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As mudanças
no Enem

O

ministro da Educação, Mendonça Filho, anunciou, no
último dia 9 de março, mudanças
na estrutura de aplicação do Exame
Nacional do Ensino Médio (Enem).
A partir deste ano deixará de ser
feito em apenas um final de semana
– sábado e domingo, para ser aplicado em dois domingos consecutivos, nos dias 5 e 12 de novembro.
Outra grande mudança é que não
serão mais divulgados os resultados
do Enem por escola, o que permitia
fazer um ranking de colégios.
É a maior transformação na
aplicação do exame desde 2009,
quando a prova passou a ser um
processo seletivo para universidades públicas do País. Na palavra
dos especialistas em educação, nos
últimos anos o exame perdeu seu
caráter original de avaliação, passou
a ter múltiplas funções e se consolidou como um grande vestibular. A
distribuição de disciplinas também
foi modificada, a Redação passou
para o primeiro dia e será feita com
Linguagens e Ciências Humanas, em
5 horas e 30 minutos. No segundo
domingo, os candidatos farão os
testes de Matemática e Ciências da
Natureza e o prazo máximo será
de 4 horas e 30 minutos. Os participantes receberão os cadernos
de questões personalizados, com o
nome e o número de inscrição dos
candidatos preenchidos.
A partir deste ano, todos os
alunos do Ensino Médio, das redes
pública e privada, farão a Prova
Brasil, que antes era aplicada por
amostragem na etapa. Esse exame
é usado para compor o Índice de
Desenvolvimento da Educação

Básica (Ideb), principal avaliação do
ensino do País. O único risco é de
que a lista dos resultados do Ideb
por escola substitua o tradicional
ranking do Enem.
O tema avaliação é sempre lembrado pela mídia e pelos educadores, pois é motivo de controvérsia e
de opiniões variadas. Como sempre
defendemos, avaliar faz parte do
cotidiano das pessoas e está presente em todas as atividades que promovemos, principalmente na área
educacional. Só não concordamos
com os critérios de apresentação
das notas do Enem e o ranking que
era promovido pelo MEC e divulgado pelos meios de comunicação.
Lembramos que o Enem foi
criado em 1998, pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso,
e servia como avaliação de alunos
e escolas do Ensino Médio. Entendemos que o trabalho propiciado
pelo MEC é bom, mas sua aplicação
deixa a desejar, pois trata-se de
uma avaliação individual e a forma
como é divulgado transforma seu
resultado em ranqueamento. É
por essa razão que nós, da escola
particular, buscamos realizar nossa
própria avaliação que visa, no final,
incentivar e ajudar as escolas no
sentido de melhorar a qualidade do
ensino do país.
Como forma de corrigir as distorções apontadas nas provas de
avaliação, sempre defendemos uma
reforma no ensino médio para que
o aluno saia, realmente, melhor
preparado para enfrentar a universidade e com uma chance maior.
Pesquisas demonstram que grande
parte dos alunos que começam o
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Entendemos que o
trabalho propiciado
pelo MEC é bom,
mas sua aplicação
deixa a desejar,
pois trata-se de
uma avaliação
individual e a forma
como é divulgado
transforma seu
resultado em
ranqueamento

ensino superior não terminam, ou
acabam mudando de curso, e isso
ocorre nas escolas de ensino público
e particular, causando um grande
prejuízo ao sistema.
Agora é esperar pelos resultados das mudanças que estão
ocorrendo tanto nas provas do
Enem quanto no Ensino Médio, na
esperança de que o nível do ensino
brasileiro tenha melhorado, pois é
lamentável verificar que, embora
tenhamos progredido muito na
área econômica, deixamos muito a
desejar na educação.
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Casos reais envolvendo a violação de
direitos de crianças e adolescentes
1. Introdução
contato com a tecnologia e com a
internet fez com que a nossa sociedade revivesse e reinterpretasse alguns
conceitos comuns, como os de realidade
e privacidade, comportando-se perante
o ambiente online como se este fosse
algo irreal.
A Internet é vista, equivocadamente,
como ambiente paralelo, muitas vezes fantasioso. Como se fosse ambiente desterritorializado, sem limites, regras, deveres
ou responsabilidades. Mas “o virtual tem
apenas uma pequena afinidade com o
falso, o ilusório ou o imaginário”1, sendo,
pelo contrário, parte real e de reflexo físico
em nosso dia a dia.
Não se pode ignorar que a Internet e
a tecnologia trouxeram diversos avanços
para a sociedade como um todo, mas
trouxeram também muitos novos perigos.
Uma nova geração, educada com base
em distorcidos conceitos, ou simplesmente não educada acerca da utilização
do ambiente online, tende a expor a si e
a sua família a riscos, sendo facilmente
induzida a exposição indevida e exagerada
da sua vida privada, a ataques psicológicos
e físicos, ao desenvolvimento de doenças
como a depressão, e demais infortúnios.

O

Não é por acaso que, cada vez mais
frequentemente, tomamos conhecimento
de crimes e abusos cometidos pela Internet e, recentemente, tem aumentado a
incidência de casos envolvendo crianças
e adolescentes. Pesquisa realizada pelo
Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.
br) indica que quase 80% das crianças e dos
adolescentes brasileiros usam a internet ou
possuem perfil nas redes sociais2. Estudos
já reconheceram, também, que as crianças
são as mais vulneráveis aos cibercrimes3.
Isso ocorre por vários motivos, dentre eles: (I) as crianças de hoje já nascem
conectadas ao ambiente tecnológico,
aprendendo a manusear smartphones,
tablets e etc.; (II) no contraponto, os pais
têm dificuldade de acompanhar o aprendizado da criança e, apesar de se orgulhar
das habilidades tecnológicas do filho4, têm
receio de interferir, alegando o próprio
desconhecimento; (III) as crianças não
têm discernimento suficiente para avaliar
riscos ao seu redor, para distinguir o seguro do perigoso, a verdade da mentira,
o errado do certo, e se encantam com
cada novidade que lhe é proporcionada;
e, por último, mas não menos importante,
(IV) as crianças são educadas para serem
bons cidadãos do mundo físico, sem haver

As crianças não têm discernimento
suficiente para avaliar riscos ao seu redor,
para distinguir o seguro do perigoso, a
verdade da mentira, o errado do certo
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2. Cyberbullying
Prática muito comum nas escolas, o
cyberbullying5, é o nome popularizado dos
chamados crimes contra a honra (a difamação, a calúnia e a injúria), dentre outros
comportamentos previstos na legislação
aplicável (Lei 13185/15) e que também encontram tipificação na lei penal, praticados
por meio da utilização da Internet.
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Pesquisa feita em cinco regiões brasileiras,
em 2009, mostrou que enquanto 17% dos
alunos estavam envolvidos em bullying
dentro do ambiente escolar, 31% se
envolveram em cyberbullying

freepik.com

preocupação sobre a forma como agirão
no ambiente digital.
A internet, muito embora represente
um dos maiores avanços da tecnologia,
pode ser um ambiente perigoso e hostil.
Um usuário mal intencionado pode, independentemente de qualquer identificação
expressa e direta, violar direitos genuínos,
ofendendo, discriminando, expondo,
destruindo, constrangendo, enfim, praticando ilícitos.
É costumeiro, nos dias de hoje, encontrarmos usuários da Internet se utilizando
do potencial da grande rede para vender
drogas ilícitas e bebidas alcoólicas a menores de idade, incentivar a violência, e até
aliciar pessoas comuns para integrarem
grupos terroristas. Conteúdo classificado
como adulto também pode ser encontrado
sem dificuldades ou sem a conferência da
idade do usuário que o acessa. Tudo isso ao
fácil alcance, de qualquer usuário.
Todos esses fatos expõem os internautas a riscos, atingindo, primeiramente, os
mais vulneráveis, em razão da imaturidade.
Justamente por isso, nos últimos anos,
cresceu o número de denúncias atreladas
a crianças e adolescentes, vítimas ou infratoras, de crimes na Internet.
O Judiciário, como membro responsável por compor conflitos instalados na
sociedade, trata, a cada dia, de mais incidentes envolvendo crianças e adolescentes, repita-se, seja na condição de vítimas
ou infratoras, deste e neste novo ambiente.
Tratam-se de casos de cyberbullying, exploração sexual, extorsão, ameaças, utilização
indevida do nome e da imagem, dentre outros. O Poder Legislativo, por sua vez, reage
elaborando projetos de lei acerca do tema.
Estes órgãos atuam reativamente, em
razão de nem sempre conseguirem acompanhar as rápidas mudanças da sociedade.
Assim, criam um ciclo de combate a estes
incidentes, seguindo modelo de análise
inversa do caso, ou seja, tratam da consequência, para depois entender a causa,
buscando a prevenção.
A seguir, conheceremos casos reais de
crianças e adolescentes que foram vítimas
de ilícitos digitais, entendendo como as
nossas leis foram aplicadas a estes casos
pelos juízes, acionados para apresentar
uma “solução” ao conflito.

Em pesquisa, foi constatado que o
cyberbullying é mais frequente do que a
prática de seu equivalente em meio físico
(bullying). Pesquisa feita em cinco regiões
brasileiras, em 2009, mostrou que enquanto 17% dos alunos estavam envolvidos
em bullying dentro do ambiente escolar,
31% se envolveram em cyberbullying.
Em pesquisa, foi constatado que o
cyberbullying é mais frequente do que a
prática de seu equivalente em meio físico
(bullying). Pesquisa da Intel Security, realizada em 2015 com crianças e adolescentes
de idades entre 8 e 16 anos, concluiu que
66% delas já haviam presenciado casos
de agressão em mídias sociais. Já uma
pesquisa feita pelo IBGE em 2015, com

13 milhões de alunos de 13 a 17 anos, a
metade dos alunos entrevistados na
pesquisa (46,6%) diz que já sofreu algum
tipo de bullying e se sentiu humilhado por
colegas da escola.6
A propagação deste tipo de conteúdo pela Internet agrava, e muito, a
exposição da criança ou do adolescente,
em razão da facilidade de multiplicação
da informação neste meio, que pode se
eternizar, prejudicando o seu futuro pessoal e profissional.
Em razão disso já se defendem, ao
redor do mundo, teses sobre o direito ao
esquecimento, atualmente em discussão
mais aprofundada nos Estados Unidos e
na Europa, pelo qual se entende que infor-
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mações publicadas na Internet que sejam
antigas, equivocadas ou irrelevantes para o
cenário atual devem ser impedidas de repercutir novamente, por exemplo, excluindo-se
resultados de sites de busca acerca do tema,
caso isso prejudique os envolvidos.
Com o advento da Internet, este direito
representa a esperança dos internautas
de terem acesso a um “botão de delete”,
capaz de apagar da rede cenários de abuso
moral ou acontecimentos vexatórios, garantindo futuro desimpedido de passado
constrangedor.
A Constituição Federal, em seu artigo
227, e o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n. 8.069/1990), em seus artigos
227 e 5o, 15 e 17, garantem, que crianças
e adolescentes devem ter garantidos os
direitos à dignidade, ao respeito, à convivência comunitária, sem qualquer tipo
de discriminação, violência, crueldade
ou opressão.
Ou seja, deve ser combatido qualquer
tipo de sofrimento moral, como abalo à
honra ou à integridade psíquica da criança e do adolescente, assegurando a
sua paz, abrangendo a preservação de
sua imagem, identidade, autonomia, valores, ideias e crenças, espaços e objetos
pessoais7.
Na internet, a violação reiterada destes
direitos, pode caracterizar o dever de
indenizar o dano moral sofrido, em razão

8
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da prática do cyberbullying, conforme entendido pelo Judiciário nos casos reais que
serão exemplificados a seguir.
2.1 Manipulação de imagens em blog e
envio de e-mails ofensivos
O Tribunal de Justiça do Rio Grande do
Sul julgou recentemente caso de cyberbullying entre colegas de escola, em razão
de um deles ter criado página na Internet
(blog) anexando fotos do outro, e manipulando estas imagens de forma a vincular a
imagem da vítima a chifres e ao corpo de
uma mulher. Além disso, foram atreladas
às imagens palavras de baixo calão e xingamentos discriminatórios.
A vítima providenciou todas as denúncias necessárias perante o provedor de
hospedagem da página, mas a publicação
continuou no ar por mais de um mês, o que
permitiu que o conteúdo se propagasse
com velocidade. Paralelamente à exposição
gerada pelo blog, a vítima passou a receber
e-mails ofensivos e ameaçadores, o que a
levou ao ajuizamento de uma ação judicial,
visando a identificação e a responsabilização do infrator.
Após ser concedida ordem judicial no
caso, o conteúdo foi removido totalmente
da Internet e, identificado o responsável
pelas ofensas, seus pais foram condenados
a pagar indenização de cinco mil reais ao
ofendido. Veja-se trecho da decisão8:

Hipótese em que o filho menor
criou página na internet com a finalidade de ofender colega de classe,
atrelando fatos e imagens de caráter
exclusivamente pejorativo. Incontroversa ofensa aos chamados direitos
de personalidade do autor, como à
imagem e à honra, restando, ao responsável, o dever de indenizar o ofendido
pelo dano moral causado, (...). VIII.
Quantum reparatório serve de meio
coercitivo/educativo ao ofensor, de
modo a desestimular práticas reiteradas de ilícitos civis.
O Tribunal, baseado no Código Civil vigente, entendeu que cabe aos pais o dever
de guarda, orientação e zelo pelos filhos
menores, respondendo civilmente pelos
ilícitos praticados por estes. Demonstra-se,
claramente, com a justificativa do órgão
julgador, a expectativa do judiciário com
relação a responsabilidade dos pais pela
educação de seus filhos, também como
cidadãos digitais.
2.2 Mensagem difamatória publicada
em portal de escola
Em outro caso, um colégio, localizado
em Minas Gerais, foi condenado a indenizar
um aluno, no montante de dez mil reais, em
razão de este ter sido vítima de cyberbullying, por meio de mensagem difamatória
publicada no próprio site da escola.

