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Benjamin
Ribeiro da Silva

A pujança da
educação particular

O

Brasil vive, hoje, um momento
de transição; os meios de
comunicação ocupados quase que
exclusivamente com as notícias de
crise política motivadas por sérias
denúncias de corrupção; na área
econômica, vivemos anos de desaceleração para atingir, no momento, uma forte recessão. O governo se
sustenta como pode e encaminha as
reformas necessárias para que o país
possa alcançar os níveis desejados de
desenvolvimento
Mas, gostaria de comentar aqui
o nosso setor, a Educação. Apesar
de todas as dificuldades por que
passa o País, a área educacional
tem experimentado crescimento
contínuo. Analisando os últimos
dados completos distribuídos pelo
Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais (INEP), o
Censo de 2016 demonstra que, só no
Estado de São Paulo, o setor privado
representa 22,70% dos alunos e 38%
dos estabelecimentos de ensino. Se
comparado à 5 anos atrás, tivemos
um acréscimo de 500 mil alunos.
Dados mais recentes demonstram que de 2015 a 2016, a escola
particular em São Paulo cresceu
1,22%, apesar da crise e da recessão.
Portanto, é certo que devemos
olhar com otimismo os números,
mas com cautela na hora de fazer
investimentos e o planejamento para
os próximos anos.
Do ponto de vista nacional, o
trabalho elaborado pela Federação
Nacional das Escolas Particulares
(Fenep), em parceria com a Fundação

Getulio Vargas, mostra bem a pujança do setor educacional privado
brasileiro. Mais de 41.400 estabelecimentos de ensino, 39.000 deles só
no ensino básico; empregamos mais
de 2 milhões e 450 mil trabalhadores;
alcançamos 1,4% do PIB nacional e,
em valores monetários, se os agentes do governo quiserem dispensar
os serviços da escola particular,
terão que desembolsar mais de 111
bilhões de reais por ano, sem contar
os elevados impostos que pagamos.
Com relação às recentes mudanças na área educacional, sempre
defendemos uma reforma no ensino médio para que o aluno saia,
realmente, melhor preparado para
enfrentar a universidade e com
uma chance maior no mercado de
trabalho. Pesquisas demonstram
que grande parte dos alunos que
começam o 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.
Mais uma vez insisto que deveríamos ter um plano de Estado para
a Educação, e não um projeto de
Governo, que muda ao sabor das intempéries políticas. O planejamento
educacional deve sobreviver a gerações, com as devidas atualizações,
é claro.
Nós, da escola particular, temos
muito a oferecer para a melhoria da
qualidade do ensino do país, mas,
infelizmente, sempre somos alijados
das discussões e do planejamento do
setor. Nunca somos chamados para
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Apesar de todas
as dificuldades por
que passa o País, a
área educacional
tem experimentado
crescimento
contínuo

elaborar os planos nacionais de educação e muito menos para oferecer
os subsídios da nossa experiência.
Está na hora de unirmos forças e
estamos aqui à disposição. Basta
de discriminação! É só nos chamar
a colaborar.
Sempre estivemos à disposição
para debater educação e é isso que
pretendemos fazer, demonstrando
a força e a capacidade da escola
particular para colaborar com o
aprimoramento do ensino brasileiro.
Aliás, é nos momentos de crise que
se acentua a grande importância do
setor educacional, pois, é só através
da educação que haveremos de
alcançar o pleno desenvolvimento.
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A

inda dentro da série, Desafios da
Educação Brasileira, contamos com
a contribuição de José Carlos Martins, diretor pedagógico do Colégio Renovação,
em São Paulo, historiador e psicólogo
clínico.
Acompanhe as perguntas que direcionamos ao educador e suas respostas,
que podem contribuir, e muito, para o
desenvolvimento de uma boa educação
em nosso país.
Escola Particular - Na sua concepção, qual o grande desafio da Educação
brasileira? Como superá-lo e o que devemos fazer para chegar ao resultado
satisfatório?
José Carlos Martins - Quando pensamos a questão dos desafios educacionais
no Brasil temos que ter o cuidado de não
estabelecer nosso discurso no mesmo
tom que vem sendo tratado. Penso que
o maior desafio é estabelecer processos de avaliação e reavalição com base
nos resultados anuais de cada unidade
federativa. Esta atualização contínua e
sincronizada permite que, respeitando as
características regionais e intervenções
significativas, possamos elevar a qualidade da educação.

4

Escola Particular • Julho – 2017

EP - A aprovação do Plano Nacional
de Educação, em 25 de junho de 2014,
acionou a contagem regressiva para o
país implementar políticas públicas que
visem o cumprimento de metas estabelecidas até 2024, nos três níveis de
governo – municipal, estadual e federal.
Alguns prazos já venceram e projetos e
estratégias já definidas ainda não foram
cumpridas por vários fatores, entre eles
a burocracia governamental e a falta
de vontade política. Na sua concepção,
como recuperar esse tempo perdido?
Quais os prejuízos que a educação
brasileira e os nossos jovens sofreram?
O que fazer para que a nossa educação
dê um passo adiante para ficar fora das
tristes pesquisas mundiais?
JCM - Quando apontamos “políticas
públicas” devemos acrescentar “partidárias”. O que vivenciamos é que as
ações educacionais estão mais ligadas às
concepções partidárias do que às necessidades das escolas. Este sitema, ao meu
ver, continua envelhecido e ultrapassado.
Fica completamente fora da perspectiva de dar rumo efetivo à Educação.
Ampla discussão da sociedade sobre os
caminhos da educação é o maior desafio
que temos. Os planos fazem alusão a

“metas” que se distanciam da realidade
brasileira. São metas de “longo” prazo
que não se estruturam na esfera federal, estadual e municipal atingindo as
unidades escolares que sofrem pela falta
de objetividade e clareza, lindando com
as propostas conforme suas particularidades. Há imensos prejuízos: financeiros
e educativos e com poucas perspectivas
de alteração de seus resultados. As metas
ficam no papel e os resultados ficam na
realidade escolar.
EP - A Educação brasileira sempre
foi tratada como um Plano de Governo,
ficando ao sabor das transformações
políticas como a troca de mandatários,
ministros, secretários e dirigentes educacionais, mudando de acordo com as ideias
e concepções de cada detentor do poder.
Não está na hora de tratar esse importante setor como um Proj eto de Estado,
definindo planos a serem cumpridos até
a sua execução final, com o cumprimento
das metas previamente estabelecidas?
Temos muitos exemplos de países com
economia e densidade demográfica e
populacional menos expressivas do que
o nosso e elegeram a educação como fator de desenvolvimento, alcançando seus

Quando
pensamos
a questão
dos desafios
educacionais no
Brasil temos que
ter o cuidado de
não estabelecer
nosso discurso
no mesmo tom
que vem sendo
tratado
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objetivos em poucas décadas. A saída é
essa mesmo?
JCM - Projeto de Estado, regulamentado e protegido, para que não haja
descontinuidade. Esse é um componente
essencial das estratégias de uma política
educacional eficiente. Eleger a educação
como prioridade traz uma nova relação
entre desenvolvimento e democracia.
Desburocratizar, descentralizar leva as
unidades federativas à autonomia pelo
processo responsabilizando-se pelos resultados de qualidade que apresentam. É
de responsabilidade dos diversos setores
educacionais desenvolverem uma linha
de trabalho que modifique o quadro de
sua região.
EP - Começamos pela Educação
Básica: o setor de creches foi duramente
atingido pelo não cumprimento de
promessas. Por lei, o país deveria ofertar
vagas em creches para 50% das crianças
até 3 anos de idade. É mais uma meta
constante do PNE. Atualmente o país
atende a 27,9% das crianças nessa faixa
de idade. Como atingir as metas e atender
essa importante parcela da população
que necessita a prestação desse serviço,
que é a base da educação?
Julho – 2017 • Escola Particular
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A Lei descreve a
obrigatoriedade
e a realidade
demonstra a
“desobediência”
legal

EP - O PNE tinha como meta elevar
a taxa de alfabetização da população
com 15 anos ou mais para 93,5% até 2015
e erradicar o analfabetismo absoluto até
o final de sua vigência, em 2024. Outra
meta, a redução em 50% da taxa de analfabetismo funcional. O Pnad, do IBGE,
mostra uma taxa de analfabetismo absoluto de 8,5%, enquanto o Indicador de
Alfabetismo Funcional (Inaf), do Instituto
Paulo Montenegro registra um percentual bem mais elevado de analfabetos
ou pessoas que têm nível rudimentar de
alfabetização. Como atingir esses índices
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JCM - A Lei descreve a obrigatoriedade e a realidade demonstra a
“desobediência” legal. A sociedade, que
necessita dos serviços, fica à deriva, pois
as promessas políticas, volto a afirmar,
estão vinculadas às ideologias partidárias
que pouco consideram EDUCAÇÃO como
prioridade. Por que não? Quando a sociedade se educa constroi mecanismos de
análise e crítica exigindo efetivamente
seus direitos. Perigoso para nossa experiência política. Nada mais eficaz do
que não tratar a questão com seriedade
e investimento. E nada melhor do que
começar com os pequenos. Poucas ações
nesse setor, mesmo a Lei exigindo, confirma a manutenção da falta do pensar
democrático. Podemos apontar como
possível saída, com critérios bem definidos, parcerias público/privado para o
atendimento necessário.
absolutos e erradicar de vez o analfabetismo no Brasil?
JCM - Analfabetismo deveria ser um
“forte inimigo” das políticas educacionais. Parece-me que ele é o forte aliado.
População analfabeta mantém o quadro
dos donos do poder político. Quando há
opção de erradicação as ações devem,
com base em resultados confiáveis,
caminhar em direção ao objetivo proposto com profissionais preparados
para execução desta tarefa. Voltamos a
questão básica: há interesse real?

EP - Embora a porcentagem de crianças e adolescentes na faixa etária de
6 a 14 anos que frequentam o ensino
fundamental seja elevada (93,9%), esse
indicador tem se mantido estável nos
últimos anos e ainda distante da meta
de universalização estabelecida no Plano
Nacional de Educação. Como vencer essa
distância e incluir a população de maior
vulnerabilidade social e enfrentar as
desigualdades regionais?
JCM - Esta questão é de extrema
importância e nos remete a visualizar o

Julho – 2017 • Escola Particular

7

Matéria de Capa
quadro irresponsável das políticas públicas. A universalização é proposta mundial que os organismos colocam como
prioridade para cada país. A desigualdade
regional, por nós conhecida, indica a
perpetuação de processos políticos que
não dão à educação o seu devido valor. Se
há desigualdade econômico-educacional
“alguém” lucra com isso. Nos caminhos
da história sociedades foram absorvendo
este disparate e decidiram, de forma contínua, a superá-lo. Nós ainda não trilhamos
por aí. O que vemos são discrepâncias em
nosso território e poucas ações que enfrentam este dilema. Encarar a educação
não como “assistencialismo” mas um pro-

EP - Uma das metas do PNE é universalizar, até 2016, o atendimento a toda
população de 15 a 17 anos. Para atrair os
jovens ao ensino médio e mantê-los na escola, o plano deixa evidente, por meio das
estratégias, que recomenda o esforço de
aproximar essa etapa de ensino à realidade
dos estudantes, o que envolve a revisão
do currículo escolar. Poderíamos falar do
problema do ensino médio, evasão dos
jovens que não conseguem concluir essa
etapa e fazer uma reflexão sobre a revisão
curricular – necessidades, erros e acertos;

