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Comentarista na CBN e Professor Universitário  

 

Formado em História, mestre em História e Sociedade. A carreira docente foi iniciada em 

1988, como professor de Ensino Médio e curso pré-vestibular. Tablados, giz e apagador são 

as ferramentas. Mas a relação com os alunos, as pessoas, com a ciência e consciência, é o 

que faz de um docente uma profissional vital para a vida humana. 

Em 1996 o Ensino superior veio com a Universidade Estadual de Maringá e Unicesumar. Na 

área de Ciências Humanas, a graduação e pós-graduação ajudou a aprofundar debates e 

pesquisas sobre os fenômenos sociais, políticos e econômicos. A pesquisa em relação ao 

Estado Nacional e o processo de migração no Brasil me levou a estudar o poder e a política 

no país. Interesse que se consolidou no mestrado em História e Sociedade sobre a imigração 

germânica e o Estado Nacional brasileiro. 

O jornalismo veio com o convite para ser comentarista na CBN Maringá, em 2002. Os 

comentários na CBN no Paraná se ampliaram e hoje estão em Ponta Grossa, Cascavel e União 

da Vitória. Já são mais de 19 anos. Em 2007 veio o convite para ser âncora do jornal CBN 

Maringá 2ª Edição e em 2016 comecei a ancorar o CBN Maringá 1ª Edição. Junto a tudo isso, 

comecei minhas incursões por programas de televisão. Opinião, entre 2010 a 2014, 

Entendendo Direito, entre 2015 e 2016, Crônicas e hoje Pensando. 

As palestras já fazem parte da minha vida há mais de 12 anos. Unindo temas ligados a 

filosofia, comportamento de consumo e poder, a liderança tem ganhado destaque nas 

minhas abordagens. O desafio de conduzir pessoas, decidir, sem se impor. Ganhar autoridade 

e não ser autoritário. Levar as pessoas a se realizarem estando com a decisão que pode mudar 

suas vidas. Realmente liderar não é para qualquer um. 

Para contato com Gilson Aguiar:  gilsonaguiar@gilsonaguiar.com.br  

Acompanhe suas postagens: LinkedIn - https://linkedin.com/in/gilson-aguiar-01586922 

Sites: Pessoal - http://gilsonaguiar.com.br/  

   Corporativo - https://cbnmaringa.com.br/  
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