A Constituição
Federal e o
Estatuto da
Criança e do
Adolescente
garantem que
crianças e
adolescentes
devem ter
garantidos
os direitos à
dignidade,
ao respeito,
à convivência
comunitária

O seu colega de sala teria invadido o
site da instituição e publicando diversas
informações discriminatórias ao seu respeito. O estudante pediu ajuda ao corpo de
ensino, mas foi ignorado. A mensagem foi
removida do site, mas o bullying continuou
presencialmente na escola, em razão de
esta não ter adotado qualquer medida
educativa relacionada ao caso.
Para os Desembargadores que participaram do julgamento deste caso9,
(...) restou demonstrado que o
recorrente sofreu várias agressões
verbais e físicas de um colega de sala,
que iam muito além de pequenos atritos entre adolescentes, no interior do
estabelecimento réu, no ano de 2009,
os quais caracterizam o fenômeno
denominado bullying. É certo que tais
agressões, por si só, configuram dano
moral cuja responsabilidade de indenização seria do Colégio em razão de sua
responsabilidade objetiva.
Segundo o Tribunal, a escola não conseguiu cumprir seu papel de promover
a integração social de um adolescente
que passou meses sofrendo agressões
verbais, emocionais e por fim agressão
física: “resta evidenciado que a escola
não tomou medidas para solucionar o
problema, não proporcionou tratamento
adequado ao caso, lesando o bem maior

a ser protegido, ou seja, a dignidade do
autor/adolescente”.
Em qualquer dos casos expostos
acima é garantida a defesa dos direitos
da criança, por meio judicial, graças a
dispositivos legais que permitem ao juiz
do caso, quando acionado, adotar as
medidas capazes de fazer cessar a lesão
ou a ameaça. O Código Civil vigente,
permite ao juiz fazer cessar a utilização
indevida do nome e a imagem da pessoa,
sempre que esta exposição a expor ao
desprezo público, ainda que sem intenção
difamatória10.
A responsabilidade civil pelos delitos,
por sua vez, é dos pais, quando a criança
ou o adolescente infrator for menor de 18
anos, por força do artigo 93211 do Código
Civil, sendo estes os condenados a indenizar eventuais prejuízos.
3. Pornografia infantil
Outro assunto que tem trazido bastante discussão ao Poder Judiciário é a
pornografia infantil, considerada crime,
conforme previsão do Estatuto da Criança e Adolescente (artigos 240 e 241-A
a 241-E), abarcando a venda, exposição,
oferecimento, troca, disponibilização,
transmissão, distribuição, publicação,
divulgação, aquisição, armazenamento,
dentre outros, de vídeo ou fotografia con-
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3.1 Divulgação de fotos sensuais de
crianças e adolescentes em website
Em 2013, o Superior Tribunal de Justiça
manteve decisão que condenou o advogado norte-americano Lawrence Allen Stanley
a dois anos e oito meses de reclusão, pela
divulgação de fotos de crianças e adolescentes seminuas e em poses sensuais em
site de sua propriedade.
Em segunda instância, o Tribunal Regional Federal já havia mantido a condenação considerando que: “o simples fato de
a criança ser fotografada em circunstância
erótica seria o bastante para consumar
o delito. Quanto ao ato de publicar, é
necessário que pelo menos uma pessoa
veja a foto, por qualquer meio disponível,
incluindo a internet”14.
A polêmica deste julgamento se deu
em razão de o delito ter ocorrido anteriormente à alteração do Estatuto da Criança e
do Adolescente, em 2003, quando apenas
a divulgação de cenas de sexo explícito
era considerada crime. Após, a “cena pornográfica” foi incluída no texto da lei,
abrangendo imagens de nu e sensuais.
O julgador, porém, levou em consideração o disposto no artigo 6o do Diploma
protetivo, que determina que a interpretação das normas do Estatuto deve se dar de
forma a atingir os seus fins sociais.
3.2 Compartilhamento de imagens
pornográficas envolvendo criança e adolescente na Internet
Um piloto comercial foi condenado
a dois anos e seis meses de reclusão pela
7ª Vara Federal Criminal de São Paulo, por
divulgar imagens de pornografia infantil

10
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De acordo com pesquisa divulgada pela
Comissão Parlamentar de Inquérito sobre a
exploração sexual de crianças e adolescentes,
apenas 0,65% das vítimas deste tipo de crime
são identificadas pelas autoridades

freepik.com

tendo cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente.
Recente alteração nesta Lei, datada de
2008, incluiu o acesso a este material por
meio da rede de computadores, demonstrando que qualquer meio tecnológico utilizado para as condutas narradas também
estaria acobertado pela previsão legal.
O assunto é preocupante e de incidência crescente. De acordo com pesquisa
divulgada pela Comissão Parlamentar de
Inquérito sobre a exploração sexual de crianças e adolescentes, apenas 0,65% das vítimas
deste tipo de crime são identificadas pelas
autoridades, ou seja, mais de 99% dos casos
não são resolvidos e muitas dessas crianças
continuam sendo vítimas de exploração12.
Em razão disso, a fiscalização, principalmente na Internet, vem sendo intensificada
e novas operações policiais de combate a
pedófilos são divulgadas a cada dia. Só no
ano de 2014, mais de 60 suspeitos foram
presos, acusados de redes criminosas
instaladas na Internet13. Vejamos alguns
casos reais:

na internet. Na residência do piloto foram
encontrados mais de quarenta arquivos
digitais contendo vídeos e fotos de crianças
e adolescentes em cenas de pornografia e
de sexo explícito.
A investigação do caso teve início em
2007, em operação da Policia Federal, denominada Carrossel I, que prendeu acusados em 14 Estados diferentes. Em 2010, a
operação denominada Carrossel II, também conduzida pela Polícia Federal, acarretou na condenação de um Engenheiro, a
seis anos de reclusão.
Na segunda operação, as Autoridades
Policiais encontraram mais de 400.000 ima-

gens e 5.000 vídeos de pornografia infantil
na residência do acusado. Em sua defesa,
este alegou que apenas armazenava o conteúdo por preferência pessoal e que não
tinha a intenção de compartilhar o material
com terceiros15.
Em ambos os casos abordados acima,
as condenações foram baseadas nas penas
previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente antes de sua última reforma, em
2008, que elevou as penas pelos crimes de
pornografia infantil.
Como visto, no cenário atual, não é relevante a finalidade do material pornográfico
encontrado em posse do suspeito, pois o
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armazenamento basta para a caracterização do crime16.
Surpreende o fato de que, muitas
vezes, as próprias crianças se expõem
aos criminosos, que se aproveitam de sua
inocência e falta de discernimento.
Na operação “Projeta Brasil” coordenada pela Polícia Federal e que prendeu 7
pessoas em flagrante, um dos criminosos
confessou17 que se fazia passar por atriz
infantil de 10 anos de idade, e convencia
crianças, interessadas na vida artística,
a tirarem a roupa na frente da câmera
do computador, provando que eram
desinibidas.
Este é o exemplo que mais confere a
certeza de que crianças e adolescentes podem ter sua integridade física e psicológica
preservadas, se bem educados acerca dos
riscos aos quais a tecnologia os expõe, e
desde que haja o acompanhamento dos
pais neste processo de aprendizado.
4. Como prevenir incidentes?
Não podemos subestimar a capacidade de exploração tecnológica das
crianças e dos adolescentes. Já nasceram neste mundo digital e portanto se
mostram muito habilidosos diante das
novas tecnologias e ferramentas. São
ousados, curiosos e exploradores. O
caminho para mitigar esses riscos da
utilização da Internet, certamente, não
é inibir o contato com a tecnologia, até
porque esta ferramenta esta cada vez
mais inserida no processo educacional e
profissional. O importante é adotar atitudes capazes de garantir que naveguem
com segurança e, para isso, precisam
estar bem orientados e direcionados para
o que de melhor e mais seguro as novas
tecnologias tem a oferecer, observando
inclusive, os acessos apropriados para as
respectivas faixas etárias18.
A melhor forma de mitigar riscos é a
prevenção, assim como a de prevenir, é a
conscientização, por meio da educação
digital e do compartilhamento de orientações e informações adequadas. A educação
digital deve ser encarada como o desafio
deste século.
A família e a comunidade em geral
também devem se comprometer à inserção digital, interessando-se por conhecer
as diferentes plataformas de interesse de
crianças e adolescentes, conhecendo suas
regras e orientando-os acerca da melhor
maneira de utilização destas ferramentas
e alertando-os para os riscos aos quais
estão naturalmente expostos quando
acessam a internet, sobretudo quando
mal utilizada.
Da mesma forma, assistentes sociais,
conselheiros tutelares e membros das
promotorias e varas especializadas não
podem se privar de conhecer a internet
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e os principais portais e aplicativos visitados, sob pena de quando se depararem
com um conflito, não estarem preparados
para dialogar sobre o que os jovens veem
na internet, ou compreender quais as
responsabilidades que estes provedores
de serviços de internet devem assumir e
os riscos que podem ser mitigados, por
meio de, por exemplo, sugestões de adaptação do seu funcionamento à legislação
brasileira.
Existem na internet diversas páginas
de organizações sem fins lucrativos e
instituições privadas que têm o objetivo
de transmitir informação e motivar campanhas para a proteção dos direitos das
crianças e adolescentes na internet. Algumas delas são:
• Censura (Campanha Nacional de
Combate à Pedofilia na Internet): Criado
em 1998, por Anderson e Roseane Miranda, o site www.censura.com.br é
apoiado pelo Ministério Público Federal,
pela Secretaria Especial de Direitos Humanos, pela Polícia Federal e por empresas privadas, e iniciou as suas atividades
quando os criadores foram expostos,
em uma sala de bate papo, a imagens de
uma criança de 6 anos sendo estuprada.
Impactados, criaram a Campanha online
que mobilizou internautas do mundo todo.
Hoje o site acumula quase 10 milhões de
visitas e oferece cartilhas gratuitas de

Educação Digital, dá dicas e disponibiliza
canais de denúncia direcionados a este
tipo de exploração e abuso.
• Safernet: Com o objetivo de transformar a internet em um ambiente ético
e responsável, a Safernet (www.safernet.
com.br) surgiu em 2005. Foi criada por
um grupo de cientistas da computação,
professores, pesquisadores e bacharéis em direito, logo após a realização
de pesquisas e implantação de projetos
sociais que visavam prevenir a pornografia infantil na internet. Hoje, trata-se de
uma das maiores associações civis sem
fins lucrativos voltadas para a proteção
das crianças e adolescentes na internet
e mantém diálogo contínuo com a sociedade civil, as empresas de internet, com
o congresso nacional, governo federal
e autoridades policiais, visando buscar
soluções para o combate e a repressão
de ilícitos na internet. Em 8 anos o site já
processou mais de 3 milhões de denúncias e disponibiliza estatísticas, cartilhas,
jogos, vídeos e orientação para crianças,
adolescentes, educadores e pais.
• Internet Segura: Uma iniciativa do
Comitê Gestor da Internet no Brasil (Cgi.br)
e do Núcleo de Informação e Coordenação
do Ponto BR (Nic.br), o site www.internetsegura.br também oferece informação
sobre a utilização segura da internet para
todos os públicos.
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• Nethics Educação Digital: Fruto da
iniciativa privada, a Nethics foi criada
em 2014 pelos sócios do escritório de
advocacia Opice Blum, Bruno, Abrusio
e Vainzof Advogados Associados, especializado no tratamento de incidentes
envolvendo tecnologias e internet, com
o objetivo de educar crianças, adolescentes, professores e pais sobre o uso
ético e seguro da internet, auxiliando
a firmar e inspirar comportamentos
positivos e saudáveis na internet e na
interação com a tecnologia. A empresa
oferece palestras, workshops e aulas
em escolas, universidades e empresas,
sobre diversos temas que envolvem a
educação digital, investindo em conteúdo lúdico e didático. No site www.
nethicsedu.com.br, são disponibilizadas
informações sobre a instalação gratuita
de ferramentas de controle parental
(controle do que é acessado na internet,
pelos pais), cartilhas, monitoramento de
conteúdo na internet, códigos, políticas
e regulamentos, e consultoria em geral.
Além de todo o material acima indicado, importante mencionar o manual
desenvolvido pelo Ministério Público do
Estado de Pernambuco como material
de apoio para o estudo dos direitos da
criança e do adolescente. Denominado
“Infância e Internet”, o manual possui
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foco no combate da exploração sexual
na internet. Trata-se de material extremamente completo, com indicação
de legislação, órgãos de tratamento
de incidentes e canais de denúncia, e
está disponível no endereço eletrônico
http://www.mppe.mp.br/mppe/index.
php/institucional/caops/caop-defesada-infancia-e-juventude/material-apoiocaop-infancia-juventude/category/170exploracao-sexual.
Como visto acima, a internet, se
bem utilizada, pode servir para educar,
orientar e municiar os internautas com
material didático e gratuito sobre os direitos das crianças e dos adolescentes na
internet, além de naturalmente, propiciar
uma série de oportunidades para entretenimento.
Entende-se que grande parte dos
ilícitos aqui ventilados podem ser mitigados com a educação do público. Esta
tarefa é árdua e desafiadora, pois envolve
uma mudança de conceitos e cultura já
inserida no dia a dia das novas gerações,

no que tange a utilização das tecnologias
e da internet. Porém se acredita que
o conhecimento e a compreensão dos
riscos aos quais, naturalmente, as pessoas se expõem, quando acessam a rede
mundial de computadores, representem
o ponto de partida deste caminho de
conscientização. •

Alessandra Borelli
Advogada atuante na área de
Direito Digital e Diretora Executiva
da Nethics – Educação Digital.