JCM - A meta não foi atingida em 2016.
Qual saída encontrada: reformulação “a
toque de caixa”. Como medida provisória
cria-se mais uma dissociação com o que
é necessário com o que é promessa
sem base. Não há aproximação com a
realidade pois ela não está incluída nas
propostas. São diferentes realidades e
metas focadas no arcaísmo.
EP - 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
foi aprovada pelo Congresso Nacional.
Gostaríamos da sua opinião sobre o plano,
sua validade, seus erros e acertos e a oportunidade do seu encaminhamento através
de medida provisória.
JCM - Dando continuidade à reflexão
acima afirmo que a reformulação se faz
necessária, mas dentro de uma análise
real. O que tivemos foi um “súbito” documento que alterava artigos da LDB com
a “promessa” de modificação do ensino
nesta etapa de trabalho. Foi aprovada
em um contexto crítico, sem crítica.
Atendeu a interesses de grupos que não
demonstram interesse pela educação.
Aprovada sem uma Base Nacional Comum
aprovada, causando nos diversos setores
uma corrida para alterações que ainda
não se sabe quais. Mais uma vez “brincando” de eduacação de qualidade. Fico
descrente com este momento. Ouvi um
representante do MEC fazendo apologias
das alterações , mas pedindo a todos participantes “calma” para não caminharem
em direção contrária. Seriedade? Tenho
muitas dúvidas. Manobras para ausência
de professores, mudanças curriculares
para depois ajustar, generalizações são
possíveis de credibilidade?
EP - No início de março de 2016, foram
anunciadas uma série de mudanças no
Enem, como por exemplo, as datas dos
exames e o fim do ranking de escolas, pois
os resultados não serão mais divulgados.
Desde 2009 esse exame era vestibular
para as universidades públicas. O que
dizer dessas mudanças?
JCM - Prefiro manter minha posição
de dúvida. Alterações que não respeitam
a autonomia acadêmica, que não atendem às necessidades da universidade,
que tentam, com a ausência de ranking,
afirmar que o “caminho da MP 746” é o
que precisávamos, parece-me outra vez
ilusório. Quais são as reais pressões ou
negociatas para o surgimento de tais
medidas?

freepik.com
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cesso de desenvolvimento real parece-me
o caminho mais produtivo.
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Educação de qualidade exige, sim,
respeito aos pilares do processo: professores e alunos.
O que vemos é a falta de respeito e consideração ao que
a Constituição preconiza: DIREITO

EP - Deixamos para o final, mas é um
dos assuntos mais importantes do desafio da educação brasileira, a formação
do professor: erros e acertos e a melhor
forma de conduzir essa questão;
JCM - Educação de qualidade exige,
sim, respeito aos pilares do processo:
professores e alunos. O que vemos (e suas
questões indicam ) é a falta de respeito e
consideração ao que a Constituição preconiza: DIREITO. Aponta-se a experiências educacionais de diversos países que
apresentam ótimos desempenhos em
diversas áreas de conhecimento. Pouco é
apresentado os caminhos usados com os
dois pílares. Formação contínua, planos
de carreira, dedicação exclusiva, exames

de proficiência, gestão democrática, trabalho articulado entre as diversas etapas
da escolarização, salários de um lado, de
outro estrutura adequada (prédios), tecnologia avançada, alimentação, tempo
de estudo, projetos, responsabilidade da
comunidade permite a busca de avanços
educacionais. Só a formação do professor
como desafio é estreitar em demasia o

problema da Educação no Brasil. Se são
mal formados é porque a Universidade
abandonou a sala de aula há muito tempo.
Sem saudosismo ou para não gerar
severas críticas ao comentário a seguir “estou vivendo o mesmo clima da
5692/71*”. •
*referindo-se à lei 5.692, de 11 de agosto de 1971.

José Carlos Martins
Diretor Pedagógico do Colégio Renovação, em São Paulo. É também Historiador, Pedagogo,
Psicólogo Clínico, membro da UNAT – União Nacional dos Analistas Transacionais, especialista em
Análise do Discurso, Diretor de Escola, Pós-graduado em psicopedagogia.
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Brincar é coisa séria!
Q

uem já foi ou ainda é criança sabe que
o brincar é característico da infância.
Não há infância sem o brincar, por isso,
brincar é coisa séria!
Eu brinquei muito e sei, hoje, a importância disso. Mesmo que meus pais
não soubessem disso cientificamente,
acertaram quando me proporcionaram
tempo e espaços para o brincar. Subir no
pé de manga, brincar de casinha, correr
pela chuva, rolar na grama e no barro são
coisas que as crianças precisam vivenciar.
Entretanto, temos percebido que o direito à
infância tem sido renegado quando pais ou
adultos cuidadores já não possuem tempo
para dialogar com os filhos, para brincar ou
contar uma história - os adultos têm outras
prioridades e deixam as crianças isoladas
do mundo infantil.
As crianças passam muito tempo diante
da televisão ou do smarphone com jogos,
vídeos, desenhos e ficam muito tempo sem
a interação com outras crianças ou adultos.
Mesmo que a tecnologia traga benefícios
para o desenvolvimento da criança, o
brincar ainda é muito mais benéfico do
que ficar inerte diante da televisão, por
exemplo. Fico perplexa quando encontro
em restaurantes, aeroportos, hotéis de
lazer e, até mesmo, em parques, pais que
deixam seus filhos ainda muito pequenos
diante de tablets para que fiquem quietos
(parece-me que fazem isso no intuito de
que não incomodem os adultos). É preciso
usar a tecnologia com cautela. Não se trata
da criança gostar ou não, talvez a ela não
tenha sido oportunizado outras formas de
entretenimento, pois tenho certeza de que
trocaria um vídeo por uma brincadeira com
bolas juntos com seus pais.
As crianças que ficam expostas aos
aparelhos eletrônicos por mais de duas

10
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As crianças gostam
de brincadeiras
turbulentas que
envolvam o correr
e o pular
horas diárias já estão apresentando problemas como ansiedade e de visão, dificuldade de mobilidade corporal, atraso no
desenvolvimento da linguagem oral, entre
outros justamente porque não brincam interagindo com outras pessoas. A pesquisa
AVG Technologies revelou que os filhos
se sentem trocados pelos smartphones
dos pais, revelando que grande parte das
crianças acredita que seus pais passam
mais tempo usando dispositivos móveis do
que com elas. A mesma pesquisa apontou
que 66% das crianças de 3 a 5 anos sabem
utilizar jogos de computadores, no entanto,
apenas 14% sabem amarrar o próprio tênis.
Desde muito cedo, é importante que a
criança explore e manipule diversos objetos e brinquedos. Ao brincar, as crianças
ainda refletem, questionam e buscam,
gradativamente, compreender as formas
culturais nas quais ela vive, construindo
a realidade que a circunda. Cabe ressaltar
que não estamos dizendo “não” à tecnologia na infância, mas lembrando apenas
que brincar é mais importante para o desenvolvimento físico, cognitivo, afetivo e
social da criança. Toda forma de brincar é
fundamental, porém, para que as crianças
possam brincar é preciso que os adultos,
tanto em casa como na escola, aproximem
as brincadeiras das crianças, provisionando

freepik.com

Infância

um brincar de qualidade. Pais e educadores,
resgatem as brincadeiras tradicionais, as
folclóricas, brinquem mais de faz-de-conta,
pois toda forma de brincar é importante. As
crianças gostam de brincadeiras turbulentas que envolvam o correr e o pular, como
esconde-esconde, pega-pega, mas ofereça
também brinquedos e brincadeiras que
desenvolvam a motricidade, a imaginação
e a criação. Se desejarmos educar crianças
para serem autônomas, criativas, críticas,
a brincadeira é o início de um percurso
para a formação de cidadãos conscientes,
participativos, éticos e justos.
Brincando, as crianças convivem com
suas diferenças, desenvolvem a imaginação
e a criatividade, apropria-se de conhecimentos, experimenta sentimentos diferentes e acima de tudo aprendem o exercício
da iniciativa, da partilha e da decisão.
De acordo com os apontamentos acima, acreditamos que a escola, os educadores e as crianças mais experientes possuem
um papel importante nessa aprendizagem,
na aprendizagem do brincar. Temos ciência
que as crianças não nascem sabendo brincar, é fundamental que as escolas infantis
possam criar espaços e propor momentos
para que a brincadeira aconteça. Se a criança todos os dias puder cantar, brincar e
ouvir uma história sua mente será muito
mais enriquecida. Pense nisso, brincar
é coisa de criança que o adulto tem que
levar à sério! •

Regina Shudo
Especialista em Educação Infantil
há mais de 30 anos, é professora,
palestrante pesquisadora na
área. Mais informações: www.
reginashudo.com ou www.
avaliarmais.com
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Docente

O LUGAR DO
PENSAMENTO E
DOS FAZERES
DOCENTES NO
ENSINO SUPERIOR
O

ensino pós-moder nidade vive
grandes revoluções. Os caminhos
das ciências também foram modificados
e novas formas de lidar com as teorias
apareceram. São novas linguagens e possibilidades que nos obrigam a repensar hipóteses e práticas pedagógicas da educação
infantil ao ensino superior. Se por um lado,
percebemos que novas técnicas e tecnologias assumem um papel de destaque,
por outro, percebe-se uma crise que se
traduz na ruptura do modo de agir dentro
do cotidiano de muitas pessoas e ainda,
na necessidade de respeitar a diversidade
e as diferenças nas heterogeneidades e
desigualdades de oportunidades.
A história se repete todo início de
semestre. Professores ávidos por ensinar,
porém, apegados a práticas e conceitos
antigos, chocam-se com novas teorias
de ensino, interesses dos estudantes e,
por vezes, também com a Missão e novos
objetivos das Universidades e do curso
em que atuam.
Muitas diretrizes foram modificadas
pelo Ministério da Educação, novas habilidades são exigidas pelo Mercado de
Trabalho e provocam, a todo instante,
uma prática docente renovada, também
no Ensino Superior. Não se trata, apenas,
da inserção das novas tecnologias em sua
rotina, mas uma mudança de postura no
cotidiano acadêmico.
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Na concepção de Brito (2006), a formação do educador necessita fundamentarse na percepção de um professor que
repense, fixamente, sua prática docente.
Desta maneira, se estabelece um processo ativo que possa romper a dicotomia
“teoria-prática” articulando o processo
educativo com o fato social.
Neste contexto, compreender os processos educacionais, se constitui de desafios constantes. Esses movimentos se aplicam a qualquer ação de desenvolvimento,
sejam dos sistemas de ensino, escolas ou
nas salas de aula, o que, aliás, trata-se de
perceber que todos os acontecimentos
atuais afetaram sua dinâmica de inúmeras
formas. Basta um olhar e ouvidos atentos
nas diferentes Salas dos Professores e
participaremos das angústias dos colegas
denunciados em sua forma de expressão
corporal e fala. Destaca-se: “os alunos não
são mais os mesmos”; “vivem ligados em
seus celulares”; “Não prestam atenção às
explicações”; “eles são muito novos para
aprender isso”;
De certo, quem frequenta este espaço já se deparou com tais questões que
conferem com a realidade. Poderia aqui
enumerar uma série de problemas ligados
à falta de atenção dos nossos alunos, mas
o objetivo desta breve reflexão é outro.
Trata-se de discutir o lugar do pensar e do
fazer docente na universidade.

Observa-se no cotidiano escolar que
muitos professores repetem práticas
ao longo dos anos e se esquecem de
rever suas estratégias de ensino. Dão
pouca importância à didática e a prática
reflexiva. Soma-se a isso, a entrada
de profissionais despreparados nesse
mercado, os quais, pouco conhecem
sobre os diferentes modos de ensinar e
aprender. São altamente competentes
no saber específico de suas disciplinas
ou, profissionais de excelência em sua
área, mas, que não possuem formação
pedagógica e também, nem sempre,
percebem sua impor tância no meio
acadêmico. É incumbência que estes profissionais voltem a estudar e busquem
uma formação pedagógica de qualidade.
Segundo Almeida (2012), a docência
universitária precisa ser vista de forma
abrangente e ser percebida como uma
prática complexa que exige leituras culturais, políticas e pedagógicas. Respeitando os contextos vividos, os sujeitos
envolvidos e os objetivos do ensino.
Para Pimenta e Anastasiou (2002), é
preciso considerar que a atividade profissional de todo docente possui uma natureza pedagógica, isto é, vincula-se a objetivos educativos de formação humana, a
processos metodológicos e organizacionais de construção e também, apropriação
de saberes e modos de atuação.
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Basta um olhar e ouvidos atentos
nas diferentes Salas dos Professores
e participaremos das angústias dos
colegas denunciados em sua forma de
expressão corporal e fala
É preciso considerar ainda, que, para
trabalhar na docência superior, nestes
novos tempos, não basta saber sobre o
conteúdo. Trata-se de buscar envolver os
alunos no mundo da pesquisa, da descoberta, da atividade de campo, das partilhas e disseminação dos saberes com a comunidade educativa. Zabala (2004) afirma
que conteúdos são diferentes e precisam
ser ensinados de formas diferentes. Assim,
conteúdos conceituais, procedimentais e
atitudinais estabelecem diferentes possibilidades de interações com os estudantes.
Une-se a isso, a necessidade em ensinar
como estudar, aprender, questionar, lidar
com o outro e com os limites e possibilidades de cada um.
De certo, restará, ainda, reformulação
de alguns cursos, a reestruturação dos
Currículos rompendo com uma excessiva

