urn modo geral" . 

Urn historiador possui em suas 
maos 0 poder de fonnar e arnpliar 0 
conheci.mmto e a compreensao dos di
versos aspectos da atua~o e da vida do 
homem, no passado e no presmte. Por 
isso, epre-requisite basico para 0 futuro 
profissional, ser capaz de re£letir, argu
meotar e transmitir ideias com c1areza e 
metodo, alem de se interessar por ques
tOes sociais e pela leitura. Na UFPE, 0 

aluno alcontra urn vasto acervo de do
cumentos catalogados na Divisao de 
PesquisaHist6rica. 

o CURS 0 DA UFPE 

Com dura~o minima de 4 anos, 
o curso deHistoria da UFPE eministra
do no tumo da tarde. "Possivelmente, 
ele tambem sera oferecido a noite", 
adianta Marcos Albuquerque. 0 curso 
oferece Licmciatura e Bacharelado, de 

acordo com 0 interesse especifico de 
cadaaluno. 

No caso de dedicar-se ao magis
terio, rut a op~o para 0 ensino medio, 
que oferece possibilidades tanto na rede 
publicaquantona redeprivada: eparao 
mvel superior, queprepara 0 alW10para 
lecionar em universidades federais ou 
particulares, da capital ou do interior. 

Se 0 aluno opfar pelo Bacharela
do, 0 s~u campo de atua~o estara vol
tado apesquisa, tanto nas tmiversidades 
federais como nos institutos de pesqui

b. labooM....,. do c_de HIet6rlIIInIc"m 0 .hmo o. peaq..... c::iantfllca. 

sa. 0 dia-a-dia de urn bac:harel em 
Historia consisteem selecionar, classifi
car e relacionat dados levantados em 

bibliotecas, arquivos ediarios particula
res. Fato isso, e1e procura conferir a' 
autEnticidade da foote e analisar a im
portancia, eo significado cientifico do 
material pesquisado. Assim, b.3 eondi
~ deinterpretar criticamente os aeon
tecimmtos passados e atuais, bem como 
as condi~ economicas, culturais e 
soci.ais que Ihes deram origem. Conclu
ido 0 curso, 0 profissional tern ainda a 
op~odeeontinuarsuaforma~oacade

mica, pois 0 Departammto de Historia 
oferece os cursos de mestrado e Douto
rado. 

A1'IVmADES 

o Departamento de Histeria da 
UFPE desenvolve atividades did3ti.cas e 

iniuneras pesquisas na area, com a par
ticipa~o dos all.Dlos nos projetos de 
pesquisa, que pode ser voll.Dltaria ou 
atraves de bolsas deinicia~o cientifica. 
o curso disp5e de laboratorios de Ar
queologia edePal~a. Os professo
res , que em sua maiori~ possuem 
mestrado ou doutorado, tern uma vida 
acaderruca intensa. Seus trabalhos sao 
publicados e analisados em congressos, 
dando-lhes renomenacional eintemaci
aruM. 0 
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. Novas 
.:": '·'Q,pprtunjdades 
:::', iie estagto 

, Flrilips do Bra;sjl e UFPE 

~i1Jam oonvenio 

".}.AUmversidade Federal de 
P~uco e a Philips do Brasil 
'acertar3ijlQsUltimos deta1hes para 
a ~ do convemo com 0 

oi)jetiVdde instituir concurso para 
se~~ de alunos interessados em 
esijgio cunicuJar na empresa. 0 
cony~o'acertadoentre oreitor da 
UFPE>Efrem Maranhao, eo Qe... 
rmte-Gerru daPbilips.Marcos Au
reno, preve estagio curricular de 
320 homs corridas para estudantes 
deEngenhariaEICtricaeElettOnica 
a partir do 80 periodo de curso. 
Ap6s examede sel~, os aprova
dos selio levados para a sede da 
empresa em Sao Paulo com todas 
as despesas pagas. No final do 
estagio, os alWlOS receberao 
certficado da UFPE e diploma de 
parti.cip~o da Philips do Brasil . 
Aumenta assim, cada vex nWs, a 
int~UniveISidadeJEmpresa, 

. abr:i.ndodesde cedo 0 mercado de 
trabalho aos alunos da gradua~. 

iu Anolo 
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