Samara Schuch Bueno
Advogada atuante na área de
Direito Digital. Especialista em
Direito Processual Civil pela
PUC-SP. advogada associada na
OPICE BLUM, BRUNO, ABRUSIO
E VAINZOF ADVOGADOS e
palestrante Nethics Educação Digital.
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Aprendizagem

O PROFESSOR
COMO NEGOCIADOR
DE SENTIDOS
A

aprendizagem significativa caracteriza-se pela interação cognitiva
entre conhecimentos novos e conhecimentos prévios. Para que aprendamos
um novo conceito ou uma nova ideia,
precisamos fazer uma correlação entre o
novo e o que já sabemos. É um processo
interativo, logo, ambos os conhecimentos, novos e prévios, se modificam: os
novos conhecimentos adquirem significados e os prévios ficam mais elaborados,
mais ricos em significados, mais estáveis
cognitivamente e mais capazes de facilitar a aprendizagem significativa de
outros conhecimentos. Tomemos como
exemplo o conceito de calor em Física.
No senso comum, calor está associado às
sensações diante de temperaturas altas,
ao contrário de frio. A Física considera o
calor como sendo a energia que passa de
um corpo para outro ou de um sistema
para outro, uma transferência associada
ao movimento de átomos, moléculas e
outras partículas. Após essa aprendizagem, calor torna-se uma ideia mais inclusiva, ou seja, passa a ter mais condições
de favorecer novas aprendizagens ligadas
ao conceito.
Ao desenvolver, por exemplo, o conceito de “sujeito”, em Língua Portuguesa,
o aluno irá relacioná-lo ao conceito de
“pessoa” que ele já possui (ser humano, a
princípio do sexo masculino, por exemplo)
e essa relação irá facilitar a construção do
novo conceito. Nesse caso, o educando
adquire um novo conceito e o conceito
prévio é ampliado.
O conceito prévio pode facilitar a
construção de um novo conceito, mas
pode, também, dificultar esse processo.
No caso citado, o aluno pode ter dificuldades para entender que o sujeito de
uma frase não é necessariamente uma
pessoa. Outra situação semelhante se
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passa quando da aprendizagem de soma
de números negativos. O aluno precisa
transformar seu conceito prévio de soma
que é ligado ao aumento de quantidades
e ampliá-lo para situações em que o resultado é a diminuição do valor negativo.
Esses exemplos ilustram a existência
de sentidos cotidianos (que geralmente
são trazidos pelos alunos) e significados
científicos (que são apresentados pelo
professor). É nesse contexto que o professor precisa se apropriar da importância de ser um bom negociador de sentidos, de forma a facilitar a construção de
novos conceitos, aceitos cientificamente.
Estamos falando da necessidade de uma
relação dialógica na qual o professor
possa identificar a natureza dos sentidos
e articular as devidas mudanças para que
o significado científico fique claro.
É preciso que façamos uma diferenciação entre significado e sentido. O
sentido é a soma dos eventos psicológicos que a palavra evoca na consciência.
É um todo fluido e dinâmico, com zonas
de estabilidade variável, uma das quais,
a mais estável e precisa, é o significado,
que é uma construção social, de origem
convencional (ou sócio histórica) e de natureza relativamente estável. O sentido
é formado de maneira rápida, a partir de
correlações diretas que o aluno faz entre
o novo e o prévio. É, porém, revestido de
subjetividade e necessita ser depurado
para que se converta em um significado
socialmente aceito e cientificamente
comprovado. Pode ser que o educando
forme um sentido de sujeito que somente
se aplique a situações em que ele identifique o agente da ação caso seja uma
pessoa (influência do conceito prévio de
sujeito que ele já trás). Nesse caso ele terá
dificuldade em entender quando analisar
frases em que o sujeito é um objeto, fato
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É indispensável que haja uma
negociação de sentidos para que os
alunos se predisponham a aprender
significativamente

ou sentimento. Em Geografia, é comum
o aluno ter dificuldade de compreender
o significado de altitude (distância entre
o nível do mar e o ponto mais alto) por
interferência da ideia de altura (distância
entre o ponto mais baixo e o ponto mais
alto). É fundamental que o professor
tenha consciência dessas “interferências” para que ele possa estabelecer uma
efetiva negociação.
Em geral, a negociação de que trata
o título começa, na verdade, como uma
negociação de sentidos para que se construa um significado cientificamente aceito. Negociar sentidos exige que nos coloquemos numa atitude de abertura para
identificar os elementos que compõem o
sentido que o aluno construiu. Ao perceber, por exemplo, que ele tem dificuldade
de compreender o conceito de sujeito de
uma frase, questioná-lo com o objetivo de
descobrir as particularidades do sentido
de sujeito que ele construiu que estão
dificultando a construção do significado.
Esse questionamento deve ser feito de
forma cuidadosamente específica através
de perguntas como “O que faz com que
você não encontre o sujeito nessa frase?”;
“Dê exemplo de frase em que você consegue encontrar facilmente o sujeito.”;
“Qual a diferença entre as duas?”. Através
dessas respostas, o professor poderá entender que a dificuldade reside no fato de
o aluno não conceber que o sujeito pode
ser um objeto, um fato, um sentimento
ou qualquer agente do verbo. No sentido
que o aluno construiu (muito análogo ao
conceito de pessoa) é impossível identificar sujeitos que não são pessoas. É nesse
momento que o professor entenderá a
necessidade de apresentar o conceito de
agente do verbo.
A proporção de objetividade contida
no processo de aprendizagem de um

conceito ou ideia é muito menor do que
geralmente nós professores imaginamos.
Isso ocorre tanto em função da subjetividade do processo de comunicação
como da contextualidade dos conceitos
subsunçores já aprendidos. Essa negociação exige extrema atenção por parte do
professor, que é o agente desencadeador
de relações facilitadoras. Guiados pelas
práticas docentes das quais foram objeto,
os professores costumam minimizar o
processo de negociação de sentidos,
acreditando que basta uma boa e clara
explicação para que os alunos compreendam os novos conceitos. Os conceitos
prévios, assim como os sentidos que o
aluno forma num primeiro momento
interferem de forma decisiva na compreensão do novo conteúdo.
Alguns comportamentos docentes
facilitam essa postura e colaboram para
garantir uma aprendizagem significativa.
Vejamos alguns deles.
Procurar novas formas de desafiar
os alunos é o principal papel dos professores no processo de negociação de
sentidos. Significa desafiar os conceitos
já aprendidos para que eles se reconstruam mais ampliados e consistentes,
tornando-se assim mais inclusivos com
relação a novos conceitos. Quanto mais
elaborado e enriquecido é um conceito,
maior possibilidade ele tem de servir de
parâmetro para a construção de novos
conceitos. Isso significa dizer que quanto
mais sabemos, mais temos condições de
aprender.
Perseguir uma aprendizagem profunda é outra atitude essencial. Segundo o
educador espanhol César Coll, é indispensável que haja uma negociação de sentidos para que os alunos se predisponham
a aprender significativamente. Vem daí a
necessidade de “despertarmos a sede”.
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Em relação à motivação para a aprendizagem, é necessário compreendermos a
maneira como alunos encaram a tarefa de
estudar, que podem ser dividida em dois
enfoques: o enfoque profundo e o enfoque superficial. No enfoque profundo,
o aluno se interessa por compreender o
significado do que estuda e relaciona os
conteúdos aos conhecimentos prévios e
experiências. Já no enfoque superficial, a
intenção do aluno limita-se a realizar tarefas de forma satisfatória, limitando-se ao
que o professor considera como certo
ou relevante, uma resposta desejável e
não a real compreensão do conteúdo.
Importante ressaltar que o enfoque com
que o aluno aborda a tarefa pode variar.
O enfoque profundo pode ser aplicado a
uma mesma tarefa em alguns momentos
e, em outros, predominar o enforque superficial pode prevalecer. A inclinação dos
alunos para um enfoque ou outro vai depender, entre outros fatores, da situação
de ensino da qual esse aluno participa.
Entretanto, o enfoque profundo pode
ser trabalhado nos alunos de maneira
intencional. Para isso, é preciso conhecer
as características da tarefa trabalhada,
o que se pretende com determinado
conteúdo e a sua necessidade. Tudo isso
demanda tempo, esforço e envolvimento
pessoal.
A aprendizagem superficial ocorre
quando a intenção limita-se a preencher
os requisitos da tarefa; assim, mais
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A troca de percepções entre os
alunos estimula a ampliação de ideias

importante do que a compreensão do
conteúdo é prever o tipo de pergunta
que possa ser formulada sobre ele, aquilo
que o professor julgará importante. O
foco é transferido da importância real
do conteúdo para as exigências que
serão feitas sobre ele. A aprendizagem
superficial ocorre, então, quando há a
intenção principal de cumprir os requisitos da tarefa. Como consequência,
ocorre a memorização de informações
necessárias para testes e provas. A tarefa
é encarada como imposição externa e,
por isso, não desperta envolvimento
profundo por parte do aluno.
Outra atitude que beneficia a negociação de sentidos é elevar a autoestima do
aluno. Partir daquilo que o aluno já sabe,
reforçá-lo e valorizá-lo é fazê-lo sentir-se
parte do processo de aprendizagem e,
paralelamente, é elevar sua autoestima.
Outras atitudes que, também elevam a
autoestima do aluno são propor desafios
ao seu alcance, monitorar a distância
entre a linguagem utilizada na aula e a
linguagem natural do aluno, oferecer as
ajudas necessárias diante das dificuldades

e implementar o hábito de reconhecimento de pequenos sucessos progressivos.
Por fim, promova a interação entre
os alunos. A troca de percepções entre
os alunos estimula a ampliação de ideias,
a testagem de hipóteses pessoais e, consequentemente a negociação de sentidos
e significados. Essa interação deve se
concretizar em sala de aula através do estímulo para que os alunos troquem ideias
e opiniões. Essas trocas devem ser breves
e em pequenos grupos (três alunos é o
ideal) para se evitar a dispersão e perda
de foco. No momento em que um aluno
ouve a opinião do colega e reflete sobre
o que ele diz, ele tem a oportunidade de
ratificar ou retificar sua opinião, através
de uma síntese dialética, necessária a
todo conhecimento consistente. •

Júlio Furtado
Doutor em Ciências da Educação
e diplomado em Psicopedagogia
pela Universidade de Havana,
Cuba. Mestre em Educação pela
UFRJ. Pedagogo.. Palestrante e
escritor. www.juliofurtado.com.br
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Viagem Sieeesp

VIAGEM EDUCACIONAL, A BUSCA PELO CONHECIMENTO

A

s viagens de estudo do Sieeesp,
realizadas anualmente ao exterior,
constituem um dos mais importantes
projetos do Sindicato. O objetivo principal
é conhecer os sistemas educacionais mais
bem avaliados do mundo, incentivando o
aprimoramento da qualidade do ensino
em nossas escolas particulares.
Este ano, será realizada a 19ª viagem,
desta vez à Inglaterra e Polônia. Para um
balanço das mesmas e para explicar como
elas são organizadas, entrevistamos Benjamin Ribeiro da Silva, Presidente do Sieeesp.
Escola Particular - Em 2017, ocorrerá a
19ª experiência no exterior. Quais as principais razões que levaram a desenvolver
esse projeto?
Benjamim Ribeiro da Silva - “O Sieeesp
sempre teve por objetivo estimular a melhoria da qualidade da educação em geral
e, principalmente, da escola particular.
O Brasil tem sido incluído na avaliação
internacional do PISA, figurando sempre
nas últimas colocações. Como estamos
afastados dos principais centros de estudo
do mundo, pensamos que, levando nossos
educadores a conhecerem os mais avançados sistemas educacionais, poderíamos
tirar importantes lições, trazendo inovações, metodologias, projetos e cases de
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gestão bem sucedidos para serem adaptados no Brasil. Esta visão levou-nos a visitar
alguns países e a descobrir que havia um
interesse mútuo, no sentido de estreitar
trocas de experiências em termos internacionais e de concretizar esses projetos”.
Hoje o Sieeesp recebe delegações e estudiosos de vários países e temos também
firmado acordos internacionais para troca
de experiências.
EP - Mas o Brasil ainda continua sendo
mal avaliado.
BRS - Sim, mas é preciso levar em consideração que essas avaliações levam em
conta o desempenho da escola privada
e pública, em todo o Brasil. É diferente
da China, por exemplo, que obteve extraordinários progressos de seu sistema de
ensino, mas somente a região de Shanghai
é avaliada. Com isso, esses índices não
refletem a melhor qualidade da escola
particular e seu crescimento anual, apesar
da crise. De fato, nos países que visitamos,
geralmente a presença do Estado é superior a 90% do total de escolas.
EP - Esse desempenho melhor da
educação de outros países tem uma explicação? Que lições podemos tirar dos países
visitados?
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Oswaldo Tavares

BRS - São muitas as lições. Alguns
países como Finlândia, Irlanda, Coreia do
Sul, Singapura, China, Austrália, por exemplo, que figuram entre os que obtiveram
maior êxito, tinham na década de 60 e 70
uma educação pobre e atrasada, comparada com sistemas tradicionais como Suíça,
Alemanha, França e Espanha. A meu ver,
uma decisão foi comum a todos eles: visão
de Longo prazo, por razões diversas, e com
perspectivas econômicas diferentes, esses
países concluíram que a principal solução
para o crescimento, face a seus parcos
recursos naturais, seria dar prioridade à
educação, no sentido de torná-la o principal
elemento de apoio ao desenvolvimento
empresarial. Empreenderam então uma
revolução no setor, definindo um pacto de
longo prazo, a fim de que, independente
da política e dos partidos dominantes, a
estratégia da educação tivesse foco na
formação de jovens voltados para as tecnologias de ponta.
Como resultado, surgiu a Nokia e outras
grandes indústrias finlandesas, e a Irlanda
tornou-se QG na Europa das principais
empresas de TI. Singapura foi ainda mais
incrível, pois além da falta de recursos, sua
população de imigrantes, principalmente
malaios e chineses, era quase analfabeta,
e graças à Educação, tornou-se um dos

O Sieeesp sempre teve
por objetivo estimular a
melhoria da qualidade
da educação em geral
e, principalmente, da
escola particular
centros industriais e financeiros mais importantes do mundo e n° 1 em educação.
Na década de 60, a educação na Coreia
era pior avaliada do que no Brasil, e hoje
graças ao aprimorado sistema de ensino
(sempre entre os 3 melhores do mundo),
tornou-se um “tigre asiático” e uma potência exportadora que, na região, só rivaliza
com Japão.
– Formação de Professores: sem um
alto nível de educação de docentes e gestores de escolas, fica impossível implantar
a estratégia. Os países acima, bem como
Inglaterra e EUA têm instituições de alto
nível, especializadas na área de formação,
dando ênfase ao treinamento prático, ou
seja, liderança e conhecimento em sala
de aula.
– Integração: escola, governo, empresas e principalmente as famílias. Fator fundamental de sucesso, foi entender a missão
da escola como apoio ao progresso e à
empregabilidade, e valorização do corpo
docente. Ao contrário do que acontece na
maioria das escolas no Brasil, os pais são
muito presentes na educação dos filhos.
Esses exemplos ficaram bem visíveis
nos países visitados e impactaram nossos
participantes.
EP - E como essa estratégia foi desenvolvida?
BRS - Nenhum país consegue mudar
sua educação em curto prazo. Por isso,
mencionei a necessidade de um acordo,
amplamente discutido no País, conforme
suas reais possibilidades. No entanto,
parece que a fórmula de maior sucesso
foi a implantação gradativa, começando
de baixo para cima. Explicando melhor, a
visão de longo prazo foi feita no sentido de
implantar reformas levando em conta os
próximos 15 anos, iniciando pela educação
infantil, passando pelo ensino fundamental, médio e finalizando pelo superior. O
raciocínio foi de que era necessário formar
os melhores professores disponíveis para
a educação primária, preparando bem os
alunos para os níveis seguintes e, assim,
eles chegariam com alta performance às
classes superiores.
Importantíssimo também foi a flexibilidade curricular, adequando as matérias
às necessidades dos alunos e do mercado.