especialização e buscando assegurar uma
formação de base, científica e cultural em
grandes áreas do conhecimento, sendo
também, em alguns casos, em novas áreas
interdisciplinares. Modificações estruturais nos espaços universitários, elaboração
e disseminação do Projeto Pedagógico do
curso, dentre outras questões.
Não se busca aqui inferir total responsabilidade pela aprendizagem ao
professor. Vale destacar a necessidade de
que se tenha na universidade, um projeto
pedagógico-curricular com um plano de
trabalho bem definido e, de preferência,
com a participação dos docentes das disciplinas. É relevante que os professores
façam planos de aula, que consigam cativar os estudantes, onde utilizem metodologia adequada à matéria e que façam
avaliações contínuas sobre sua atuação e
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aprendizagem dos seus alunos. De certo,
muitas questões podem ser resolvidas no
âmbito escolar junto de uma atuação de
um grupo forte, com interesses comuns
ao dispor de aprender e ensinar de forma
diferenciada.
Sobre o diálogo de formação e o
processo de ensino e aprendizagem,
Freire (1999) diz que a alegria faz parte da
formação e do conhecimento adquirido.
Também fala que, para formar-se é preciso (re) formar-se. Os profissionais da
educação precisam, além de buscar os
conhecimentos e saberes, lutar para buscar seu autoconhecimento, autoestima e
segurança diante da profissão escolhida,
descobrindo a posição política no desenvolvimento de sua sociabilidade.
De forma prática, ensinar na universidade requer do professor o desejo de (re)
aprender, buscando, novas práticas, novas
ações que o remetam a novas reflexões e,
por conseguinte, outras ações. Isso, em
um processo dialético de busca, procura
e aprendizagens.
Finalizando, cabe a ideia do inacabado,
do imperfeito e da procura atenta e sincera. Para além dos limites que nos impedem, existe a possibilidade de mudança
impulsionada pelo desejo, pela vontade e
acima de tudo, pela necessidade de fazer
diferença neste universo de constantes
transformações. Mudar é possível e fortalece a esperança de uma educação de
qualidade, de alma, de conhecimento e
diferentes ações. •
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MAIS DE 20 DICAS PARA DEIXAR SUAS AULAS MAIS
INTERESSANTES E CRIATIVAS NA UNIVERSIDADE
• Jogos de leitura, onde trechos do texto
base serão lidos e analisados pela turma.
• Estudo de casos onde uma teoria possa
ser examinada e criticada.
• Círculo de leituras e debates utilizando
livros da biblioteca da universidade.
• Criação de blog para interação com
experimentos, exercícios de fixação e
retiradas de dúvidas.
• Grupos de estudo, fóruns e troca de
informações em redes sociais para interação com os alunos.
• Feiras pedagógicas para partilha de
saberes, no âmbito das práticas.
• Júri Simulado.
• Quiz sobre o assunto ou unidade trabalhada.
• Utilização de entrevistas com profissionais da área.
• Visitas Técnicas.
• Diário de experimentos.
• Diários de campo.
• Elaboração de paródias com conceitos
trabalhados.
• Criação de maquetes, modelagens,
modelos mecânicos e cenários onde os
estudantes possam testar e explorar as
teorias.
• Elaboração de mapas conceituais.

• Trabalhos em grupo com propostas
diferentes e complementares.
• Uso de aplicativos (baixados com antecedência pelos alunos) para consulta
em dicionário virtual, mapas, museus,
dentre outros.
• Apresentações teatrais que simbolizem
exercícios de tarefas da profissão.
• Utilização de linhas do tempo.
• Utilização de trechos de longas, curtas,
músicas, poemas para aproximação do
conceito com outras linguagens.
• Criação de jornais, revistas em quadrinhos, charges sobre um tema.
• Envolvimento dos alunos em campanhas sociais.
• Criação de projetos de ação social.
• Uso dos laboratórios específicos da
disciplina, de forma sistemática.
• Criação de vídeos com aplicação de
conceitos ou experimentos.
• Organização de Feiras de experimentos
abertos para a Comunidade Educativa.
• Utilizar dinâmicas de Leitura com
pequenos Artigos e Textos, possibilitando a interação do aluno com diferentes
conceitos já trabalhados, valorizando o
conceito de aula invertida.
• Uso dos Laboratórios de Prática do
Curso.

Denise Tinoco
Pedagoga, professora com trinta e dois anos de experiência na educação básica. Há quatorze anos
atua em diferentes universidades nos Cursos de Licenciaturas presenciais e a Distância. Desde 2007
transita entre os Professores Destaques dos cursos e Instituições que leciona.
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DICAS PARA ESCOLA
REMATRÍCULA/ MATRÍCULA

E

mbora ainda estejamos no mês de
Junho, cada vez mais cedo as escolas têm buscado antecipar o período da
rematrícula, seja pelo motivo de fazer sua
previsão orçamentária para o ano seguinte,
a fim de determinar o valor da anuidade escolar ou para fazer caixa frente as despesas
de final de ano, tal como: 13º salário.
Assim sendo, o que devemos observar
para este período.
1º Passo - Determinar o valor da anuidade
A anuidade escolar sofre um reajuste
anual, que muitas vezes acaba sendo reflexo da inflação, contudo, este não deve
ser o único fator que deva ser observado,
pois de acordo com a Lei nº 9.870/99,
em seu artigo 1º, §3º está prevista a possibilidade de ser acrescido ao valor total
anual, a variação de gastos (dentre eles
podemos citar reajuste de folha de pagamento, aluguel, despesas de água, luz,
aprimoramento pedagógico, aquisição
de materiais e etc.). Portanto, é muito
importante que a escola faça uma análise
econômica financeira da projeção de
gastos para o próximo ano letivo, antes
de fixar a anuidade escolar, considerando
para fixação desta anuidade sempre os
alunos pagantes de fato.
Uma vez determinado o valor da anuidade a instituição deverá definir a forma
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de pagamento da mesma, ou seja, definir
o parcelamento que poderá ser em 6 ou 12
parcelas iguais, dependendo sempre do
curso ofertado pela instituição, que pode
ser semestral, quando se tratar de ensino
superior, ou anual, se for ensino infantil,
fundamental e médio.
Neste momento vocês devem estar se
perguntando: “E quanto a cobrança da taxa
de matrícula? Posso ou não cobrar, uma vez
que no parágrafo acima ela mencionou que
o parcelamento é em 6 ou 12 parcelas?” Em
resposta a esta questão esclareço que a
Lei nº 9.870/99 em seu artigo 1º, §5º prevê
a possibilidade de planos alternativos de
pagamento da anuidade, portanto, a anuidade pode sim ser parcelada em 13 parcelas,
sendo que hoje em dia essa prática já se
tornou usual no segmento educacional e,
geralmente, a primeira parcela é paga no
ato da matrícula/rematrícula, enquanto as
demais parcelas são pagas no transcorrer
do período letivo (Janeiro a Dezembro).
Entretanto, ressalvo que é proibido cobrar
taxa de matrícula ou de reserva de vaga,
quando este valor não estiver previsto
dentro da anuidade escolar.
2º Passo – Cronograma
Considerando que o preço da anuidade já foi fixado pela instituição, que
ponderou todos os custos estimados
por vagas de ano/série, segue o mo-

mento de definirmos datas para que os
alunos/responsáveis possam efetuar a
rematrícula. A definição deste período
de rematrícula é muito importante, pois
de acordo com o artigo 5º da lei acima
citada, os alunos já matriculados sempre
terão direito à renovação de matrícula,
exceto se o mesmo estiver inadimplente.
É aconselhável que a instituição abra este
período de rematrícula até Outubro, para
que tenha tempo hábil para trabalhar em
dois fatores após o encerramento das
rematrículas: 1) Trabalhar as estratégias de
captação de novos alunos, pois embora
a instituição sempre deva estar traçando
novas estratégias, como já mencionamos,
os alunos já matriculados têm preferência
na rematrícula do ano seguinte e, caso não
existam vagas sobressalentes a ofertar, a
instituição poderá economizar os custos
de eventuais mídias de marketing, por
exemplo; 2) Caso após o encerramento
da rematrícula a instituição observe
que houve um declínio significante das
adesões a rematrícula, a mesma pode
trabalhar este fator diretamente com
o público responsável, bem como pode
readequar e, se for o caso, reduzir seu
quadro de funcionários para o próximo
ano letivo (não se esquecendo que para
a categoria de professores temos data
certa para fazer a dispensa a fim de evitar
o pagamento da semestralidade).
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Uma vez determinado o valor da
anuidade a instituição deverá definir a
forma de pagamento da mesma
3º Passo – A Comunicação
Para se efetivar a rematrícula, os alunos/responsáveis devem ser avisados com
antecedência, sendo que o artigo 2º da Lei
nº 9.870/99, por sua vez, determina que a
instituição deve divulgar em lugar de fácil
acesso ao público, o valor apurado e o
número de vagas por sala em no mínimo
45 dias antes da data final para matrícula,
considerando o cronograma já existente
da instituição, portanto, aconselho que a
instituição divulgue em todos os meios,
o período de rematrícula (site da escola,
portal de acesso dos alunos, fixe o edital
no mural da Secretária).
4º Passo – A Rematrícula
Neste momento a instituição já deve estar organizada para liberar as rematrículas
apenas aos alunos adimplentes (com pagamento em dia), o Kit de contrato da prestação de serviços educacionais/ período
estendido / atividades extracurriculares ou
qualquer outro serviço adicional que a insti-

tuição ofereça, devem estar em sistema e
prontos para emissão e assinatura imediata
dos responsáveis.
Com relação aos contratos é fundamental que as instituições se acautelem e colham as assinaturas dos responsáveis legais
(preferencialmente de ambos os genitores,
salvo os que por ventura sejam separados
e que a guarda tenha permanecido com
apenas um responsável), bem como colha
as assinaturas de duas testemunhas para
conferir ao contrato o aspecto de título
executivo, nos termos do artigo 784, inciso
III do Código de Processo Civil, o que permite, em caso de eventual inadimplência,
a possibilidade de expropriação de bens
do devedor de forma mais célere, do que
a antiga ação de cobrança.
5º Passo – A Matrícula
Superado o período de rematrícula,
começa-se a captação de novos alunos para
preencher as vagas que, eventualmente, a
instituição ainda tenha em aberto. Embora
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seja um momento onde o intuito deva ser
a conquista de um novo cliente, as instituições de ensino devem ficar atentas para
não caírem nas armadilhas dos devedores
contumazes, uma vez que de acordo com
o artigo 6º, §1º da Lei nº 9870/99 o desligamento do aluno por inadimplência só
poderá ocorrer ao término do ano letivo
ou, no caso de ensino superior, ao final do
semestre letivo, quando se tratar do regime
didático adotado pela instituição. Portanto,
é aconselhável que a instituição solicite
aos responsáveis o termo de quitação da
escola anterior do aluno, faça consulta do
nome dos responsáveis junto aos órgãos de
proteção ao crédito (Serasa, SCPC) e diante
de um impedimento, não aceitem qualquer
pessoa que não seja o guardião legal como
responsável financeiro, a fim de evitar que
a conquista de um novo cliente se torne ao
final, um prejuízo para instituição.
DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS EDUCACIONAIS
O contrato de prestação de serviços
educacionais é o documento mais importante da relação escola/aluno e responsáveis, sendo que sua obrigatoriedade é
prevista no artigo 1º da Lei nº 9.870/99, bem
como no artigo 39 do Código de Defesa
do Consumidor, que informa ser vedado a
execução de serviços, sem a autorização
expressa do consumidor.
Portanto, na hora de revisar seu contrato para o próximo ano letivo, é necessário
atentar para alguns aspectos importantes,
tais como:
• No contrato deve conter a qualificação completa dos alunos/representantes
legais (deve constar nome completo, nacionalidade, profissão, estado civil, número
do RG, número do CPF, endereço de correspondência, telefone e e-mail);
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Na hora de revisar seu contrato para o
próximo ano letivo, é necessário atentar
para alguns aspectos importantes
• O objeto do contrato tem que ser
claro e definido, para fins de evitar eventuais dúvidas junto à comunidade de pais
e alunos, assim sendo deve especificar se
trata-se de período regular ou período
integral, quais serviços estão inclusos e
quais atividades não estão inclusas e serão
objeto de cobrança a parte.
• Estabeleça uma cláusula, para facilitar a compreensão, especificando os
serviços não cobertos pelo contrato e que
são oferecidos pela instituição de forma
adicional (tais como: transporte, material
escolar, alimentação, atividades extracurriculares, etc.) e, não se esqueçam de formalizar um contrato específico para estes
itens ou mesmo um aditamento.
• Cuidado com as políticas de descontos, as mesmas devem estar previstas e
regulamentadas no seu contrato e, caso se
trate de um desconto específico a um determinado aluno/responsável é necessário
que esteja informado no contrato ou por
meio de aditamento.
• Quanto ao material escolar, não deixe
de observar a Lei nº 12.886/2013 que proíbe
a cobrança de taxa de material coletivo.
Portanto, a instituição só poderá cobrar
por material de uso individual, tais como:
apostilas e material pedagógico específico
da escola.
• No contrato não pode ter cláusulas
contraditórias com o regimento interno

da instituição e deve ter cláusula específica que declare conhecimento prévio do
Regimento.
• É importante que conste expressamente a informação aos contratantes
que em caso de inadimplência a instituição
poderá enviar o nome dos devedores aos
órgãos de proteção ao crédito, nos termos
da Lei Estadual nº 15.659/2015, artigo 6º da
Lei nº 9.870/99, artigos 475, 476 e 477 do
Código Civil e artigo 43, § 2º da Lei nº 8.078
de 11.09.90.
• Considerando que a rematrícula
deve ser ofertada apenas aos alunos
adimplentes, é importante mencionar no
contrato, que a rematrícula do aluno só
será efetivada após o término do ano letivo
e se o mesmo estiver em dia com todos os
pagamentos, pois caso ocorra de o aluno
ficar inadimplente após a solicitação da
rematrícula, a instituição se resguarda no
direito de proceder o indeferimento da
rematrícula e efetuar a devolução do valor
pago quando da solicitação. •

Katiucia Fernandes
de Oliveira
Advogada na CCFM Advocacia,
há mais de 13 anos atuando com
Direito Processual Civil, Direito
Tributário, Direito Administrativo,
Direito do Trabalho e Direito de
Tecnologia da Informação.
katiucia@ccfmadvocacia.com.br
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Baladas

MPSP investiga festas que
arrecadam verba para formaturas
de colégios em São Paulo
Inquéritos apuram
possível uso de
bebida alcoólica
por adolescentes

epresentantes dos colégios Arquidiocesano, Dante Alighieri, Santo
Américo, Santa Marcelina, Santa Maria,
Visconde de Porto Seguro, Rio Branco,
Vértice, Poliedro, Etapa, Bandeirantes,
Móbile, Santa Cruz e São Luís (Comissões
de Formaturas, pais, estudantes, professores e diretores), entidades estudantis
e de classe e representantes do poder
público municipal estiveram reunidos
no último dia 11 d abril, na sede do Ministério Público de São Paulo (MPSP), com
os promotores de Justiça da Infância e
Juventude da capital Luciana Bergamo
e Eduardo Dias de Souza Ferreira, e com
o promotor de Justiça criminal Alfonso
Presti. O objetivo foi discutir a realização
de festas organizadas ao longo do ano
para arrecadação de verbas para viabilizar as formaturas do ano letivo de 2017
dos alunos desses estabelecimentos. A
maioria dos eventos ocorre em casas
noturnas ou em imóveis alugados em
bairros nobres da capital. As escolas não
são investigadas.
• Os promotores de Justiça querem
entender como elas são organizadas, de
quem é a responsabilidade efetiva e quais
as empresas contratadas pelas comissões
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O objetivo da
reunião foi
discutir a realização
dessas baladas
com a presença
de representantes
dos colégios

- Edição Fabriketa” tinha informações
sobre a balada e o nome das comissões
de formatura de 2016 de cinco colégios:
Dante Alighieri, São Luís, Santa Marcelina,
Santa Maria, Vértice e Arquidiocesano. Na
página também foram postadas fotos
de adolescentes fazendo uso de bebidas
alcoólicas, além do cardápio de bebidas
oferecidas.
No último dia 6 de abril, a promotora
de Justiça Luciana Bergamo instaurou
um inquérito civil para apurar outra
denúncia que noticiava a realização da
festa “Me Breja no Castelinho”, prevista
para ocorrer no sábado, dia 8 de abril, a
partir das 14 horas, no “Open Bar Club”,
em Pinheiros, com a possível participação de adolescentes e oferta de bebidas
alcoólicas. Em uma página na internet
que divulgava o evento, constava como
“organizador” a “Comissão de Formatura
Arqui 2017”, referência ao Colégio Marista
Arquidiocesano de São Paulo.
• Em uma rede social também relacionada à mesma comissão, intitulada
“El Capone” e que também divulgava
a festa “Me Breja no Castelinho”, havia
um link que encaminhava os internautas
a outra página específica para divulgação
do evento. No site, era possível ler: “pra
quem não é do Arqui e tá (sic) procurando ingresso tem nossos grandíssimos
parceiros por aí, só chamar inbox”. Na
mesma postagem constavam nomes de
estudantes dos colégios Bandeirantes,
Poliedro e Etapa.
• Nesse caso, tão logo tomou conhecimento dos fatos a promotora encaminhou mensagem eletrônica à Vara da
Infância e Juventude do Foro Central da
capital para verificar se havia sido concedido alvará autorizando a realização
da festa com a participação de menores

de 18 anos, desacompanhados dos pais
ou responsáveis, conforme determina
o artigo 149 do Estatuto da Criança e do
Adolescente (ECA). O alvará não havia
sido expedido.
• De acordo com a promotora,
embora nas páginas de divulgação da
festa constasse “proibida a entrada
de menores de 18 anos” sabe-se que a
imensa maioria dos alunos do ensino
médio, inclusive das escolas citadas
(Arquidiocesano, Bandeirantes, Poliedro
e Etapa) ainda não atingiu tal idade.
Na página oficial da festa havia a previsão de fornecimento livre de bebida
alcoólica aos presentes. Nesse caso, o
MPSP encaminhou um ofício à Polícia
Militar solicitando providências para
coibir eventual venda ou entrega de
bebidas alcoólicas e drogas a crianças
e adolescentes na festa e para identificar os organizadores do evento e o
proprietário do imóvel, bem como para
constatar a entrada e permanência, no
local, de crianças e adolescentes desacompanhados dos pais ou responsáveis,
em desconformidade com o ECA.
O objetivo da reunião foi discutir a
realização dessas baladas com a presença de representantes dos colégios
mencionados nos dois inquéritos civis
e na reportagem “Jovens recorrem aos
‘Felipes do RG’ para ter falsificações em
São Paulo”, produzida pela TV Folha. •

Núcleo de Comunicação
Social
Ministério Público do Estado de
São Paulo - Rua Riachuelo, 115 –
São Paulo (SP)
comunicacao@mpsp.mp.br | Tel:
(11) 3119-9027 / 9028 / 9031 / 9032 /
9039 / 9040 / 9095
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de formatura, com o intuito de coletar
subsídios e informações que irão pautar a
atuação deles em dois inquéritos civis que
investigam a realização desses eventos
com participação de adolescentes e possível uso de bebidas alcoólicas.
• Luciana, Ferreira e Presti também
esclareceram dúvidas dos colégios sobre
o papel do Ministério Público nessas
ações, sobre legislação e sobre o que
deve ser exigido nos contratos, como o
alvará expedido pela Justiça para que as
baladas sejam autorizadas a ocorrer. O
alvará só é expedido pela Vara da Infância
e Juventude com a proibição expressa de
que a adolescentes desacompanhados
dos pais seja vetada a oferta ou venda de
bebidas alcoólicas.
• Uma das investigações teve início
em setembro de 2016, quando Ferreira
recebeu uma denúncia encaminhada
pela Secretaria de Direitos Humanos da
Presidência da República, por meio do
Disque 100, noticiando que adolescentes estavam sendo negligenciados pelo
dono de um imóvel, no Brás, centro da
capital, onde ocorreu a festa “La Noche
- Edição Fabriketa”. Os fatos estariam
ocorrendo há aproximadamente nove
meses, semanalmente, aos sábados,
a partir das 23 horas. Em um desses
eventos que reuniu 500 adolescentes
– sem que na entrada fosse solicitado
documento de identidade - somente com
o pagamento do ingresso era possível
consumir bebida alcoólica à vontade. A
balada só acabou às 7 horas da manhã
do dia seguinte. A denúncia dizia que
ela teria sido organizada pelo pai de um
aluno de uma das escolas envolvidas na
realização da festa.
• Numa rede social, a página da casa
noturna que anunciava a festa “La Noche
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Bebê e a arte de desenhar
A

partir de 1 ano, o bebê se mostra
curioso acerca das possibilidades
dos materiais que permitem a representação plástica. As crianças percebem que
alguns materiais deixam marcas e então
pintam e fazem garatujas (rabiscos) por
puro prazer, sem ter a intenção de representar algo. No decorrer de seu desenvolvimento, por volta dos 3 anos, este ato
instintivo vai se tornando intencional e a
criança começa a representar aspectos
da vida real em seus desenhos.
As principais capacidades que as
propostas de linguagem plástica desenvolvem nas crianças são a Formação de
conceitos que envolvem sentir, ver, ouvir,
pensar, falar relacionando o mundo que a
cerca e suas representações; Motricidade,
como o controle corporal, coordenação,
equilíbrio, habilidade manual e a Criatividade - ter a liberdade de pensar e realizar
algo por si.
Para estimular os bebês, os pais devem organizar espaços e materiais que
possibilitem à criança explorar o universo
amplo da linguagem plástica: modelagem, pintura, colagem, montagem, desenho. É importante ter um adulto por
perto que participe verdadeiramente
da proposta e não apenas supervisione
ou controle as ações das crianças - usar
roupas confortáveis e que possam ser
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manchadas e se permitir experimentar
junto com as crianças, as sensações do
ato de criar algo é uma maneira de participar desse momento de aprendizagem.
Vale ressaltar que o senso estético da
criança é diferente do adulto e é preciso
respeitar e valorizar o trabalho de seu
filho.
A importância de aprender a pintar
dentro das linhas (além da questão
estética)
Os modelos de estética estabelecidos, como pintar dentro das linhas, são
importantes de serem aprendidos no
decorrer do desenvolvimento da criança.
O ato de pintar varia de acordo com o
artefato que será utilizado, como a tinta,
o giz de cera, o lápis de cor, o carvão, a
aquarela, entre outros, e é fundamental
que as crianças vivenciem as técnicas
próprias de cada material para que consigam utilizá-los corretamente e de diferentes maneiras, além disso, a proposta
de pintar dentro de linhas desenvolve
algumas habilidades manuais, como a
precisão, o freio- de não passar da linha e o relaxamento da mão, que é essencial
para realizar a pintura sem cansar.
A escola desempenha um papel muito
importante nas propostas de linguagem
plástica, por isso a rotina escolar deve

A escola
desempenha
um papel muito
importante nas
propostas de
linguagem plástica
ser organizada com momentos em que
as crianças possam vivenciar situações
de desenhar, pintar, modelar, colar e
construir com diferentes materiais e em
diferentes espaços. Os Educadores devem ter clareza de que as produções das
crianças estão atreladas ao seu desenvolvimento e devem fazer intervenções
que respeitem o processo criativo da
criança. Os conteúdos específicos sobre
pintar e desenhar devem libertar o fazer
artístico e não aprisionar em modelos
preestabelecidos. •

Tatiana Duarte
Pedagoga (PUC SP), com Gestão
Escolar e Educação Infantil
(PUC SP) e especialista em
Alfabetização (ISECEVEC). Gestora
Pedagógica da Escola Eduque.
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Desatando nós, entrelaçando fios:
ressignificando o erro para significar a avaliação