No Brasil, a reforma do ensino médio foi
de grande valia e chegou em momento
oportuno, mas a verdadeira mudança tem
de ocorrer a partir da educação infantil.
Finalmente e tão significativo é o cuidado
com as vocações e capacidades individuais
dos alunos. Nesse sentido, destaque tem
de ser também feito às habilidades socioemocionais.
EP - Por que este ano Inglaterra e
Polônia?
BRS - O destino de nossas viagens é
definido após pesquisa e discussão com
os educadores que participam dessas
missões. Ao final de nossa ida à Inglaterra
e Polônia, discutiremos o próximo país. Esta
será a 19ª viagem de estudos, e já fomos
conhecer o sistema de 23 países, sendo
5 deles 2 vezes. Nossos destinos foram
Inglaterra, Espanha, Leste do Canadá,
Itália, França, Suíça, Portugal, Alemanha,
Suécia, Finlândia, Chile, Escócia, Irlanda,
Dinamarca, Holanda, EUA, Canadá Ocidental, Austrália, Nova Zelândia, China, HongKong, Singapura, Coreia, Rússia.
Desde 2016, o Sieeesp está desenvolvendo um programa com o British Council,
voltado para a formação de lideranças e
gestores de educação. Os seminários já
realizados, segundo os participantes foram
de altíssimo nível e interesse. Queremos
ver na prática as mudanças que a Inglaterra vem desenvolvendo, principalmente
nas áreas de gestão, de formação prática
iniciada em padrão reconhecido como dos
melhores do mundo pela escola de Nottingham, avaliação (OFSTED) e tecnologia,
e um item em especial que consiste na
avaliação das habilidades socioemocionais,
item a ser considerado em breve pelo PISA,
como complemento à matemática, leitura
e ciências.
Quanto à Polônia, o interesse é enorme,
pois implantou uma estratégia de aprimoramento de educação que é o case do
momento na Europa. Vamos descobrir
como passaram do 23º lugar ao 10° lugar
no Pisa, em menos de 10 anos. Além disso,
trata-se de um país de grande interesse cultural, com forte imigração e relações com
o Brasil (região Sul), e Cracóvia e Varsóvia
são Patrimônio Cultural da Humanidade.
Finalmente, para consolidar as amizades,

teremos um tour pelos vinhedos e castelos
de Bordeaux, além de Paris.
EP - Como são organizadas essas
missões?
BRS - Nossas viagens são planejadas
com um ano de antecedência. Temos sempre o apoio da Divisão Cultural do Itamaraty
e de nossas embaixadas. Temos também
obtido, com entusiasmo, o apoio das Embaixadas dos países visitados no Brasil e de
seus respectivos Ministérios de Educação
e da Associação de Escolas Independentes ou Privadas. Na sequência, fazemos
uma visita local, mantendo contato com
autoridades, explicando nossos objetivos
e pré-definindo um programa. Durante os
meses sequenciais são realizados múltiplos
contatos para ajustar o programa às expectativas de nossos educadores. Esta viagem
teve o apoio excepcional do British Council
e da Independent School Association,
na Inglaterra, do Ministério da Educação
da Polônia, do Bureau de Educação de
Varsóvia e da STO (associação de escolas
privadas da Polônia). Em loco, teremos
seminários técnicos, seguidos de visitas e
apresentações nas melhores escolas desses
países. A experiência promete.
Paralelamente, selecionamos hotéis de
boa qualidade, serviços, tours e intérpretes
de bom nível, essenciais para transmitirem
corretamente as informações e conhecimentos.
EP - Como participar dessas viagens
de estudo?
BRS - É muito simples. O educador
pode manter contato com o Departamento
Internacional do Sieeesp ou procurar o
IES-Educação Internacional, empresa que
organizou todas as mossas missões, pelo
email oswaldo@ies.tur.br , telefone (11)
4702-9414 e acompanhar as principais
informações no nosso site www.viagemeducacional.com.br Recomendamos que
o interessado se inscreva cedo, podendo
assim parcelar a viagem.
Finalmente, gostaria de sugerir que
consultassem os educadores que já participaram dessas experiências, procurando
colher depoimentos. Aliás, eles também
são inseridos na edição especial de nossa
revista Escola Particular, que é publicada
após a realização da viagem. Em minha
opinião, trata-se da forma de ter acesso
às melhores práticas educativas de outros
países, de criar canais de comunicação com
educadores dos mesmos e de consolidar
amizades e contatos profissionais com os
demais participantes. Como sempre digo,
não se trata apenas de assumir um custo,
mas de realizar um ótimo investimento em
prol da qualidade, atualização e renovação
pedagógica de nossas escolas. Incentivo
mesmo a participação. •
Abril – 2017 • Escola Particular
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Entrevista

ENTREVISTA COM

Eugênio Cunha

Como a gestão da escola poderá enfrentar o novo ensino médio?
Se hoje há um projeto do MEC buscando melhorar o ensino médio é porque, de
fato, problemas existem, principalmente
porque faltam investimentos estruturais na
educação. Acredito que o gestor terá que
voltar o seu olhar para a realidade em que
vive e, também, para as consequências que
as mudanças trarão. Por exemplo, haverá
uma política de fomento para educação
em tempo integral. Nesse contexto, o gestor deverá verificar se sua escola poderá
atender essa medida e até que ponto
poderá atendê-la com qualidade. Além
disso, será preciso ter pleno conhecimento
do seu corpo docente e discente, do novo
currículo, criar condições para atualização
e formação dos professores.
Quais os principais aspectos para o
êxito da gestão escolar no mundo contemporâneo?
Um aspecto importante é o estabelecimento de uma escola mais colaborativa,
mais participativa, com envolvimento de
diferentes atores, tais como família, aluno e
comunidade. Uma escola social poderá ser
um caminho para o êxito de uma gestão.
No mundo contemporâneo, onde as coisas
se conectam, se entrelaçam, a gestão não
deve ser um ato solitário, como diz Freire,
pois ninguém educa no vazio.
Outro aspecto é a constante formação
de gestores e professores. A escola precisa ser um campo de pesquisas, visando
à produção de materiais pedagógicos,
estratégias de ensino, práticas atualizadas.
Hoje, um bom gestor é um estudioso de seu
tempo, criativo e articulado com constantes mudanças.
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A gestão
envolve a liderança,
que é outorgada
naturalmente ao
gestor, principalmente,
por causa de
suas ações
Gestão, liderança e organização escolar. Quais os maiores empecilhos? Como
superá-los?
As três coisas estão interligadas, não
é possível o gestor exercê-las separadamente ou não exercer alguma delas.
Quando não há a ligação entre elas, nós
vemos gestores sem liderança ou escolas
sem organização. A gestão envolve a
liderança, que é outorgada naturalmente
ao gestor, principalmente, por causa de
suas ações. A organização é um reflexo da
liderança. Isto é, o exercício de liderança
pressupõe uma equipe de professores,
profissionais, pessoas que se organizam
para o sucesso da escola. De fato, é preciso que o gestor faça boas escolhas na
sua equipe, observando as características de cada componente e como elas se
articulam com as funções que cada um
deles exerce.
Quais as maiores dificuldades para
gerenciar conflitos?
Conflitos são normais em qualquer
ambiente de trabalho, porque lidamos com
pessoas diferentes, que têm posições dife-
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O que é necessário para que haja uma
boa formação do gestor escolar?
É preciso inicialmente que o gestor
tenha uma formação pedagógica, uma
vivência como docente, pois compreenderá
melhor diversos papéis que são essenciais
para uma boa organização escolar. Poderá
entender o professor, o aluno, a família, por
exemplo. Outro aspecto é a constante atualização do gestor, aquilo que chamamos
de “formação continuada”.

rentes. A maior dificuldade para gerenciar
conflitos surge quando as pessoas envolvidas não conseguem entender plenamente
o seu papel na instituição, o bem comum
precisa estar acima dos interesses e vontades pessoais. A escola é um campo ideológico e, por conta disso, surgem posições
distintas acerca de muitos assuntos. Este é
um ponto chave para o sucesso na gestão
de conflitos: o sentimento de pertença de
cada membro da equipe.
Há algo que o Sr. gostaria de acrescentar?
A educação escolar pressupõe uma
organização colaborativa, movimentos que
trazem afetos e sonhos comunicantes, com
produções individuais, com produções em
grupo, socializando o saber produzido. Percebe-se que se aprende melhor na ausência
do medo, com autonomia, criatividade e
colaboração. São questões que desembocam na sala de aula, com uma nova geração
de aprendentes. É demanda da gestão
escolar a compreensão das questões atuais
da educação, que requerem uma escola
democrática e social. •

Eugênio Cunha
Doutor em educação, professor do ensino superior, coordenador pedagógico do Colégio
Objetivo Camboinhas, autor dos livros: “Afeto e aprendizagem” “Autismo e inclusão”, “Práticas
pedagógicas para inclusão e diversidade” e “Autismo na escola: um jeito diferente de aprender, um
jeito diferente de ensinar”, publicados pela Wak Editora.
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Bett Educar

Programação e robótica para todos

P

ara crianças e jovens, usar tecnologias
parece algo natural, pois desde que
nasceram vivem em um mundo em que
aparelhos digitais são quase onipresentes. Os equipamentos logo se integram
à rotina, tornando-se algo prático como
vestir roupas ou usar talheres e, portanto,
não espanta que os pequenos saibam
manipular os mais variados modelos com
destreza. Mas é importante que, mais do
que simples consumidores de tecnologia, sejam capazes de se tornar também
produtores, se assim o desejarem. E é aqui
que entra o aprendizado de programação
e robótica na escola.
Não se pode dizer que o assunto é
uma novidade dentro das instituições de
ensino; há escolas no Brasil que oferecem
conteúdos correlatos há 30 anos. Mas a
velocidade das mudanças no mundo atual
transformou a programação e a robótica
em uma necessidade cada dia mais urgente.
“Em países desenvolvidos, a robótica faz
parte do ensino fundamental, está na
grade para todas as crianças. É comum
usarem algumas peças prontas e, com a
programação, fazem as coisas se mexerem.
Com a robótica você tem aplicação prática
de conhecimentos, além de ser uma forma
muito lúdica de aprender”, afirma Tiago
Jesus de Souza, coordenador de projetos
de informática do Centro Paula Souza e
palestrante do Congresso Bett Educar.
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Bett Educar

Esse aprendizado essencial para o mundo atual
é um dos 28 temas do Congresso de 2017

Mesmo para os colégios que já oferecem esses conteúdos, há sempre muito
o que aprender, novas práticas a testar,
metodologias a aperfeiçoar. Por isso, um
dos 28 temas do Congresso Bett Educar
de 2017 é Programação e Robótica: Ensino
e Aprendizagem. Serão oferecidas quatro
palestras durante todo o dia 11 de maio,
quinta-feira, proporcionando um mergulho
profundo nesse universo.
Além de professores do Centro Paula
Souza, vão palestrar a respeito do assunto
os especialistas Márcio Okabe, o professor da Escola Bakhita Rafael Martins e o
professor Greiton Toledo de Azevedo, que
atua em uma escola municipal de Senador
Canedo, Goiás. Azevedo criou projetos
de desenvolvimento de games que já
receberam prêmios nacionais e internacio-

nais - no mais recente, seus alunos de 9 a 13
anos desenvolveram jogos de computador
com base em conceitos matemáticos para
estimular a atividade cerebral de pacientes
com Mal de Alzheimer.
Para todos estudantes e educadores
Os conteúdos das palestras se complementam, apresentando conceitos teóricos
e experiências práticas, mostrando casos
de sucesso no setor público e privado.
Também os diversos recortes etários serão
contemplados. Se Tiago Souza e seus colegas do Paula Souza têm muito a contar
sobre o aprendizado de programação e
robótica no ensino médio e técnico, Marcio
Okabe e Rafael Martins vão mostrar como
é possível apresentar esse mundo para
crianças do fundamental - anos iniciais, a
partir de 6 anos. “Basta saber ler, elas já
conseguem produzir em algumas ferramentas de programação”, garantiu Okabe,
dando o exemplo de seu próprio filho, de 7
anos, que já é capaz de mexer sozinho no
Scratch, uma linguagem de programação.
Okabe afirma que não é preciso ser
expert no assunto para fazer as crianças
aprenderem a programar. Mais do que um
diploma específico, é necessário apenas
que se tenha alguma familiaridade com o
assunto. O essencial é o educador ter a coragem de sair de cena, dando aos mais novos
autonomia para resolver os problemas do

Mais do que simples
consumidores de
tecnologia, sejam
capazes de se
tornar também
produtores, se
assim o
desejarem

Bett Educar

as tecnologias devem ser encaradas para
além da questão puramente técnica, mas
sempre buscando inovações.