A

avaliação escolar continua sendo o
grande nó do esboço escolar. Mediar
o ensino, classificar e promover a aprendizagem faz parte dessa trama de promoção e
qualificação atribuídas através das diversas
ferramentas de avaliação. Inúmeros têm
sido os debates acerca da avaliação, do
olhar sobre o ensino, aprendizagem, e até
mesmo como é visto o erro no processo de
desenvolvimento e conhecimento dentro
do espaço escolar. Como salientamos em
nossas primeiras palavras, as discussões sobre avaliação e o seu encadeamento dentro
da escola, são amplos e complexos, no que
tange às dificuldades de repensar estratégias, retomarem as ações e ressignificar o
ensino. Essa é uma temática recorrente e
indispensável para significação do ensino
e aprendizagem na educação brasileira.
Isso, talvez porque, como educadores não
conseguimos superar o laivo negativo e
repressor de poder presentes na avaliação,
ocorrendo diversos equívocos que deixam
de ser plausível para essa problemática, o
que torna cada vez mais a discussão necessária. Então, é pertinente, ao iniciarmos
esta conversa, desatarmos alguns nós
no que concerne às concepções do Erro
e de práticas avaliadoras reprodutoras,
interligando-as a formação do Sujeito e da
qualidade da educação.
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O trato dado ao erro apresentado pelo
aluno no contexto escolar tem gerado uma
emaranhada e confusa difusão do desenvolvimento crítico, reflexivo e construtivo
do conhecimento, pela qual as tramas do
sentido das práticas avaliativas se perdem
nos ritos de repetição, de classificação, exclusão e culpa. São concepções e consentimentos áridos e tortuosos, pelos quais fios
entrelaçam-se em uma única cor. A cor da
padronização, exclusão, monocromáticos
em sentido, atitude e pragmatismo.
Com estas afirmações, cabe pontuar o
peso dado ao erro cometido na construção
do processo de aprendizagem, pensar no
seu termo epistemológico e conceitual,
levando-se em conta que as ações e até
mesmo a falta delas representam muito
mais do que parecem representar. Trazem
significações mais complexas e plurais,
que muitas vezes não imaginamos, representando até mais do que o seu sentido denotativo, diversos sentidos inclusos no seu
contexto, o que dificulta a aprendizagem e
propaga a continuidade dos que sabem e
dos que nunca vão aprender.
A palavra ERRO é considerada como
falta de capacidade, falta de cognição,
falta de interesse, falta de família e muitas
outras faltas embutidas em um vocabulário próprio do cotidiano escolar. O Erro

cometido nas atividades e nas avaliações
é considerado pura e simplesmente como
incapacidade e “Descaminho”, ou seja, um
caminho que precisa ser desconsiderado,
ignorado e repudiado, quando na realidade precisamos considerar e entender o
caminho do aluno, suas lógicas, considerações que o levaram até ali, para partir
disso desenvolver a consolidação de uma
aprendizagem significativa.
Partindo desse pressuposto, os primeiros nós aparecem a partir desse entrelaçar de fios metodológicos, filosóficos
e conceituais impregnados das práticas
de leitura de mundo que carregamos sem
perceber, com docilidade e representatividade esmagadora da cultura dominante
utilizadas no contexto escolar. Ao tentarmos desfazê-los compreendemos que as
concepções de como enxergar o erro no
cotidiano escolar são subordinadas ao
tipo de ensino e concepção que se tem da
prática educativa e consequentemente
da avaliação, a saber, avaliação enquanto
expressão de nota, de aprovação e não
de expressão do aprendizado, da ressignificação e reformulação do pensamento
como deveria ser, o erro como código e
interação, preconizada nas indagações,
nas problematizações e questionamentos
que levem a formulações de avaliações

O erro muda de perspectiva em uma
escola em que as pessoas podem
dialogar, duvidar, discutir, questionar e
compartilhar saberes

formativas, processuais e auxiliadoras do
processo de ensino e aprendizagem.
No conceito de Erro cometido pelos
educandos, entretanto, o centro é menos a
capacidade de alargar limites encontrados
do que a habilidade de se confrontar com
limites impostos, ou de superar os entraves
pelo aproveitamento, crescimento, superação e aprendizagem que o próprio erro
traz em si mesmo.
Pela concepção de erro enquanto
expressão de determinada lógica e conhecimento, compreendemos que as pessoas erram não porque não pensam, ou
porque não são capazes intelectualmente.
A concepção equivocada se constrói no
interior da mente a partir de experiências,
interações e conhecimentos consolidados
e outros ainda não consolidados sendo sua
exteriorização apenas uma tradução de sua
lógica ainda a ser consolidada e construída.
Se o erro for tido nas perspectivas de
ensino pautado na palavra do outro que
é tecida na prescrição de único caminho
correto e detentor de todo saber, ou seja,
o fio que conduz a aprendizagem é dito e
repetido, até que seja captado. Aprender,
nesse caso, torna-se sinônimo de reproduzir, sobretudo, as intenções do outro,
da desigualdade social, do achatamento da
educação e do fim da qualidade de ensino.
Não se trata apenas de dizer que precisamos somente mudar nossa concepção
sobre o erro cometido pelo aluno, precisamos mudar nossa concepção sobre as
práticas avaliativas. O que nos leva a ques-

tionar o modelo de avaliação que levamos
em consideração até hoje. Precisamos
avaliar para melhor qualificar nossas ações,
precisamos sim de políticas avaliativas que
indiquem e subsidiem esse caminho, no entanto, precisam ser atreladas com práticas
significativas e ferramentas diversas em
salas de aula para não reduzirem o ensino
a uma única forma de avaliação sendo a
prova, a classificação, o ranking, a nota e a
aprovação. A avaliação deve ser um meio
do processo de ensino, assim como, o é fora
dos muros escolares (avaliação de valores e
ações), não devendo comprometer-se em
ajuizar, mas reconhecer, no processo de
ensino, a formação de atitudes e valores
que aprendemos por meio da observação
do outro.
Não é apenas travar a batalha de avaliar
com diversas ferramentas de avaliação,
para logo descansar. Ao contrário, é estar sempre no meio da batalha para não
opressão e não exclusão.
Não podemos nos encontrar amarrados aos nós de um modelo pré-estabelecido. O intuito dessa perspectiva, da
aceitação do erro como forma de reflexão
e aprendizado é possibilitar a construção
do aprendizado e desenvolvimento de
todos consubstanciado em norma e/ou
padrão, na transformação e consolidação
do ensino.
O que pretendemos aqui é compreender a educação e subtratado a avaliação como forma dialógica e não como
efeito de poder. Quando vista como efeito
de poder, ao invés de beneficiar os excluídos, os exclui cada vez mais.
O erro muda de perspectiva em uma
escola em que as pessoas podem dialogar,
duvidar, discutir, questionar e compartilhar
saberes. Onde há espaço para as transformações, para as diferenças, para o erro,
para as contradições, para a colaboração
mútua e para a criatividade. Uma escola
onde professores e alunos têm autonomia,
para pensar, refletir sobre o seu próprio
processo de construção de conhecimento
e ter acesso a novas informações.
O foco de atenção é, pois, o aluno e
suas intenções e não o erro que comete,
estando o sentido centrado no aprendiz,
bastando tão somente a este captar essas
intenções, fazer correlações, questionar,
modificar e consolidar conhecimentos.

Em primeiro lugar, a maior parte dos
autores, como Luckesi, Esteban, Hoffmann, Teixeira e Nunes, entre outros;
coincide o pensamento no que tange
a imensa proporção do erro no espaço
escolar. Estando para eles intimamente
ligado com o ato e a forma de se avaliar e
conceber filosoficamente a educação. Em
segundo, tem a ver com a força que se tece
a relação professor/aluno e, por último, o
“passar de ano”.
Para nós, mais importante do que todos estes aspectos visíveis são os aspectos
que se camuflam por de trás destes e nos
anulam como seres pensantes e críticos.
Ratificando o sucesso de uns e pleiteando com destaque o fracasso de outros, geralmente concentrado no poder
autocrático do professor que culpabiliza
o estado, a condição social, econômica, a
família e o próprio aluno.
No entanto, sabemos que esta relação:
nota e avaliação podem não ser assim tão
próximas e inseparáveis, já que fazemos
atribuições de valores e competências rotineiramente. Tendo em vista também que
a nota não avalia, simplesmente verifica.
É preciso fazer algo mais do que atribuir
notas para se promover a aprendizagem.
Apontando assim, para a superação melhor
elaborada da tese reprodutivista, sem cair
no outro extremo de fantasiar libertações
exacerbadas e inexistentes. Isso logicamente consubstanciado nas formações
continuadas que os professores, a escola
como um todo, deve participar constantemente, até que as intenções da prática educativa sejam um só bolo de fio formador.
Nessa perspectiva atar-se a compreensão
do erro de outrem é imprescindível para
tecer fios de compreensão e fazer fluir o
sentido e o aprendizado.
Um grande diferencial da avaliação
contínua e cumulativa é que não se prende
a exames de verificação, passando a não
ter o erro como forma de ignorância, mas
como situações existentes no processo,
entendidas como necessárias para troca e
crescimento em grupo, por meio da zona
de desenvolvimento proximal.
Ao tentarmos desatar os nós dessa concepção, nos convém ressaltar que conhecimento não se restringe a acertos, nem deve
servir como forma de poder, conhecimento
deve orientar-se, sobretudo, pela qualidade
Julho – 2017 • Escola Particular
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Ensino

O erro é compreendido como
sinalizador da aprendizagem e do
movimento vivenciado pelos alunos
formal e aprender a destacar a qualidade
política, sem dicotomias (DEMO, 2002).
Por esse fio de concepção não devemos desvalorizar o caminho percorrido
pelo aluno, desconsiderar o que o aluno
tem a dizer, da forma como o diz e como
representa. Vale esclarecer que o erro
não é considerado como impróprio para
o desenvolvimento e a apropriação dos
conhecimentos veiculados social e culturalmente e nem tampouco para se ter acesso
à integração social. Mas, compreendemos
que isso não decorre simplesmente deste
contexto contemporâneo, o hoje. É necessário perceber que a sala de aula se
constitui um contexto sócio-histórico, no
qual se entrelaçam fios ideológicos.
Como diz Michel Foucault, a escola é
uma das formas de controle social, na medida em que por meio do exame se pode
classificar e punir. Cabe a nós educadores,
aprendermos a analisar os processos de
aprendizagem que os alunos percorrem
e retirar dos erros, os melhores e os mais
significativos caminhos para prosseguir na
trilha do aprendizado. Lembrando-se sempre: O castigo que emerge do erro – verdadeiro ou suposto – marca o aluno tanto pelo
seu conteúdo quanto pela sua forma. As
atitudes ameaçadoras, empregadas repetidas vezes, garantem o medo, a ansiedade a
vergonha de modo intermitente. (LUCKESI,
2005: p. 50-51)
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A verdade é que tal sistema é vago e
inócuo no sentido de mostrar onde está o
erro e o que fazer para que se possa acertar. É um modo estagnado e excludente.
O peso se encontra só na hora de fechar
as notas, isto estando feito, o processo
é tido como terminado, quando na verdade, deveria ser o recomeço de tudo.
Se o ensino prescritivo traz essas
acepções sobre o erro, sobre o modelo
padrão e aceitável, outras concepções
são desenroladas para que se persiga
qualidade na educação, formação e
autonomia dos indivíduos, pleiteando
equidade social. Então, a aprendizagem
centra-se na formação humana, pelo
qual o aprendiz amarra fio a fio, com
teor reflexivo e construtivo, para posteriormente relacioná-lo e constituir
sentido.
Essas práticas já mencionadas entrelaçam-se aos ritos de escolarização do
erro: o corte, a separação e a incapacidade isto é, o corte – os fios são cortados do
tecido da realidade como se o significar
independesse da trama contextual.
A perspectiva de ver o erro como possibilidade, em sua dinamicidade, é algo
que contraria o padrão colocado e pode
contribuir no sentido de construir uma
postura nova, que efetivamente reinventa o estabelecido e nesta reinvenção,
o enriquece de significados.

Parece-nos que fiar o fio da aprendizagem consiste em trazê-las da vivência e
do conhecimento já adquirido, para que
possa haver assimilação, acomodação e
transformação, amarrá-las ao sentido e
saber utilizá-las. Nada é mais pertinente
do que saber usar em determinado contexto o conhecimento necessário, porque
o conhecer reflexivamente acaba por se
desamarrar de certos dogmas, e não mais
aceitar sem entender. Contudo, erros
constantes, sem intervenção, auxílio e mediação, exaurem o aluno e esse, afadigado,
acaba por se perder em tantos fios, em
tantos novelos de tentativas que trazem
apenas um significado, o fracasso. Então, se
faz necessário dialodicidade, intervenção,
compreensão por parte do professor do
entendimento que o aluno está fazendo
daquele conhecimento, que primam pela
reflexão e, posteriormente, a compreensão, ou seja, para significar é preciso que
o aluno desemaranhe a trama codificada.
Sabendo-se que não existe erro que
possa ser aquilo que foi, é e será o mesmo
de antes. Nele repousam somente os restos aparentes de novos aprendizados, sua
estática languidez, sua verdade sempre
trêmula e aterrorizante é substituída pela
grandeza insubstituível do aprender a
questionar, problematizar e do aprender.
É nesta vertente que apóia a avaliação
processual, formativa. Centrada na insuficiência do padrão único, pautando- se na
descrição dos processos, na cooperação,
pluralidade e inclusão no seu termo amplo.
O erro nessa perspectiva é compreendido
como sinalizador da aprendizagem e do
movimento vivenciado pelos alunos durante esse processo. Podendo daí, iniciar
as aprendizagens já realizadas, os saberes
consolidados, e também construir novos
saberes, tendo o espaço da sala de aula
como lócus privilegiado para intervenções
e mediações pedagógicas.
O significar não repousa somente na
superfície do discurso, na aparente densidade e forma que os discursos opacos
ocupam, nos nós frouxos, esquecendo
eles que o sentido está amarrado em nós
apertados no interior do tecido da ação, do
fazer acontecer na prática de sala de aula.
Na perspectiva de que a aprendizagem
é, sobretudo, fazer com que os fios do sentido fluam de outros contextos, em uma
dialógica ininterrupta, pela qual a trama da
aprendizagem é constantemente renovada
e refeita. •

Liliane Nunes
Pedagoga e especialista em
Alfabetização. Autora, com Josele
Teixeira, do livro “Avaliação
escolar - da teoria à prática”,
publicado pela Wak Editora.
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experiência com projetos nas escolas tem se mostrado como novas
metodologias, eficientes no desenvolvimento das inteligências múltiplas, no
trabalho com os conteúdos atitudinais e
procedimentais. A metodologia de projetos torna-se então um apoio para uma
proposta educacional correlacionada
com a afetividade e o ensino e a aprendizagem, já que permite o trabalho com
grupos cooperativos, cria condições
para que os alunos experimentem suas
descobertas, desenvolvam a confiança
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na própria capacidade de aprender e
tomar decisões, fazer escolhas apropriadas na vida. Possibilita também praticar
o ouvir e refletir sobre fatos; defender
a si mesmo e suas ideias de forma apropriada; tomar providências para concretizar objetivos; dizer a verdade, honrar compromissos e servir de exemplo.
Promove na escola a autocrítica de suas
práticas baseadas no ensino e não na
aprendizagem, além de possibilitar a organização do currículo escolar por temas
e situações problemas, envolvendo os
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Aprendizagem

estudantes na pesquisa, tornando o
ensino mais ativo e significativo para
todos. Nesse contexto é pertinente
concluir que é fundamental que a criança
seja instigada em sua criatividade e que
suas curiosidades sejam satisfeitas por
meio de descobertas concretas, desenvolvendo a sua autoestima, criando em
si uma maior segurança e confiança, tão
necessárias à vida adulta.
No fim da década de 1990, a pedido
da Unesco, Jacques Delors organizou
um relatório elencando quais seriam

os quatro pilares para a Educação do
século XXI, os pilares para a formação
de um ser humano mais preparado para
enfrentar os desafios de um mundo com
contornos ainda incertos: aprender a
aprender, aprender a fazer, aprender a
viver junto e aprender a ser. “Temos de
ser nós mesmos “ oferece uma proposta
instigante de enriquecer a imaginação
dos alunos, contribuindo na formação
intelectual e no fortalecimento de sua
identidade social, possibilitando conhecer e reconhecer o espaço onde vivem,
pertencerem e se apropriar do mesmo no
decorrer da sua História, promovendo a
troca de significados e vivências. Este Projeto foi inspirado nas obras de Monteiro
Lobato, suas obras e vida, reconhece o legado cultural brasileiro como patrimônio
nosso, utilizando-se de diversas mídias
do universo infantil e adulto. Trabalhar
Monteiro Lobato, é vivenciar dentro da
literatura um mundo rico em cultura,
que possibilitará ao aluno a compreensão
de quem ele é? Sua vida? Sua História? É
desenvolver a imaginação, a criação, o
sonho, se perceber como sujeito de sua
própria história. Estimulando a memória,
as vivências e a percepção visual do
mundo em que vive; sensibilizando os
alunos à valorização e a importância da
nossa literatura e história; conhecer
a importância de Monteiro Lobato na
literatura e na História do Brasil ouvindo
e recontando suas histórias e instigando
a curiosidade sobre a nossa cultura e o
nosso rico folclore. Atribuindo ao aluno
diversas habilidades e atitudes, como:

Este Projeto foi inspirado nas obras
de Monteiro Lobato, suas obras e
vida, reconhece o legado cultural
brasileiro como patrimônio nosso,
utilizando-se de diversas mídias do
universo infantil e adulto

ser autêntico, ser capaz de questionar
a si mesmo, proporcionando mudanças
no seu modo de entender a si mesmo,
entender os outros, as relações sociais e
a própria História, entendendo que saber
sua história é saber narrar a si mesmo
e ao outro, é ser sujeito de sua própria
história, um agente ativo na sociedade,
um sujeito capaz de pensar e transformar,
exercer sua plena cidadania. Nessa perspectiva, o ensino-aprendizagem oportuniza um espaço-tempo de reflexão crítica
acerca da realidade social e, sobretudo,
referência para o processo de construção
das identidades destes sujeitos e de seus
grupos a qual pertence, o que é determinante na construção da leitura de mundo
deste aluno.

Na atualidade, é preciso oportunizar
aos alunos reflexões sobre o cotidiano
regional e sua interação com a cultura
moderna e tradições que se encontram
ameaçadas nas localidades e regiões
que estão inseridos, formar um público
interessado nas suas próprias raízes,
aberto o suficiente para redescobrir e
valorizar, onde moram, as belezas, valores e tradições guardadas na memória
de seus pais e avós, características presentes nas obras de Monteiro Lobato, um
estilo de escrita com linguagem simples
onde realidade e fantasia estão lado a
lado. E obras muito críticas, como “Jeca
Tatu” e “Negrinha”, que retratam a
visão que o autor tinha do país. Pode-se
também explorar o interesse dos alunos
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Aprendizagem

Conhecer a importância
de Monteiro Lobato na
literatura e na História do
Brasil ouvindo e recontando
suas histórias e instigando
a curiosidade sobre a nossa
cultura e o nosso rico folclore

pelas poesias, músicas, cantigas, danças
regionais. Tudo isso se transforma em
estratégia metodológica para aproximar
o aluno de sua cultura regional, sobre o
passado e o presente no espaço vivido,
demonstrando a relevância das interrelações entre escola, cultura e educação
na prática pedagógica. O processo de
avaliação deve ser contínuo, através de
observações e registros do professor
que poderá documentar os progressos
do desenvolvimento dos alunos, das
habilidades conquistadas como linguagem, escrita, interpretação, expressão,
criticidade, comunicação, criatividade,
autonomia, oportunizando a formação
e transformação do aluno.
A cultura popular na contemporaneidade, devido ao avanço da tecnologia da
informação, ganha um novo contexto
no que se refere à construção da identidade brasileira. Assim é necessário que a
escola, através de projetos interdisciplinares, possa unir tecnologia com tradição,
saberes e vivências, cultura, literatura
e histórias, oportunizando uma importante implicação para a compreensão
da articulação entre cultura popular e
educação escolar, sem perder de vista as
particularidades do contexto vivido pelos
alunos. Além disso, oportunizando provocações e estímulos para a construção
de um saber pedagógico pautado na
qualidade, resultante de toda uma construção histórica e cultural vivenciada
pelos alunos. É possibilitar pensar o novo,
reinventar o pensar; eternizar vivências.
Diversas atividades podem ser realizadas
sobre o tema, há muitas sugestões, para
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a Educação Infantil e Ensino Fundamental
I, sugiro:
1ª atividade - Realizar de for ma
dinâmica e criativa a exposição dialogada, leitura e análise de obras de Monteiro
Lobato que atenda ao universo infantil,
projeção de imagens dos personagens,
músicas, oportunizar um ambiente livre
em que o aluno possa contar histórias
que já ouviu contar, como a lenda do
saci-pererê.
2ª atividade - Quebra-cabeça com diversos personagens do Sítio do Pica-Pau
Amarelo, as peças serão confeccionadas
de materiais recicláveis pelos professores e alunos, embaralhadas, e de forma
coletiva realizar a montagem do quebracabeça; o professor neste momento
contará as principais características dos
personagens e os alunos terminarão a
dinâmica cantando músicas dos personagens, como exemplo, da cuca, do saci,
da Emília e outros.
3ª atividade – Dobraduras, pintura,
recorte e colagem. O professor irá auxiliar
os alunos na confecção de dobraduras, e
logo em seguida, permitir que os alunos
criem desenhos, paisagens, ilustrações
sobre as histórias contadas do mundo
encantado do Sítio do Pica-pau Amarelo.
No segundo momento, pedir aos alunos
que criem ilustrações com as dobraduras
diversas, sobre seu ambiente, sua vida,

suas memórias familiares, instigando
o aluno a se conhecer, ser ele mesmo,
compreender sua história. Estas ilustrações serão expostas em um varal “ Varal
de Histórias”, e todos os alunos irão
visualizar os trabalhos realizados, compartilhando novas vivências.
4ª atividade - Confecção de um livro
coletivo, elaborado com materiais recicláveis, com o apoio do professor os alunos
irão construir a sua percepção do mundo
encantado do Sítio do Pica-pau Amarelo.
Possibilitando também a oportunidade
dos alunos elaborarem histórias contadas
por eles, sobre sua vida, suas memórias e
vivências. Se tratando da Educação Infantil, o livro coletivo será realizado com gravuras, ilustrações, dobraduras, imagens
do fazer e pensar, seus saberes e representações fundadas em dimensões materiais
e simbólicas, construídas nas práticas do
cotidiano e cultura de sua vida. Fazer uma
exposição do livro coletivo “Meu mundo
encantado do Sítio do Pica-pau Amarelo”
e “Temos de ser nós mesmos”. •

Simone da Silva Viana
Professora da Universidade
Estácio de Sá.

REFERÊNCIAS:
BRASIL, Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais: História e
Geografia. Brasília: MEC/SEF, 1997.
FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: Saberes necessários à prática educativa. São Paulo:
Paz e Terra, 1996.
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Leitura

“A inteireza do Ser”:

freepik.com

Numa perspectiva da Autoformação dos profissionais no Saber Ler

“O sentido de busca do “Saber Inteiro” (Terezinha Azerêdo Rios “Ética e Competência”), na busca da “inteireza”
(característica ou condição do que é inteiro, condição do que não sofreu alteração; em perfeito funcionamento;
integridade física: inteireza física), é sinônimo de: plenitude, austeridade, retidão do saber que se revela o núcleo da
reflexão filosófica, denotador do gesto do filósofo, amigo da sabedoria, desejoso do saber total”.