Bett Educar

Para todos os perfis de aluno
O mundo está dia a dia mais poliglota.
Há quem aposte que o idioma essencial
para o futuro não seŕá o inglês nem o
mandarim, mas as linguagens dos computadores. Claro que nem todos se tornarão os
profissionais responsáveis por falar com os
dispositivos digitais, assim como nem todos
que aprendem inglês se tornarão tradutores. Isso não faz da língua estrangeira menos importante. “Aprender programação é
mesmo como aprender uma nova língua.
Você acessa conteúdos que nem sabia que
existiam”, diz Okabe.

A programação e a robótica podem
ser usadas na escola como um meio para
alcançar outros aprendizados, como pensamento lógico, o trabalho colaborativo,
a capacidade de solucionar problemas.
“Também desperta a criatividade e a autonomia. Mas, é claro, não podemos negar
que prepara para o mercado de trabalho”,
afirma Tiago Souza, do Centro Paula Souza.
Além de ser um meio para o desenvolvimento das chamadas soft skills, robótica e
programação podem também ser um fim.
Afinal, um outro valor intrínseco ao ensino
de programação: ela é uma ciência. E uma
ciência cada vez mais necessária.
O mercado enfrenta um déficit
sistemático de programadores e outros

profissionais de TI e, assim, tem patrocinado campanhas para incentivar que o
tema seja incluído no currículo tradicional.
Personalidades do mundo da tecnologia
como os fundadores da Microsoft, Bill
Gates, e do Facebook, Mark Zuckenberg,
já apareceram em um vídeo defendendo
a causa. Se toda criança tivesse contato
na escola com a programação, estatisticamente mais estudantes se interessariam
em se aprofundar nesse assunto.
O discurso da empregabilidade, contudo, não vale apenas para quem naturalmente tem interesse em áreas de exatas.
“Hoje em dia tudo é automatizado; esse
aprendizado é um recurso para as mais
diversas áreas: para captura de dados,
produzir coisas, automatizar processos”,
diz Souza.
Claro que a programação e a robótica
estão muito próximas a cursos de determinados campos de saber, mas não são só os
estudantes dessas áreas que se beneficiam.
“O pessoal de humanas ou biológicas não
demonstra interesse a princípio, mas se
forem envolvidos em projetos que precisam manipular grandes quantidades
de dados, vão perceber a importância de
conhecerem do assunto. Hoje não temos
como escapar da necessidade de lidar com
inteligência de dados.” •
Serviço
Bett Educar 2017
“Inovação - Novos Horizontes para
a Educação”
De 10 a 13 de maio de 2017
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seu próprio jeito. Assim, o papel principal do
professor é estimular os alunos a buscarem
as respostas por eles mesmos. “O que é
interessante é aprender através de desafios,
do trabalho colaborativo. No fazer, a gente
aprende junto”, defende Okabe.
A geração passada foi moldada
para não errar, mas a programação e a
robótica podem mostrar que errar faz
parte do processo de aprendizagem e,
assim, mudar todo a dinâmica de ensinoaprendizagem da geração atual. “Quando
a gente trabalha a tecnologia sob o
ponto de vista da inovação, a traz para
dentro do currículo com uma proposta
consistente, a gente transforma todo
o processo educativo”, garante Rafael
Martins, da escola Bakhita.
Segundo ele, os estudantes passam a
ter mais iniciativa, autonomia e criatividade
em todas as disciplinas. E, para completar,
aumenta o número e a qualidade das trocas
entre os estudantes, o que também melhora a aprendizagem de forma geral. “Além
de trabalhar com a tecnologia dar ao estudante a sensação de autoria, ele ganha o
interesse de compartilhar suas conquistas,
mostrar como fez aquilo. Há muitas trocas
dentro dos grupos de trabalho e entre os
grupos também”, relata Martins.
A escola inteira ganha uma nova cultura
de colaboração, que se contrapõe à competição e busca por resultados e rankings.
Mas para isso acontecer, ressalta Martins,

São Paulo Expo Exhibition &
Convention Center
(antigo Imigrantes Expo)
Rodovia dos Imigrantes, km 1,5
São Paulo - SP - Brasil

Site Bett Educar2017:
www.bettbrasileducar.com.br
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Ensino Médio

SIEEESP PROMOVE PALESTRA
SOBRE O ENSINO MÉDIO
O

ensino médio, maior gargalo da
educação, com desempenho estagnado e altas taxas de evasão e reprovação, ganhou um plano federal focado
em especialização, com a flexibilização
de disciplinas e o incentivo à expansão
do ensino em tempo integral: a Medida
Provisória 746.
Como o plano atinge escolas públicas
e particulares, o Sieeesp resolveu criar
uma comissão de educadores especialistas para debater as propostas, sugerir
subsídios e aprimorar a questão. A primeira reunião foi realizada no dia 4 de
outubro de 2016 na sede da entidade e,
depois de alguns debates, ficou decidido
que a discussão está aberta a toda comunidade da escola particular.
Assim sendo, o Sieeesp convidou
o Coordenador-Geral do Ensino Médio
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do MEC, professor Wisley João Pereira
que ministrou, no dia 8 de março, uma
palestra para 260 educadores vindos de
vários municípios do Estado de São Paulo
e de outros Estados brasileiros, além dos
mantenedores da Capital. O encontro foi
bastante proveitoso, pois além de sanar
dúvidas a respeito da reforma do ensino
médio, os educadores puderam trocar
ideias a respeito do tema. •

O vídeo com a integra da palestra
do coordenador do MEC está no
site do Sieeesp

www.sieeesp.org.br
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Jornada Sieeesp

Mudanças no Ensino Médio:
Fotos: Arquivo Sieeesp

Sieeesp garante que dará total
suporte às escolas
Ana Paula Saab

Em sua primeira
jornada do ano pelo
Interior do Estado,
sindicato ouviu
mantenedores
e esclareceu as
principais dúvidas

A

reforma do Ensino Médio foi o assunto mais discutido nas reuniões
que a diretoria do Sieeesp promoveu com
mantenedores, durante o mês de março,
em sua jornada pelo Interior, ABCD e Capital. O presidente da entidade, Benjamin
Ribeiro da Silva, garantiu que o sindicato
está atento e vai dar todo suporte possível
para as escolas.
O presidente explicou que, por enquanto, a reforma está em fase de discussão.
“Estamos promovendo reuniões semanais
com mantenedores de Ensino Médio da
capital para ouvi-los e registrar suas ideias.
Porém, como toda inovação, é sempre
difícil de implementar. Vamos analisar tudo
e ver como vamos nos adequar”, afirmou.
Nos encontros com mantenedores
pelo Interior, capital e ABCD, a diretoria
do Sieeesp pediu muita calma e orientou
que não se faça nada de afogadilho, pois a
lei só será implementada dois anos após
o pronunciamento do Conselho Nacional
de Educação. “Essa reforma não será nem
para 2018, nem para 2019”, acredita Benjamin. Por enquanto, ainda não há nem base
curricular nacional, segundo ele.
Na opinião do presidente do Sieeesp,
o teor da reforma é bom, mas o governo
está errando em começar as mudanças
pelo Ensino Médio. “É preciso melhorar a
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educação infantil, o ensino fundamental 1,
o fundamental 2. Essa é uma opinião minha
como educador”, afirma.
Outra crítica que Benjamin faz ao governo é tentar implementar uma reforma
deste porte do dia para a noite. “É preciso
uma geração inteira para mudar qualquer
cenário em Educação, em qualquer país. No
Brasil, cada político que entra muda alguma
coisa. Por isso, que a coisa não desempaca”,
desabafou.

Na maioria dos países mais desenvolvidos, o Ensino Médio já é assim, segundo
ele. Porém,nesses países, 70% dos alunos
que terminam o Fundamental ingressam
no Médio, ao contrário do Brasil, onde essa
parcela é de apenas 25%.
Explicou que a atual reforma vai deixar o Ensino Médio mais palatável para os
alunos, mas as escolas terão mais dificuldade em oferecer esse novo formato. “A
maioria das escolas com Ensino Médio na

menor índice foi a de Campinas, com 7,08%.
Na comparação entre janeiro de 2016 e o
mesmo mês em 2017 foi respectivamente:
6,92% e 6,30%. Para Benjamin, as escolas
aprenderam a fazer a sua lição de casa:
estão mais eficientes na seleção dos alunos
na hora de efetivar a matrícula e também
no momento da cobrança.

rede privada tem uma ou duas turmas por
série. Como é que vamos poder oferecer
cinco opções de grade, por exemplo?”, argumenta. O custo será tanto maior quanto
menores forem as turmas. “A escola particular não tem como arcar com este custo
a mais. Ou ela transfere para o pai do aluno
ou ela fecha”, conclui.
A boa notícia é que as escolas não serão
obrigadas a oferecer período integral necessariamente. Hoje, elas, que já mantém
uma grade com 1.200 horas-aula por ano,
vão ter que oferecer 1.400 horas/ano. “A
vantagem é que ela poderá oferecer 25%
da grade à distância”, informa.
Crescimento na crise
A diretoria do Sieeesp também levou
aos mantenedores de todo o Estado as
notícias de que a escola particular continua
crescendo, mesmo na crise. Pesquisa de
2016 revela que houve aumento de 1,7% no
número de alunos entre 2015 e 2016.
Levantamento realizado pelo economista Salomão Quadros, do Instituto
Brasileiro de Economia da Fundação
Getúlio Vargas, a pedido da Fenep, aponta
a contínua expansão do setor educacional.
De 2003 a 2015, as matriculas em estabelecimentos privados de ensino básico e
superior passaram de 10 para 15 milhões.

Para o presidente, esse fenômeno vai
se repetir em 2017. “Na maioria das cidades
em que passamos nesta jornada, observamos que grande parte das escolas manteve
o seu número de alunos ou até cresceu.
Pouquíssimos mencionaram perdas”.
Ele acredita que isso é normal em virtude da qualidade da escola pública, que
no interior é melhor do que na Capital.
“Em cidades menores, há participação da
comunidade e da família do aluno na escola
pública. Já nas grandes cidades, que pai em
sã consciência tira um filho hoje da escola
particular para colocar na pública? Tão importante quanto a qualidade de ensino na
escola é a segurança que a escola oferece
ao aluno”, afirma Benjamin.
Inadimplência
Entre os outros temas discutidos com
mantenedores está o da inadimplência,
que praticamente se mantém estável no
Estado. A média registrada nos 12 meses de
2016 foi de 8,68%. A região que apresentou
a maior média de inadimplente foi a de
Ribeirão Preto, com 11,74% e a que teve o

Reajuste da categoria
Em 1º de março de 2017, as escolas deverão aplicar sobre os salários devidos em 1º
de março de 2016 o percentual definido pela
média dos índices inflacionários do período
compreendido entre 1º de março de 2016 e
28 de fevereiro de 2017, apurados pelo IBGE
(INPC), FIPE (IPC) e DIEESE (ICV), acrescido
de 1,0% (um por cento), a título de aumento
real. Isso significa que professores e auxiliares terão 5,53% de reajuste salarial.
Dois turnos
Acaba de ser sancionada a Nova Lei
do Ensino Médio, que traz um importante
avanço para os professores e instituições
de ensino. A partir de agora, eles poderão
lecionar por mais de um turno em um
mesmo estabelecimento. Incorporada na
medida provisória, a iniciativa é proveniente de um projeto de lei do deputado
federal Otavio Leite (PSDB/RJ) que estava
em tramitação no Congresso Nacional.
Diz a lei que agora, “num mesmo estabelecimento, o professor poderá lecionar
por mais de um turno, não se computando
o intervalo de uma hora para refeição,
desde que não ultrapasse a jornada de trabalho semanal estabelecida legalmente.”
“Além de fixar uma regra moderna
compatível, sobretudo, à vida urbana,
facilitando o cotidiano dos professores, é
relevante assinalar que o teor da proposta
foi construído mediante entendimento
com ambos os representantes, escolas e
professores, o que significa um belo avanço
político”, destaca Otavio Leite. •

Tão importante
quanto a qualidade
de ensino na escola
é a segurança que a
escola oferece
Abril – 2017 • Escola Particular
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Saúde