N

ovo ciclo! Nova realidade, tomada
de decisões! E agora? Nada mudou?
Julgamentos? Bulying? Olhares estranhos?
Pensamentos? Egos? Coragem para tudo
isso? Insegurança? Medo? Interpretações
desfiguradas, analise prematura. Estranho
todo esse sentimento? Essa é a turbulência
da vida: o tempo é rápido, a insegurança
pessoal, distorcendo opiniões levando adiante impressões negativas, desfigurando
os assuntos que ouve. Transformando o
pensamento num incêndio de grandes
proporções, todo momento alimentando
essa chama, facultando a tolerância da
compreensão na comunicação.
Um grande combustível desse revanchismo emocional é “Saber Ler”, a verdadeira leitura pressupõe compreensão (a
informação está no texto) e a interpretação (a informação está fora do texto). Não
basta passar os olhos sobre as palavras,
mas é preciso entender o significado delas
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ou, pelo menos, aproximar-se do que o
autor pretende transmitir. E, depois, para
realmente analisar o objeto da nossa leitura, devemos proceder à identificação das
características, dos atributos, das propriedades do texto. Para analisar e interpretar
textos é preciso “Saber Ler”. Mas, como
“Aprender a Ler”? Simplesmente, lendo!
Alguém que deseja aprender a andar de
bicicleta terá de, inevitavelmente, subir
na bicicleta. Buscar ajuda? De quem? Afinal estamos na era digital, gírias, o medo
paralisa, impede o crescimento moral e
intelectual, arruinando as possibilidades
no processo de evolução do ser humano.
A leitura e a escrita são processos
interligados, ao ler, você adquire, realiza
e aprofunda conhecimentos, desenvolve
o espírito crítico, cultiva o respeito por
pontos de vista diferentes. A mesma
influência que a leitura exerce sobre o
conteúdo pode ser estendida á forma de

escrever. Vamos conhecer algumas maneiras como fazer essa leitura com questionamentos e anotações: Qual a mensagem
do autor com o nosso cotidiano? Quais as
informações primordiais do texto? O que
posso transmitir com essas informações
na minha realidade?
Interessante às conversas, os diálogos, as apresentações em público são
textos, comunicação coerente, desenvolvidas em torno de um assunto, com
sequência, organização, intencionalidade,
apresentam um significado para os interlocutores numa determinada situação.
A lamentação impossibilita o processo
de evolução, retardando os espaços de
convivência, comunicar estabelecer novos
intercâmbios com recursos singelos para
liberação do pensamento. É inevitável,
indivíduos não podem prosseguir sua jornada, perdendo-se, no sentido das coisas
na óptica sombria, por considerar que

que aprimora a sensibilidade, ele se faz
profundo, fomentador de crescimento
e transformação interior. Para isso leia,
pesquise, anote, faça seu arquivo de informações e depoimentos que forma ás
suas declarações nos seus argumentos. A
riqueza na leitura, a preocupação em ler
diferentes textos, maior a possibilidade de
uma comunicação clara e eficaz consigo
mesmo . A coerência com o conhecimento
do mundo, e as informações devem fazer
sentido para ambos, ressalva algumas
vezes, um texto pode ser totalmente
coerente para quem escreve, mas sem
coerência para quem lê. O que fazer? Ler
novamente quantas vezes for necessária,
ou, peça ajuda a uma pessoa que o leia. As
boas ideias a respeito de um determinado
assunto precisam estar harmoniosamente
ligadas, formar o coeso e coerente. Os
elementos coesivos funcionam como
laço, elos entre uma palavra e outra, uma
frase e as que estão a ela relacionadas.
Os elementos coesivos são responsáveis
pelo encadeamento das ideias, pela progressão textual, elaboração de textos
coesos exige treinos diários, consulta a
dicionários, releitura e disposição para reescrever quantas vezes forem necessárias.
A leitura, em voz alta ajuda, é outra forma
de integração da comunicação oral com a
construção da escrita.
O Saber Ler vem de encontro com o
“O sentido de busca do “Saber Inteiro”,
Terezinha Azerêdo Rios “Ética e Competência”1993 ,p.16 e 17- Vol:16),na busca
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tudo conspira contra sua felicidade e paz
interior. Preenchem os vazios dos espaços
mentais com preocupações recheadas
de ações indecisas para seu desempenho
nesse Universo. O empreendimento da
autovalorização, com a consequente conquista de si mesmo, é de largo percurso,
e gratificação se alcança nas diferentes
etapas do processo do Autoconhecimento
de libertação das acomodações e vícios habituais. A vida é rica de convites a evolução
e a responsabilidade, em iguais condições
para os indivíduos. Mesmo para aqueles
impedidos não se localizam fora do processo, esse fluxo do ir e vir é inevitável
até o momento da plenitude, mediante a
consciência objetiva, quando se consegue
sintonizar em harmonia com a Cósmica.
O Ser libera os potenciais adormecidos, e com entusiasmo ascende moralmente enquanto adquire os conhecimentos que o intelectualizam para entender
as “leis da vida”. Ninguém pode manter
indiferença no processo da vida, tudo é
movimento cíclico com energia. À medida

da “inteireza” (característica ou condição
do que é inteiro, condição do que não
sofreu alteração; em perfeito funcionamento; integridade física: inteireza física),
é sinônimo de: plenitude, austeridade,
retidão do saber que se revela o núcleo da
reflexão filosófica, denotador do gesto do
filósofo, amigo da sabedoria, desejoso do
saber total. Porque aponta para abrangência, a profundidade e a clareza que caracterizam aquela investigação. A reflexão
filosófica quer ver claro, fundo e largo o
seu “objeto” (Saviani,1980,p.24)”. A filosofia procurará apropriar-se da realidade
para ir além da explicação, da descrição,
para buscar o sentido e o significado dessa
realidade”. É preciso buscar os fundamentos, as raízes, numa perspectiva diversa
da de outros saberes (conhecer ou estar
informado); compreender: entender, perceber, dominar, alcançar, atingir, enxergar;
Ser capaz de: conseguir, poder, ser capaz,
ter potencial.
A inteireza do Ser numa perspectiva
com três dimensões: razão, sentimento e
ação, sinalizam as três formas da inteligência emocional e suas Energias Vitais com
o Universo.
Energia Vital de acordo com a “Dra
Célia Barollo, neste tipo de formação
pretende-se conferir ao indivíduo maior
autonomia na construção e consolidação
de aprendizagens significativas, onde cada
indivíduo tem um lugar central no seu
processo formativo. Médica, Homeopata
e Sanitarista”:
“A Energia Vital é a energia responsável pela manutenção do ser vivo, essa
energia não é perceptível aos nossos
sentidos, como todas formas de energias (magnética, elétrica, nuclear, etc).
Quando a Energia Vital dos seres vivos
vibra harmonicamente, eles se encontram em perfeito estado de saúde, não se

Para realmente
analisar o
objeto da nossa
leitura, devemos
proceder à
identificação das
características,
dos atributos,
das propriedades
do texto
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Leitura
observam sinais e sintomas de doenças
como no emocional e mental. Significa
que está apto a se realizar como Ser Humano porque pode usufruir livremente
da inteligência para dirigir sua vontade e
manter-se em estado de saúde. Quando
desequilibra, começa a aparecer um
conjunto de reações e sintomas, muitas
vezes imperceptíveis à nossa observação
se não tivermos atentos. Começam no
nível da imaginação, com sonhos desagradáveis ou sensações desconfortáveis;
a seguir surgem os sintomas como: medos, insegurança, desconfiança, ciúmes,
tristeza indefinida, depressão; etc, na
sequência surgem os sintomas físicos:
eczema, cefaleia, dor de estomago, cisto,
tumores, etc.”
Somos comandados pela energia,
sempre atentos para estarmos em equilíbrio, todos os dias vivemos dinâmicas
transcendentes para sentirmos plenos,
perdemos o foco a cada momento, a
sabedoria da mente e o corpo com a
flexibilidade de conduzir o nosso silêncio interno, nos leva a melhorar nossa
performance cuidando da nossa gestão
de evolução. Começar pelo aprender do
SER, com a proposta de uma educação
direcionada são baseados nos quatro
tipos fundamentais da Unesco:

• Aprender a Conhecer: instrumentos
de compreensão,
• Aprender a Fazer: para poder agir
sobre o meio envolvente,
• Aprender a Viver juntos (Conviver):
cooperação com os outros em todas as
atividades humana,
• Aprender a Ser: conceito principal
que integra todos os anteriores.
Estas quatro vias do Saber, na verdade, constituem apenas uma, dado que
existem pontos de interligação entre elas
que para isso tem de ter competência,
o domínio adequado do Saber Ler, compreender, interpretar e transmitir.
A Autoformação é uma modalidade
de aprendizagem individual que permite
ao indivíduo aprender ao seu próprio ritmo, utilizando recursos específicos para
o efeito do Ser com o Saber Ler e o Autoconhecimento, fará o aprender conhecer,
fazer e conviver consigo próprio, todo
momento convivemos com nosso “Eu”,
nossas certezas, incertezas, fortalezas,
debilidades, como podemos enfrentar?
Neste tipo de formação pretende-se
conferir ao indivíduo maior autonomia na
construção e consolidação de aprendizagens significativas, onde cada indivíduo
tem um lugar central no seu processo
formativo. Incluindo o “Saber Ler” com

“Autoconhecimento” desenvolvemos
a liderança com a espiritualidade, a
eficácia da gestão, a produtividade organizacional.
Nosso olhar é o saber do Ser solidário
em administrar com consenso amplo
nas atitudes e escolhas coerentes do seu
convívio escolar e o sucesso predomine,
enquanto o fracasso passe despercebido.
Interpretando os enigmas do “Ser” e
capacitando-o a superação do Ego, na
grande conquista do “Eu” interno, mediante a libertação pessoal dos sintomas
perturbadores, auto programando-se
com sentimentos: amor, respeito, limites,
aceitação, esperança, fortalecimento,
compaixão. Qualquer ascensão exige esforço, assim como toda mudança propõe
ampliação ou renovação de paradigma.
As grandes conquistas da Humanidade
firmaram-se mediante a superação dos
paradigmas então vigentes, ficando-se pelos valores e éticas de que se constituíram,
com caráter propulsionador da evolução.
Tabela abaixo mostra um esboço do
Projeto na Autoformação com HoloMentoring Sistêmico( definição na edição de
Janeiro 2017-Ano 20 –Nº 226):
Objetivo: Ampliar os horizontes e
proporcionar o Aprender a Ler no Autoconhecimento do Ser.

Temas

Papel do Autoformador
(Mentor Holístico e Sistêmico):

Autoformação:

Papel do Formador

• Ampliação da mentalidade com a leitura
no Autoconhecimento no Universo.
• Compreensão ampliada e aprofundada
pela leitura do Ser em si mesmo, nos
outros indivíduos e nas organizações.
• Inovação e Renovação pessoal e
profissional.
• Relacionamento e atitudes focadas.
• Gestão de mudanças com o Saber Ler no
Autoconhecimento.
• Evolução e tempo atual na vida pessoal
e profissional.
• Centramento e Foco pessoal no
profissional.
• Administração e superação dos conflitos
internos.
• Descobrir suas potencialidades e
talentos.
• Reconhecer os ciclos de mudanças
pessoais

• Desenvolver os temas
abordados com técnicas e
dinâmicas na forma coerente
e simples.
• Estruturar os textos com
conteúdo relacionados dos
temas abordados, levando na
construção do processo de
aprendizagem;
• Conceber conteúdos
claros e objetivos de forma a
facilitar a independência dos
formandos na aprendizagem;

• Formação orientada.
• Organização de material
apostilado nos seus aspetos
práticos;
• Tarefas diárias.
• Teste de
Macrocompetências
Tensoriais ( HOLOS ISOR)
• Teoria U (HOLOS ISOR)
– Processo Decisório em
Mentoring Isor.
• Proposta de Cultivo dos
Campos: Mentais, Racionais e
Emocionais
( HOLOS ISOR).
• Ficha complementar: desde
a gestação da mãe até o dia
de hoje.
• Ficha com dados da mãe
e pai.

• Responsabilidades em:
• Participar ativamente
e pontualmente nos dias,
horários e local combinado,
• Responder às fichas e
testes com honestidade e
objetividade.
• Realizar pontualmente as
tarefas e missões combinadas
a serem executadas fora do
projeto.
• Comprometermo-nos a
seguir os seguintes valores
no processo, na relação e nas
metas estabelecidas:
Honestidade, Confiança
Respeito, Responsabilidade,
Compromisso e Coerência.