Má alimentação na infância e adolescência:
a solução pode começar na escola

A

má alimentação infanto-juvenil é um
problema muito mais sério do que
se imagina. Entre outros males, quando a
criança ou adolescente tem falta de nutrientes, está faminto ou malnutrido (independentemente de estar abaixo ou acima
do “peso ideal”), pode ficar mais irritável,
apático e com menos energia, dificultando
sua concentração, aprendizado e até o seu
crescimento. Nesta condição, existe maior
risco de adoecer, de ter prejuízo no desenvolvimento cognitivo e no seu rendimento
escolar. Além dessas questões, padrões alimentares não saudáveis podem resultar em
outros problemas de saúde precoces, como
desnutrição, anemia, diabetes, pressão alta
e obesidade, comprometendo a qualidade
de vida do futuro adulto.
Segundo a Organização Mundial da
Saúde (OMS), em 2014 o número de crianças
abaixo de 5 anos de idade com sobrepeso
ou obesidade chegava a 41 milhões no
mundo. No Brasil, a Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) de 2009, já apontava 1
em cada 3 crianças brasileiras, de 5 a 9 anos,
acima do peso ideal. Estes dados tendem a
piorar, pois assistimos a um acréscimo médio de 1% ao ano nos índices de excesso de
peso, em meninos e meninas nesta idade,
entre 1989 e 2009. O crescimento destes
números não é menos preocupante em
outras fases da vida. A OMS também alerta
que, globalmente, o sobrepeso e a obesidade causam mais mortes do que a fome
e que a escola é considerada o ambiente
mais propício para começar as mudanças
necessárias para reverter este quadro.
Hábitos alimentares inadequados
desde a infância têm contribuído para o
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surgimento precoce destes problemas
de saúde, principalmente devido à
atual redução do consumo de alimentos
básicos tradicionais brasileiros, como a
combinação de arroz e feijão, além das
frutas, verduras e legumes, riquíssimos
em nutrientes essenciais para o crescimento e desenvolvimento adequados
e manutenção da saúde. Agravando a
situação, o consumo de alimentos industrializados ultraprocessados, com altas
concentrações de açúcar, sal, gordura e
aditivos, como refrigerantes, biscoitos
recheados, salgadinhos de pacote, carnes
processadas e macarrão instantâneo, é
cada vez mais frequente e excessivo em
toda a população, especialmente entre
as crianças e adolescentes.
Por conta desse quadro, o novo Guia
Alimentar para a População Brasileira (2014)
do Ministério da Saúde orienta, dentre
outras coisas, que a população aumente
o consumo de alimentos mais naturais e
nutritivos e evite o consumo de alimentos
ultraprocessados, orientações também
publicadas no Relatório da Comissão pelo
fim da obesidade infantil da OMS (2016)
para controlar e prevenir a obesidade no
público infanto-juvenil.
Considerando a finalidade da escola
de formação de crianças e adolescentes,
bem como a possibilidade de ampliação

de conhecimentos para suas famílias
e comunidades, o ambiente escolar
apresenta-se muito favorável à promoção
da saúde, na medida em que reúne um
grande número de pessoas em que nele
passam grande parte de seu dia trabalhando, estudando e aprendendo. Neste
contexto ainda, a alimentação e a formação de hábitos saudáveis são recursos
educativos versáteis para uma discussão
prática e motivadora com toda a comunidade escolar, devendo envolver alunos,
professores, pais, funcionários da escola
e lanchonete escolar para a promoção de
alimentação adequada e saudável, não só
do aluno, mas de todos os envolvidos, a
partir da visão integral e multidisciplinar
do ser humano e da sua realidade familiar,
comunitária e social.
Por todo este cenário, o combate à máalimentação na infância e adolescência, por
meio de ações de promoção de alimentação adequada e saudável no ambiente escolar, é essencial e urgente para promover
a melhoria do padrão alimentar e do estado
nutricional da população infanto-juvenil e,
consequentemente, investir na promoção
de saúde e prevenção do adoecimento
precoce, por carências ou excessos, ao
longo de todas as fases da vida, potencializando assim o desenvolvimento do capital
humano da atual geração. •

Bianca Assunção Iuliano
Nutricionista (CRN-3 18143) graduada na FSP-USP, mestre em Saúde Pública pela FSP-USP. Atual
diretora da NB Nutrição e Bem-estar e responsável técnica da iNutri (www.inutri.net.br). Foi
docente no SENAC, na FMU, no Centro Universitário São Camilo e na UNIP. Foi pesquisadora na USP
e na São Camilo com ênfase nas áreas de educação nutricional e promoção de saúde em escolas.
bianca@nbnutricao.com.br
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Transtorno
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SÍNDROME DE ASPERGER

Asperger chamou
essas crianças de
“pequenos professores”
32
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A

síndrome de Asperger foi descrita
pela primeira vez em 1944 pelo médico pediatra austríaco Hans Asperger. Ele
descreveu crianças com comportamento
rígido, interesses específicos e déficit na
socialização, além de algumas dificuldades
na linguagem e na comunicação. Diferentemente das crianças com o autismo
clássico, as crianças descritas por Asperger
apresentavam desenvolvimento cognitivo
e intelectual normal e pouco atraso na
aquisição da fala.
Vale destacar que oficialmente a síndrome de Asperger deixou de fazer parte
do hall de transtornos comportamentais
como uma entidade nosológica isolada,
visto que os transtornos autísticos passaram a ser classificados juntos sob a
nomenclatura de transtornos do espectro
autista, segundo o Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais (DSM–5).
HANS ASPERGER
Hans Asperger nasceu em Viena,
Áustria, no ano de 1906. Ele estudou medicina na Universidade de Viena, graduando-se em 1931 e se tornou diretor do Setor
de educação especial da clínica infantil
universitária em 1932.
Em 1944 Asperger publicou um artigo
em que descrevia quatro garotos com um
padrão de comportamento e habilidades
peculiar em que apresentavam dificuldade
na empatia, pequena habilidade para fazer
amigos, interesses sobre assuntos específicos ou especiais e dificuldade para manter
um diálogo.
Asperger chamou essas crianças de
“pequenos professores” devido à habilidade de conversar sobre seus assuntos
prediletos com grande riqueza de detalhes
e utilizando-se de uma linguagem formal e
incomum para a idade.
O medico austríaco morreu em 1980,
antes de seu trabalho ser internacionalmente reconhecido. Um dos principais motivos teria sido as publicações em alemão
que dificultaram o acesso por cientistas

Uma característica fundamental da síndrome de
Asperger é a pouca habilidade social, o que leva a
inadequações comportamentais e a dificuldades no
entendimento das relações humanas

e pesquisadores mundo afora, além de
que muitos de seus artigos se perderam
ou foram destruídos durante a Segunda
Guerra Mundial.
Quem introduziu, em 1981, o termo Síndrome de Asperger no vocabulário médico
foi a médica psiquiatra inglesa Lorna Wing
com a publicação de um artigo em referência aos estudos do médico austríaco e com
sucessivas publicações traduzidas para o inglês dos artigos originais de Hans Asperger.
QUEM SÃO AS CRIANÇAS DE HANS
ASPERGER?
A incidência da síndrome de Asperger
é de aproximadamente 0,3% de crianças
e adolescentes em idade escolar e é bem
mais prevalente em meninos do que em
meninas.
O desenvolvimento inicial da criança
parece normal, pois é inteligente e não
há atraso significativo na aquisição da
linguagem; contudo, no decorrer dos
anos seu discurso torna-se diferente,
monótono e peculiar. Esse padrão diferente de fala pode dar a impressão de que
a criança verbaliza de uma maneira muit o
formal, sem utilização de gírias ou vícios
de linguagem e se utilizando de palavras
consideradas difíceis e rebuscadas.
Essa dificuldade de flexibilidade e a
persistência em falar de tópicos específicos são um dos motivos da dificuldade
em socialização, pois este padrão de fala
e rigidez comportamental parece cansar
as outras crianças, que, sob essa ótica,
vê o portador da síndrome de Asperger
como alguém chato e repetitivo.
Uma característica fundamental da
síndrome de Asperger é a pouca habilidade social, o que leva a inadequações
comportamentais e a dificuldades no
entendimento das relações humanas.
São inflexíveis, não lidam facilmente
com mudanças e são emocionalmente
vulneráveis e instáveis. Esse jovem pode
apresentar um comportamento excêntrico, suas vestimentas podem se apre-

sentar estranhamente alinhadas e ele não
consegue entender bem as críticas a ele
encaminhadas.
Há prejuízo na coordenação motora
e na percepção visoespacial. Esse jovem
frequentemente apresenta interesses
peculiares e pode passar horas assistindo ao canal da previsão do tempo na
televisão ou estudando exaustivamente
sobre seus assuntos preferidos, como
dinossauros, Egito, carros, aviões ou
mapas de ruas.
SÍNDROME DE ASPERGER NA ESCOLA
• Fala como um adulto, de maneira
formal.
• Diálogos intermináveis sobre
assuntos preferidos, como carros e
dinossauros.
• Dificuldade para entender metáforas, ditados populares ou piadas.
• Dificuldade em iniciar e manter uma
conversa.
• Dificuldade em manter contato
visual (olhar nos olhos).
• Dificuldade em se relacionar.
• Não reconhece expressões faciais.
• Dificuldade em entender os sentimentos dos outros.
• Apresenta poucos ou nenhum
amigo (mesmo desejando tê-los).
• Não compreende regras sociais.
• Prefere a presença de adultos.
• Comportamento ritualístico.
QUAIS SÃO AS CAUSAS?
Assim como nos outros transtornos
do espectro autista, fatores neurobiológicos parecem estar envolvidos, logo,
componentes genéticos e ambientais
provavelmente participam na origem dessa
condição comportamental.
Esse transtorno também acarreta maior vulnerabilidade para outras
condições comportamentais, como o
transtorno obsessivo-compulsivo, os transtornos do humor e a esquizofrenia.

O QUE FAZER?
O tratamento da síndrome de Asperger
segue a mesma plataforma terapêutica dos
outros transtornos do espectro autista,
entretanto, devido a menor gravidade
dos sintomas, menor prejuízo intelectual
e de linguagem, seu prognóstico é muito
superior, quando comparado aos casos
mais graves de autismo.
O treinamento de habilidades sociais
desempenha uma função essencial na
melhoria de muitos sintomas, pois a dificuldade em socialização é uma das principais
dificuldades dessas crianças. O aconselhamento familiar, a psicoterapia cognitivocomportamental e o treinamento vocacional durante a adolescência também devem
ser realizados.
A utilização de medicação é normalmente preconizada nos casos de transtornos comportamentais associados,
como o transtorno obsessivo-compulsivo,
a depressão, os transtornos ansiosos, os
tiques e o transtorno de déficit de atenção/
hiperatividade.
As dificuldades de socialização provocadas pela síndrome de Asperger tornam
muito difícil a capacidade de interação com
outras crianças, o que tende a deixar o
acometido solitário. Portanto, esportes coletivos, como futebol, basquete e vôlei, por
exemplo, podem ajudar o estudante tanto
na adequação e na interação social como no
desenvolvimento de habilidades motoras.
Muitos jovens com a síndrome de Asperger, quando bem-estimulados, conseguem ter uma vida independente, casando,
tendo filhos, constituindo família e sendo
absorvidos pelo mercado de trabalho. •

GUSTAVO TEIXEIRA
Médico Psiquiatra da Infância,
Professor Visitante - Bridgewater
State University, Mestre em
Educação - Framingham State
University, Diretor Executivo - CBI
of Miami.
www.cbiofmiami.com
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Orientação
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Dentro de uma
universidade
o aluno deve
ser autônomo,
administrar
horários,
materiais,
comparecimento
em provas; ele
tem que ter
sua própria
organização

Entrei na universidade,
e agora?
D

epois de muito trabalho, a etapa da
Educação Básica é concluída e agora
surgem novos desafios. Jovens de 17 e 18
anos preparam-se para ingressar na universidade e conhecer, de fato, a carreira
almejada.
O primeiro passo é comemorar, afinal,
depois de uma rotina intensificada de estudos, nada mais merecido. Na sequência,
é preciso ficar atento à matrícula, às disciplinas que devem ser cursadas, à carga
horária, aos créditos, aos horários das
aulas, entre outros.
Após a “parte burocrática” e as boasvindas, os alunos entram nesse novo mundo, o da universidade. O primeiro grande
desafio está na mudança de realidade. A
Educação Básica é marcada pelo cuidado,
principalmente da parte organizacional,
do professor, dos orientadores, dos coordenadores em relação ao aluno. E, em um
primeiro momento, o que pode “assustar”
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é que dentro de uma universidade o aluno
deve ser autônomo, administrar horários,
materiais, comparecimento em provas; ele
tem que ter sua própria organização. Uma
dica para melhor se adaptar é observar as
mudanças e tentar se habituar a esse novo
jeito de funcionar, criando cronograma
por escrito que seja fácil de ser visualizado.
É importante compreender que tudo o
que foi recebido na Educação Básica tem
que ser transformado em autonomia.
Outro ponto de atenção refere-se à
idealização do curso/carreira. O ideal é
que a desconstrução da idealização - que
realmente existe - seja feita antes da
escolha. Quando o aluno está se preparando para fazer a escolha profissional
é bom que haja uma aproximação em
relação ao que é a universidade e o curso
que ele está escolhendo.
Mas como fazer isso? Pesquisando,
entrando na matriz curricular dos cursos

de interesse, conhecendo os cursos mais a
fundo. Outra coisa que recomendo é que
visite a(s) universidade(s) antes do vestibular. Vale assistir a uma aula, visitar instalações, fazer uma vivência no laboratório da
faculdade e, quando for possível, conversar
com alunos que já estão na universidade,
com professores, coordenadores do curso
e também com profissional no exercício da
profissão, assim, a idealização é reduzida.
Não que ela não exista, mas diminui, e aí
fica mais fácil enfrentar as matérias mais
teóricas dos dois primeiros anos.
Todas essas dicas são dadas no Programa de Orientação Profissional que
algumas escolas de ponta, como o Colégio Marista Arquidiocesano, possuem.
No nosso caso, o trabalho começa no 9°
ano, com uma sensibilização, e continua
mesmo após a conclusão da Educação
Básica. Existe contato posterior ao ingresso na universidade. Queremos saber
o que o aluno vai ter de conquista ou não
conquista para continuarmos a manter o
vínculo, sempre mencionando que cada
um tem um tempo para escolher. Porém,
algo é indiscutível: é importantíssimo que
o adolescente se aproxime da escolha profissional, da carreira, antes do momento
da escolha efetiva. Pesquisar antes, na 2ª
e 3ª séries do Ensino Médio, diminuem e
muito as chances de reescolha (algo que
gera frustração e mexe na autoestima).
É fato: conscientização e conhecimento
evitam evasão. •

Cristiane Paccola
Orientadora profissional do
Colégio Marista Arquidiocesano
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Aprendizado

Gestão e Docência com
Inovação em Educação

Novo Ensino Médio: o que temos agora e o que vem depois?
PARTE I
Iniciamos uma nova série de artigos dedicados à gestão e docência, com inovação, em educação.
O cenário da nova lei
m 16 fevereiro, a Presidência da
República sancionou a lei que tem origem na Medida Provisória MPV 746/2016
que reforma o Ensino Médio. O texto
estabelece a segmentação de disciplinas
de acordo com áreas do conhecimento e
a implementação gradual do ensino integral. A implantação da reforma depende
ainda da Base Nacional Comum Curricular
(BNCC), conjunto de orientações que
deverá nortear os currículos. Atualmente
em análise pelo Ministério da Educação, a
previsão é de que a BNCC seja homologada
ainda em 2017, com previsão para dezembro. O cronograma de implantação da
reforma terá de ser elaborado no primeiro
ano depois da homologação da base curricular. E a implementação deve ocorrer
no ano seguinte.
De acordo com o texto aprovado no
Congresso, o ensino integral será implantado de forma gradual. As escolas terão
o prazo de 5 anos para aumentar a carga
horária das 800 horas anuais para 1 mil
horas. Isso significa que os turnos passarão
das atuais 4 horas diárias para 5 horas
diárias. Depois, a carga anual deve chegar
a 1,4 mil horas, mas não há prazo estipulado
para a meta.

E
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Currículo
Segundo a agência de notícias do
Senado Federal1, o currículo será dividido
entre conteúdo comum e assuntos específicos de acordo com o itinerário formativo escolhido pelo estudante (linguagens,
matemática, ciências da natureza, ciências
humanas e formação técnica). Português
e Matemática continuam obrigatórios nos
três anos do ensino médio, assegurado, às
comunidades indígenas, o ensino de línguas
maternas. O texto reinclui como disciplinas
obrigatórias Artes e Educação Física, que
tinham sido excluídas pelo texto original da
MP. Entre as línguas estrangeiras, o Espanhol não será mais obrigatório, ao contrário
do Inglês, que continua obrigatório a partir
do 6º ano do ensino fundamental.
Já as disciplinas de Filosofia e Sociologia, que tinham sido excluídas pelo Poder
Executivo, passarão a ser obrigatórias
apenas na BNCC, assim como Educação
Física e Artes.
A inclusão de novas disciplinas obrigatórias na BNCC dependerá da aprovação
do Conselho Nacional de Educação e de
homologação do ministro da Educação. A
organização do ensino médio poderá ser na
forma de módulos ou sistema de créditos
com terminologia específica.

Formação técnica
Atualmente, para cursar a formação
técnica de nível médio, o estudante precisa
cumprir ao longo de três anos 2,4 mil horas
do ensino regular e mais 1,2 mil horas do
técnico. A nova legislação prevê que essa
formação ocorra dentro da carga horária
do ensino regular, desde que o aluno continue cursando português e matemática.
Ao final do ensino médio, o aluno obterá
o diploma do ensino regular e um certificado do ensino técnico. Os professores
da formação técnica poderão ser profissionais de notório saber em sua área de
atuação ou com experiência profissional
atestados por titulação específica ou
prática de ensino.
Cenário atual do ensino médio
Ainda segundo a Agência Senado, o
Brasil tem 1,7 milhão de jovens entre 15 a
17 anos fora do ensino médio. Dos cerca
de 8 milhões de alunos que se matriculam
anualmente no ensino médio, apenas 1,9
milhão chegam a concluir os estudos. Além
disso, 82% dos jovens na idade entre 18 e
24 anos estão fora do ensino superior. Este
cenário justifica, ao menos em parte, a
urgência da iniciativa que vem recebendo
apoios e críticas. As matrículas entre es-
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colas públicas e privadas do ensino médio
no Brasil situam-se, respectivamente, em
torno de 82% e 18%.
Pressupostos para o Novo Ensino Médio: onde situa-se o campo das principais
transformações propostas?
Em edição anterior da Revista Escola
Particular (edição 217) apresentamos o
Modelo Sistêmico da Educação (MSE) [1] o
qual traz uma visão estrutural e dinâmica
para as instituições educacionais. Este
modelo pode servir tanto à gestão quanto
à docência, oferecendo possibilidades
de análise, interpretações de cenários e
geração de informações para produção
de conhecimento e modelagem de ações
nas escolas.

Figura 1: Modelo Sistêmico da Educação (MSE)[1].

Quem está dentro
de uma sala de
aula, sabe muito
bem do que se está
comentando aqui
Focando-se o domínio da Superestrutura encontraremos o âmbito do paradigma, fortemente associado à cultura
institucional, vivenciada e interpretada
socialmente na escola. Aqui, pode-se
dizer, reside o ‘núcleo duro’ cultural onde
as visões, tradições, comportamentos e
crenças estão presentes irradiando o perfil político e social da escola. Logo abaixo
situa-se o Currículo, que se encarrega de
dar vida ao paradigma, na prática escolar
de cada dia. Ainda no âmbito da Superestrutura encontram-se os modelos de
ensino-aprendizagem que inspiram e
suportam a didática escolar.
Quando se analisa o teor da lei vêse, de pronto, que suas proposições se
situam na dimensão da Superestrutura,
apontando diretamente para o currículo
e, mesmo, aproximando-se do paradigma. E o que isso significa na prática?
As mudanças preconizadas pela lei,
para o Novo Ensino Médio, encontramse nos campos onde residem as maiores
dificuldades de mudança, quer por se
tratar de mexer com estruturas, modelos
e práticas arraigadas e alimentadas pelo
paradigma vigente, quer pelas questões
que diretamente envolvem a gestão e
docência. As proposições de mudança
não representam unicamente um desafio à gestão executiva e escolar, mas
também à docência já que, por exemplo,
a dinâmica de percursos formativos não
faz parte da cultura escolar brasileira.
Na prática este novo cenário que
se apresenta, além da reestruturação
do modelo da Superestrutura escolar,
convida-nos a lidar com um cenário muito
mais fluido que exigirá flexibilidade na
concepção, desenvolvimento e execução
dos processos institucionais e pedagógicos. Isto não é trivial, ao menos neste
momento, o que desafia cada um a ‘sair
do seu quadrado, para ingressar em microesferas sociais que se interpenetram
e interagem, se expandem e reduzem,
são flexíveis e ao mesmo tempo rígidas,
exigindo ampla gestão do conhecimento
dos atores, isto é, gestores, docentes e
estudantes’.
Por envolver aspectos paradigmáticos e de currículo, as proposições para
o Novo Ensino Médio no mínimo tangenciam e tendem a afetar os modelos

de ensino-aprendizagem praticados nas
escolas. Na prática isso significa que
transformações experimentadas no âmbito da superestrutura afetam o conjunto
das categorias desse nível e, mesmo, da
Mesoestrutura da escola, já que alcança
o nível da didática, das tecnologias (isto
é, da forma como os professores concebem e conduzem suas aulas e projetos),
das técnicas e das mídias (analógicas e
digitais). A Infraestrutura também será
de alguma forma afetada, já que deverá
acolher os estudantes em períodos de
maior amplitude, contar com ambientes
mais especializados (por exemplo, nos
percursos das ciências da natureza que
exigem mais especialização em Física,
Química e Biologia) e além de outros
ajustes por demanda.
Este cenário global coloca aos gestores um novo nível de desafios: repensar
estrategicamente a escola, definir mais
precisamente suas táticas e supervisão de
processos, além de não se descuidar de
manter bons níveis de sustentabilidade
e crescimento financeiro da operação.
Aos docentes os desafios não ficam por
menos, uma vez que os moldes atuais
de sua atuação serão significativamente
impactados, para atender às novas demandas que, na verdade, já vêm a bom
tempo sendo causadas pela mudança no
perfil sociocultural dos estudantes.
Quem está dentro de uma sala de
aula, sabe muito bem do que se está comentando aqui. •
(Continua no próximo número)
NOTA:
1 - Disponível em: http://www12.senado.leg.
br/noticias/materias/2017/02/16/sancionadalei-da-reforma-no-ensino-medio. Acesso em
13.03.2017.
Referências:
[1]. CARVALHO NETO, C. Z. Educação
profissional continuada: incerteza, equívoco
e sucesso em programas de formação
continuada de professores, especialistas e
gestores. São Paulo: Laborciencia editora,
2016. 1ª ed.
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executivo do Programa de Educação Profissional
Continuada ‘Docência com Inovação em Educação’ – o
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Implantação do eSocial e a mudança de paradigma

I

nstituído em 2007, com certeza a
maioria dos empresários e seus contadores já ouviu falar de SPED - Sistema
Público de Escrituração Digital, que é a
forma de oficializar os arquivos digitais
das escriturações fiscal e contábil dentro
de um formato específico e padronizado,
permitindo ao governo cruzar as informações de praticamente todas as dimensões
da operação empresarial.
Pois bem, um dos módulos do Sped é
o eSocial - Sistema de Escrituração Fiscal
Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas, responsável por uma
rápida integração entre o empregador e
os órgãos governamentais, garantindo,
através das informações repassadas de
forma simples e unificada, benefícios para
o governo, empregadores e empregados.
Integrar informações de toda folha
de pagamento, incluindo empregados e
prestadores de serviço tem se tornado
um desafio a ser vencido. Um desafio com
dias contados, já que a implementação do
sistema tem início previsto para janeiro de
2018, para empresas com faturamento
acima de 78 milhões e em julho de 2018
para todas as outras.

Integrar informações de toda folha
de pagamento tem se tornado um
desafio a ser vencido
Para atender a legislação, algumas
normas internas devem ser revistas. A
seguir, relacionamos alguns dos principais
pontos de impacto do eSocial no dia a dia
da empresa.
Investimento em tecnologia
O manual de orientação classifica as
informações a serem repassadas em três
grupos. Nos eventos iniciais e tabelas, deverão constar as informações de natureza
permanente, como tabela de rubricas,
cargos, horários e vínculos empregatícios
atuais.
Nos eventos não periódicos, será
necessário registrar ações como admissão, alteração contratual, afastamentos
e reintegrações.
Já nos eventos periódicos, incluem-se
dados de remuneração dos trabalhadores

e informações tributárias, trabalhistas e
previdenciárias.
Para o envio destas informações,
as empresas precisarão ter softwares
que possibilitem a contabilização e
transmissão integrada desses arquivos,
garantindo que todos os dados transmitidos estejam em conformidade, uma
vez que a base central de dados servirá
de armazenamento para vários órgãos
e obrigações hoje existentes, tais como:
livro de registro de empregados, folha
de pagamento, SEFIP (Sistema Empresa
de Recolhimento de FGTS e Informações
à Previdência Social), CAGED (Cadastro
Geral de Empregados e Desempregados),
RAIS (Relação Anual de Informações
Sociais), DIRF (Declaração do Imposto de
Renda Retido na Fonte) e CAT (Comunicação de Acidente de Trabalho).

•••••••••••••••••••••••••••••••
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Aspectos legais
Com o eSocial a legislação deverá ser
aplicada à risca; todos os eventos relacionados a folha de pagamento deverão ser
notificados eletronicamente nos prazos
legais, desde a admissão até a demissão
do empregado.
Apesar da aplicação da legislação não
ser uma novidade, será preciso ficar atento
as normas, para cumprir todas as exigências contidas no manual, em tempo real.
Por exemplo, a sequência das informações deve ser obedecida, pois os dados
constantes dos primeiros arquivos são
necessários para processamento das informações posteriores. Assim, a empresa
que faz lançamentos nos sistemas e gera
documentos somente no fechamento da
folha de pagamento e somente para este
fim, deverá rever seus processos.
As admissões deverão ser encaminhadas até o final do dia anterior ao início
da prestação de serviço. Dados relativos
ao exame médico realizado pelo PCMSO – Programa de Controle Médico de
Saúde Ocupacional também devem ser
informados.
Por conta da precisão e prazos curtos,
o empregador deverá contar com bons

profissionais na área de recursos humanos
e gestão de pessoas, para gerir e conferir
as informações em tempo, evitando transtornos junto à fiscalização.
Os empregados, por consequência,
terão seus direitos garantidos pelo sistema, pois poderão acompanhar a maioria
das informações fornecidas pela empresa.
Alteração de processos
Em algumas situações, os processos
internos da empresa precisarão ser revistos, para que todos os envolvidos possam
interagir de forma harmônica e dentro dos
prazos preestabelecidos.
Isso implica em uma maior relação
entre o departamento de recursos humanos, a contabilidade e o financeiro.
Alguns dados que estão hoje sob a tutela
de diferentes departamentos terão de
ser encaminhados à área de recursos humanos, que centralizará as informações.
Vale ressaltar que todos os eventos
sociais como a contratação de empregados, folha de pagamento, alterações posteriores de cargos, horários de trabalho,
afastamentos, atestados de saúde ocupacional, rescisões de contrato de trabalho,
ações trabalhistas, dissídios, contratação

de prestadores de serviços (pessoas físicas
e jurídicas), entre outros, serão enviados
para uma única base de dados digital.
É muito importante que, paralelamente às implementações necessárias no
programa de folha de pagamento, as empresas iniciem o processo de revisão das
informações cadastrais dos empregados
e prestadores de serviços, para evitar
inconsistências.
Em resumo: o eSocial não traz mudanças na área trabalhista, mas a legislação
deverá ser aplicada com maior rigor.
Além disso, com o sistema unificado,
será preciso muito mais atenção e rapidez
nos processos, que serão mais confiáveis,
mas, por outro lado, permitirão uma
maior cobrança governamental, em
tempo real. •

Lia Mara Mazzuia
Gestora Trabalhista / Implantação
na Meira Fernandes. Atua na área
trabalhista há mais de 30 anos,
sendo 26 anos no segmento
educacional. Jornalista de
formação e Pós-graduada em
Recursos Humanos pela FMU. Possui MBA em Gestão
e Consultoria de Negócios pela Faculdade Trevisan.
lia.mazzuia@meirafernandes.com.br
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S

Ser diferente é bom!

er diferente é bom! Este parece ser
um mantra entre muitos, quando
perguntados sobre o assunto! No entanto,
se ser diferente é bom, porque lutamos
tanto para nos adequarmos a espaços,
pessoas e valores, que por vezes não acreditamos? Como trabalhar estas questões
na Educação Infantil? De certo, é preciso
saber que a sociedade contemporânea
pede que sejamos iguais, tenhamos
pensamentos iguais, e, lógico, possamos
consumir de maneira igual. Nessa lógica,
o diferente é descartado (mesmo que seja
de forma sutil)!
Algumas pessoas não vão concordar
com o meu pensamento, mas basta uma
observação mais atenta numa portaria
escolar em uma escola de Educação Infantil para verificarmos mochilas da
moda (às vezes todas são iguais em uma
sala de aula, não é?), lancheiras, sapatos
que piscam, celulares, cordões de ouro,
bonés... tornando, por vezes, o retorno
das aulas num desfile competitivo desnecessário. Mas, não fica só nas aparências,
temos o espanto com os obesos, os que
apresentam comportamento diferente,
com os negros, os cadeirantes, os que
não possuem os objetos da moda, os que
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É preciso saber
que a sociedade
contemporânea
pede que
sejamos iguais
possuem alimentação diferenciada, aos
que precisam usar fraldas (mas já possuem
quatro anos)... E por aí vai... Esta é uma
questão que nós, professores da educação
Infantil, precisamos ficar atentos para sermos capazes de transformar o cotidiano
e emplacar práticas inclusivas. As crianças
pequenas precisam reagir as diferenças e
entendê-las como parte do processo de
desenvolvimento. Assim, é comum vê-las
olhando, tocando, perguntando... Sim!
Esta é uma forma saudável de interação
com o mundo e com as pessoas. O espanto, as perguntas, as dúvidas, devem
ser tratadas de forma educativa cabendo
aos adultos mediadores abordagem sobre
o assunto de maneira técnica e afetiva.

Assim como os adultos, as crianças
podem ser cruéis! Comportamentos
trazidos de casa, valores familiares fundamentalistas ou aprendidos no ambiente
escolar, traços de personalidade (ainda
em formação), imitação de ações adultas
podem agravar a convivência e fazer com
que atitudes cruéis apareçam no convívio
entre os pequenos. Destaco algumas atitudes que podem demonstrar crueldade:
xingamentos, deboche, apelidos, exclusão
das atividades... Pasmem! Muitas vezes
as ações cruéis são incentivadas pelos
adultos, quando acham graça, participam
da crueldade ou não fazem a intervenção
necessária, de imediato.
No entanto, precisamos entender que
debates calorosos, disputa por brinquedos, empurrões, ocorrem, sem que tal
prática possa configurar crueldade. Por
vezes, temos ali uma necessidade de
comunicação incompleta que precisa ser
abordada de forma educativa e lúdica! É
sabido que a preocupação com a violência
no espaço escolar tornou-se quesito de
segurança institucional. Hoje, para além
da proposta pedagógica, preço justo, materiais escolares, espaço físico e a didática
dos professores tornou-se essencial saber
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É preciso que o
professor amplie
sua forma de
ver e estar no
mundo, pois ele
será sempre o
maior espelho
nas atitudes das
crianças e
mediador de
boas práticas

sobre o ambiente educativo e, nele, como
seu filho é tratado no cotidiano da escola.
Assim, tratou-se de inserir câmeras, auxiliares de pátio, inspetores de banheiro,
ações que visam dar mais segurança as
crianças e conforto aos pais! Porém, estas
ações não devem substituir o diálogo,
ampliação da visão de mundo, a presença
nas reuniões da escola e a participação
ativa da família na vida escolar dos filhos.
Por fim, nem todas as ações poderão ser
vencidas pelo professor ou pela escola.
Quando todas as técnicas didáticas e institucionais falharem, a ajuda de profissionais
que possam entender e mediar o conflito
devem ser planejadas. Assim, Assistentes
Sociais, Psicólogos, Médicos e outros
profissionais poderão ser chamados pela
família e/ou escola, sempre que a situação
fugir ao controle.
Toda prática abusiva, mesmo que
sem caráter de crueldade deve ser mediada. Porém, deixar os agressores sem
merenda, sem parquinho, adotar práticas
de humilhação, só agravarão a situação.
Como também, deixar os agredidos
sem conversa, sem apoio ou incentivo
pode ser considerado negligência profissional. Assim, execução de atividades
que exijam troca de papeis, troca de
brinquedos, pequenos jogos em grupo
são ações que poderão contribuir para
uma prática inclusiva. Porém, é preciso
que o professor amplie sua forma de ver
e estar no mundo, pois ele será sempre o
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maior espelho nas atitudes das crianças e
mediador de boas práticas.
A escola é o ponto de referência e o
lugar de fazer amigos de crescer juntos,
além da aprendizagem eles conversam,
jogam, riem, brincam e se desenvolvem
sua personalidade e de forma coletiva e
aprendem a ser tolerantes! Deixo algumas
sugestões de atividades que poderão, na
Educação Infantil, trabalhar as diferenças
e fortalecer uma prática de alteridade!

e aceitação de vários alimentos e
dividir as porções com os amiguinhos.
É importante verificar existência de
alergias ou restrições alimentares e
encontrar alimentos substitutivos
para estas crianças. Não vale deixar
ninguém de fora do piquenique!
Após o período de preparação, o
piquenique deverá apresentar atividades lúdicas, músicas, histórias para
movimentar a garotada.

Coelhinhos corram para a toca!
Faixa Etária: 03 a 05 anos
Trabalhar noções de espaço e lateralidade com o grupo, favorecer o
reconhecimento do seu espaço no
grupo e desenvolver raciocínio lógico.
Esta é uma brincadeira que desconstrói o conceito da tradicional brincadeira: “Coelhinhos saem da toca.”
O Professor deverá desenhar um
grande círculo, onde todas as crianças
possam ficar. Em seguida vai desenhando círculos onde eles possam
se dividir. Assim, poderão ficar em
duplas, sozinhos, em trios, porém,
nunca fora de uma toca!

Desenho em folhas grandes e em
pequenos grupos (atenção para não
reforçar as “panelinhas”).
Faixa Etária: 02 a 05 anos
Importante para criar condições onde
a criança possa vivenciar o desenvolvimento de habilidades de interação,
participação e convivência.
O professor deverá espalhar as folhas
no espaço do chão da sala de aula ou
pátio, dividir a turminha em pequenos
grupos e entregar canetinhas coloridas e giz de cera. O professor deverá
mediar conflitos de espaço e disputa
pelas canetas e giz de determinadas
cores. •

Piquenique dos Amigos.
Faixa Etária: 01 a 05 anos
Os objetivos são experimentar alimentação saudável, estimular sabores diferentes e consistências de
alimentos para desenvolver o paladar

Denise Tinoco
Professora Universitária.
Pedagoga. Especialista em
Educação Infantil. Especialista em
Psicopedagogia.
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Um Binômio para Educação Transformadora
A

s avaliações existem como forma de
mensurar o quão está a nossa educação. Sabe-se que no geral, ela está sofrível, tendo alcançado entre os 70 países,
a 65ª posição em uma prova coordenada
pela Organização para Cooperação e
Desenvolvimento Econômico (OCDE) e
que foi aplicada em 2015.
Essa avaliação ocorre a cada três anos
e auxilia traçar um perfil do aluno ao ser
avaliado em Ciências, Leitura e Matemática, que focam os conhecimentos básicos
e as suas habilidades. Ela é conhecida
como Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (Pisa) — Programme
for International Student Assessment e
é realizada no ensino médio.
É importante perceber que não basta
a escola fazer o papel dela em ensinar
seus alunos, cabe a família fazer também o seu papel que é se envolver nas
atividades de seus filhos, pois quando
a escola pode contar com os pais neste
processo ensino/aprendizagem, os alunos
aprendem melhor.
Quando os pais se comprometem
com a orientação educacional de seus
filhos, o rendimento do mesmo melhora,
sem contar que isso está amparado pelo
Estatuto da Criança e do Adolescente no
artigo 129 e inciso V ao qual ressalta que
os pais, além da matrícula, têm o dever de
acompanhar a frequência e o aproveitamento escolar do filho [...] garantir a
permanência, bem como no de observar e
participar da evolução escolar da criança
ou adolescente, avaliando seus progressos
individuais e estimulando-os para que o
estudo seja-lhes rendoso.

Quando os pais
se comprometem
com a orientação
educacional de seus
filhos, o rendimento
do mesmo melhora
46
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Tal artigo ressalta que a inserção
de seus filhos não é o suficiente, e isso
implica em dizer que a família não pode
ser omissa deixando toda educação de
seu filho na responsabilidade da escola,
e esta fala, converge com o livro Escola
não é depósito de crianças.
É sabido que algumas famílias têm
sido omissas na sua função em educar
seus filhos e se esquecem que não compete a escola substituí-la. Por melhor que
seja uma escola, ela jamais substituirá
uma família, ela jamais suprirá a carência
deixada pelos pais e/ou responsáveis.
Perante a sociedade cada uma tem a
sua função para que o educando possa se
formar e se transformar em um cidadão e
um ser protagônico cognoscente.
O binômio escola e família se faz necessário, e mediante a isso, Rego em seu
livro Memórias da Escola: cultura escolar e
constituição de singularidade, publicado
pela Editora Vozes em 2003, esclarece
que existem algumas funções de ordem
social, política e educacional que devem
ser compartilhadas entre a família e a
escola, e este compartilhamento vem
a contribuir na formação do educando
como cidadão crítico e ativo.
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Existem algumas
funções de ordem
social, política
e educacional
que devem ser
compartilhadas
entre a família e
a escola
No livro Escola não é depósito de
crianças, é ressaltado que cabe a família
ensinar valores a seu filho e a desenvolver
o seu caráter, e deverá ser na família
que os educandos encontrarão atenção,
carinho, respeito, dignidade, ética e
bons exemplos, cabendo então a escola
proporcionar a seu filho a busca de um
conhecimento pertinente ao seu entorno
e às suas necessidades para que assim, o
mesmo possa se tornar um protagonista,
um cidadão crítico e ativo.

Escola e Família devem caminhar
juntas. Elas formarão o elo para o futuro
promissor de seu educando, mas para que
este elo não seja frágil, faz-se necessário
o apoio mútuo, o que é alicerçado pelo
livro escola não é depósito de crianças ao
levantar alguns pontos a serem questionados: como preparar um educando para
a sociedade se a escola ensina tolerância,
mas o aluno ouve de seus pais ou responsáveis impropérios diante de um trânsito
caótico? Como a escola pode incentivar o
coletivo, se o educando vê em seus pais
pessoas egocêntricas, que só pensam
em tirar vantagens, vendendo votos e
até mesmo a dignidade? Como a escola
poderá ensinar a humanização, o respeito
às diferenças, se os educandos vêem nos
pais, religiosos fanáticos ou homofóbicos
a tolherem os seu livre arbítrio?
De acordo com o livro supracitado,
cabe a escola proporcionar as oportunidades de crescimento para todos de
maneira equitativa e oferecer um ambiente adequado para que o crescimento
aconteça da melhor maneira e a família
a função de auditar o que está sendo proposto e efetivado pela escola, de forma
com que o educando possa se tornar um

Abril – 2017 • Escola Particular

49

Escola

freepik.com

Educação tem a sua função mágica, e essa magia
está nas transformações da vida do educando,
fazendo deste mais que um simples cidadão,
um protagonista de sua própria vida

ser integral, ou seja, em sua capacidade
física, intelectual e moral, trabalhando e
desenvolvendo habilidades e personalidade social.
Educação tem a sua função mágica,
e essa magia está nas transformações
da vida do educando, fazendo deste mais
que um simples cidadão, um protagonista de sua própria vida e os verdadeiros
mágicos são a escola e a família a se
complementarem neste show da vida.
Tanto a escola quanto a família devem
instruir, educar, ensinar ou formar, ora
em um maior grau ou em menor grau,
para que assim este binômio alcance uma
educação de qualidade tão almejada pelos pais, com isso, pode-se perceber que
o processo de educar é uma via de mão
dupla, e que a transformação na vida do
educando ocorrerá somente quando a
escola desenvolver o pensamento crítico
no mesmo e não um adestramento.
Que a escola possa ter em seu corpo
docente profissionais apaixonados pela
profissão e bem preparados e em contrapartida, a família tenha pais e/ou responsáveis preocupados com a educação de
seus filhos e sempre dispostos a colaborar e contribuir neste processo ensinoaprendizagem, e quando isso ocorrer, as
avaliações refletirão apenas o sucesso
deste binômio, reforçando a importância
da família neste processo de transformação e criação da identidade do seu filho,
e que as famílias que delegaram toda a
função de educar à escola, possam se
reorganizar e assumir o seu papel em ensinar caráter e valores a seus filhos, para
que a escola possa cumprir realmente a
sua função de ensinar e desenvolver as
habilidades de seus educandos. •

Wolmer Ricardo Tavares
Mestre em Educação. Autor do
livro “Escola não é depósito de
crianças: a importância da família
na educação dos filhos” (Wak
Editora).
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Classieeesp

AGENDA de obrigações • MAIO DE 2017 •
• 05/05/2017
		
		
		
• 10/05/2017
• 12/05/2017

SALÁRIOS - ref. 04/2017
E-Social (Doméstica) - ref. 04/2017
FGTS - ref. 04/2017
CAGED - ref. 04/2017		
ISS (Capital) - ref. 04/2017
EFD – Contribuições - ref. 03/2017

• 19/05/2017
		
		
• 24/05/2017
		
• 30/05/2017
		

INSS (Empresa) - ref. 04/2017
PIS – Folha de Pagamentos - ref. 04/2017
SIMPLES NACIONAL - ref. 04/2017
COFINS – Faturamento - ref. 04/2017
PIS – Faturamento - ref. 04/2017
IRPJ – (Mensal) - ref. 04/2017
CSLL – (Mensal) - ref. 04/2017

Dados fornecidos pela HELP – Administração e Contabilidade • helpescola@helpescola.com.br • (11) 3399-5546 / 3399-4385
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Cursos

GRADE DE CURSOS - MAIO/2017

M= manhã (8h às 12h) • T = tarde (13h30 às 17h30) • N = noite (18h às 22h)
Tabela de cursos sujeita a alterações. Para consultar a lista atualizada, acesse o nosso site: sieeesp.com.br
Para o curso ser confirmado necessitamos no minimo de 15 pessoas inscritas.
A confirmação dos cursos será com 2 dias de antecedência.
LOCAL: Rua Bendedito Fernandes, 107 - Santo Amaro - São Paulo - SP
Informações e inscrições: (11) 5583-5555 ou 5583-5500
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