Duração: 6 meses

Certificação

Hora: 1h/por semana

Local: combinar

Horário: Combinar

N° de Participantes: 20

Apostilado

Datas: combinar

“Descobertas, leituras de assuntos
fascinantes ao aperfeiçoamento, um investimento único preenchem os vazios
conhecendo as realidades das pessoas
fascinantes. Nessa viagem da descoberta do conhecimento encontramos
o valor real dos indivíduos, avaliando
a maneira como estamos vivendo e
convivendo revendo as prioridade
estabelecidas. Nada é tão quanto as
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descobertas interiores que sejamos
capazes de fazer, vivemos num barco
nas ondas do mar, ações e reações que
vão caracterizando a nossa conduta,
são como peças de um imenso quebra
cabeça pessoal. Desperte e aproveite
cada instante para ir se decifrando aos
poucos os medos das novas descobertas, porque são elas que dão o sentido
á nossa existência”. •

JANETE ZALCSZTAJN
Comendadora com Prêmio de
Excelência e Qualidade Brasil
2014 –Categoria: ”Profissional
do Ano destaque SP – Gestora
Educacional e Leader Master
Coaching Training/Especialista
Educacional e Empresarial com Visão Holística
e Sistêmica”. Honra ao Mérito por ter devotado
ao Ensino Estadual a maior parte de sua vida em
benefício da Educação, pelo futuro do Brasil.
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Arte

A arteterapia auxiliando
no aprendizado
A

vida do ser humano está imersa num
mundo de arte. Basta observar que
no momento em que as pessoas assistem
à televisão, vão ao cinema ou teatro, ou
no momento em que fazem algo de que
gostam, estão interagindo com esse universo repleto de imagens e símbolos que
possuem significados importantes para
a humanidade (coletivamente e individualmente).
A arte também é terapêutica e facilitadora, visto que permite ao Ser Humano
o conhecimento de seu mundo íntimo
e particular e a sua interação com os
diferentes grupos sociais em diferentes
ambientes e comunidades. Desta forma,
denomina-se de Arteterapia a terapia
que através da arte facilita a expressão
de sentimentos através das diferentes
formas de expressão artística: desenho,
pintura, escultura, teatro, dança, recorte
e colagem, entre outras que estão inseridas neste método, sendo estas, técnicas
específicas que, de acordo com Eliezer
(2004, p. 16):
[...] atua no organismo como um todo
e também em cada área específica. A
dança, por exemplo, propicia avanços no
uso do espaço e na expressão corporal;
as artes plásticas, na compreensão das
imagens pictóricas da realidade interna
e externa; o teatro desenvolve e envolve
empatia nas relações sociais e a música
permite um contato mais profundo entre
o eu e a poética, ou uma compreensão
racional, cognitiva, perfeitamente integrada ao nível verbal que manifesta o
universo interno do cliente.
A Arteterapia é o método que traz ao
consciente, através do trabalho artístico,
conteúdos ainda desconhecidos ou
esquecidos, que ficam registrados no
inconsciente. Segundo a AATA (American
Art Therapy Association), apud Carvalho
et al (1995, p. 23 e 24), Arteterapia:

[...] é uma profissão assistencial
ao ser humano. Ela oferece oportunidades de exploração de problemas e
de potencialidades pessoais por meio
da expressão verbal e não-verbal e do
desenvolvimento de recursos físicos,
cognitivos e emocionais bem como a
aprendizagem de habilidades por meio
de experiências terapêuticas com linguagem artísticas variadas. [...] O uso
da arte como terapia implica que o processo criativo pode ser um meio tanto
de reconciliar conflitos emocionais,
como de facilitar a autopercepção e o
desenvolvimento pessoal.
Neste sentido, os conteúdos inconscientes são trazidos à consciência e retratados, na forma de imagens pictóricas reais.
Quanto à aprendizagem, ela é definida
como a ação de conhecer, compreender
um assunto. O aprendizado é o processo
de aprimoramento intelectual, que automaticamente leva a transformação
de hábitos e costumes. Ela é fruto do
confronto entre as teorias que se aprendem na sala de aula com as interações
com o meio, e, para haver essa interação,
é necessário que a criança seja ativa, ou
seja, participe das decisões e suas opiniões
sejam valorizadas.
De acordo com a teoria de Jean Piaget,
quando estimulamos a criança a descobrir
o conhecimento por si própria, através da
assimilação e acomodação, estamos possibilitando que este permaneça com ela;
na teoria de Vigotsky, a interação é um
instrumento importantíssimo.
Jean Piaget (1896 -) propôs uma escola
que sugira “atividades desafiadoras, que
provoquem desequilíbrios e reequilibrações sucessivas, promovendo a descoberta e a construção do conhecimento”
(ZACHARIAS, 2004).
O conceito acima soma-se ao de Lev
S. Vigotsky (1896 – 1934) que defendia o

Quando estimulamos a criança a
descobrir o conhecimento por si
própria, através da assimilação e
acomodação, estamos possibilitando
que este permaneça com ela
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conhecimento sendo construído através
da interação sujeito – meio, visto que o
indivíduo é mediado pela sociedade, ou
seja, o homem capta os fragmentos da
realidade, que são oferecidos pelo ambiente. Essa mediação acontece por meio da
linguagem, pois através dela, conhecemos
os costumes, valores e regras das diferentes comunidades, além de traduzir a
transformação de uma sociedade.
Desta forma, temos um conceito de
aprendizagem mais amplo ao considerar
que o aluno aprende através de situações
desafiadoras, que provoquem desequilíbrios e reequilíbrios e na interação com o
meio e com outros sujeitos.
Desta forma, a Arteterapia, ao permitir o contato com seu mundo inconsciente, pode auxiliar a criança no processo
de aprendizagem, visto que ajudará o
professor a descobrir as potencialidades
a serem desenvolvidas e as dificuldades a
serem transformadas.
Para que a aprendizagem aconteça,
é necessário um ambiente que permita o
indivíduo explorar, conhecer, associar. A
arteterapia auxilia nesta perspectiva de
aprendizagem, pois propicia através de
diferentes formas de expressão artística
os desequilíbrios e reequilíbrios e a interação com os sujeitos e com o meio.
Explorar, conhecer e associar, então, aos
poucos vão se tornando imprescindíveis
na construção de habilidades como: classificar, seriar, ordenar, incluir, analisar,
sintetizar, entre outros que são de suma
importância para a construção de conceitos futuros no ensino fundamental
e médio.
A seguir algumas sugestões de atividades arteterapêuticas que o professor
pode utilizar na sala de aula com seus
alunos.:
DINÂMICA DO NOME:
Objetivos: apesentação.
Público alvo: crianças, adolescentes,
adultos e idosos.
Materiais: folhas A4, hidrocor, lápis de
cor, tesoura.
Passo-a-passo: solicitar ao grupo que
escrevam o seu primeiro nome na folha,
recortem em volta do seu nome, e façam
um desenho com a imagem, que tenha a
ver com a sua personalidade ou seu nome.
CONTORNO DO CORPO:
Objetivos: trabalhar identidade.
Público alvo: crianças, adolescentes,
adultos.
Materiais: papel pardo, giz de cera,
hidrocor, lápis de cor, tinta, pincel, lã.
Passo a passo: Formar duplas, um faz
o contorno do corpo do outro no papel
pardo. Após o contorno, cada um irá pintar
o próprio corpo.
Julho – 2017 • Escola Particular
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Arte
DESENHO COLETIVO:
Objetivos: trabalhar o perfeccionismo,
a frustração, o trabalho em equipe.
Público alvo: crianças, adolescentes,
adultos e idosos.
Materiais: folhas A4, hidrocor.
Passo-a-passo: Distribuir uma folha
para cada integrante, e solicitar que iniciem
um desenho e ao sinal de palma, passar
a sua folha para o integrante do seu lado
esquerdo, até que sua folha inicial volte até
você novamente.
OUTDOOR:
Objetivos: trabalhar identidade.
Público alvo: crianças, adolescentes,
adultos e idosos.
Materiais: cartolina, revistas, tesoura,
cola e hidrocor.
Passo a passo: recortar e colar figuras
que reflitam como a pessoa está no momento.
ELEMENTO ÁGUA:
Objetivos: trabalhar percepção, sentimentos, emoções e criatividade.
Público alvo: crianças, adolescentes,
adultos e idosos.
Materiais: fôrma de bolo quadrada,
detergente, anilina colorida, folhas A4,
hidrocor.
Passo a passo: Após colocar água e detergente na fôrma, fazer bastante espuma
e acrescentar várias cores de anilina. Colocar a folha de leve em cima da espuma
colorida para tingir o papel. Criar algo em
cima do papel tingido.
DESENHO:
Objetivos: trabalhar a imaginação, criatividade, representações do inconsciente.
Público alvo: crianças, adolescentes,
adultos e idosos.
Materiais: folhas A4, lápis de cor, hidrocor, giz de cera.
Passo-a-passo: solicitação de uma sequência de desenhos:
• Faça alguns exercícios de respiração; desenhe como você está se sentindo
agora.
• Feche os olhos e entre no seu espaço.
Veja o seu mundo – como ele é para você?
Como você mostraria o seu mundo no papel
só usando curvas, traços e formas? Pense
nas cores no seu mundo. Quanto espaço
cada coisa tomaria no seu papel? Onde você
se colocará no desenho?
• Desenhe polaridades: a melhor parte
de você/ a pior parte de você.
• Desenhe como você faz para chamar
atenção. Como você consegue o que quer
de diferentes pessoas.
• Desenhe um mapa rodoviário da sua
vida: mostre os lugares bons, os lugares
difíceis, as barreiras. Faça o mapa mostrar
onde você esteve, e aonde você quer ir.
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• Jogue uma palavra e faça as pessoas
desenharem rapidamente algo que represente a palavra: liberdade.
• Imagine que hoje você tem o poder
de fazer qualquer coisa que queira no
mundo. Desenhe o que você faria.
AQUARELA:
Objetivos: trabalhar as emoções e o
controle (o fato de nem tudo na vida sair
como o planejado, e que devemos estar
preparados para lidar com essas situações
inesperadas que a vida nos oferece).
Público alvo: crianças, adolescentes,
adultos e idosos.
Materiais: folhas A4, tinta aquarela
de diversas cores, pote com água, pincel
e panos.
Passo a passo: solicitar que molhem
com água o papel utilizando pincel. Escolher uma cor de tinta aquarela, pintar
com o dedo por cima do papel molhado,
esperar secar um pouco e utilizar as cores
desejadas, sempre esperando secar cada
cor separadamente.
PINTURA EM TELA:
Objetivos: trabalhar criatividade,
emoções, relaxamento.
Público alvo: crianças, adolescentes,
adultos e idosos.
Materiais: tela, tinta plástica, pincel,
pote com água e pano.
Passo a passo: solicitar que pinte algo
na tela.
PINTURA COM OS PÉS:
Objetivos: trabalhar criatividade,
emoções, relaxamento.
Público alvo: crianças, adolescentes,
adultos e idosos.
Materiais: tinta, pincéis e cartolina.
Passo a passo: solicitar que pinte algo
com o pincel nos pés.
ESCULTURA COM OLHOS VENDADOS:
Objetivos: trabalhar a concentração,
ansiedade, o tato, a capacidade de construção.
Público alvo: crianças, adolescentes,
adultos e idosos.
Materiais: argila, pedaço pequeno de
madeira, ferramentas.
Passo a passo: solicitar a construção de
uma escultura de olhos vendados, depois
descrever um sentimento que represente
a experiência vivida.
ESCULTURA COLETIVA:
Objetivos: trabalhar a concentração,
ansiedade, o tato, a capacidade de construção.
Público alvo: crianças, adolescentes,
adultos e idosos.
Materiais: argila, pedaço pequeno de
madeira, ferramentas.

Passo a passo: dividir a turma em
grupos. Solicitar a construção de uma
escultura por grupo, que represente o
sentimento dos integrantes da experiência
vivida na plenária anterior.
Considerações Finais:
A finalidade da Arteterapia é permitir
a constituição de um indivíduo autoconsciente, ativo, criativo, em outras
palavras, um ser humano pleno. Para
tanto, é necessário que o aprendizado e
a Educação sejam através da arte, já que
através deste método, a criança manipula
livremente o material, interage com as
outras pessoas, e assim, assimila o novo
conceito. Dessa maneira, a Arteterapia
pode auxiliar no processo ensino aprendizado escolar, visto que quando
o professor utiliza a arte para ensinar e
educar, a criança descobre, promovendo assim o autoconhecimento. Ela
revela ao professor as potencialidades
que devem ser estimuladas, no momento em que ela capta e manipula as
informações que vêm do meio, para
em seguida assimilar e acomodar em
seu íntimo e por fim, exteriorizar os
conteúdos compreendidos. •
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Comportamento

AGRESSIVIDADE INFANTIL
1. Que tipo de atitudes podem revelar
crianças agressivas?
A criança não nasce agressiva - tornase agressiva à medida que recebe estímulos sociais inadequados em relação ao
entendimento de suas emoções. Marta
Relvas.
Segundo Relvas (2012), as emoções
humanas são uma fonte valiosa de informações que ajudam a tomar decisões,
estas são o resultado não só da razão,
mas também da junção de ambas, associadas a outras competências emocionais
que podem levar ao sucesso. O sistema
límbico é a unidade responsável pelas
emoções e comportamentos sociais,
englobando aprendizagem, memória e
motivação.
Atitudes como morder, bater, puxar
o cabelo do colega, espetar o amigo com
lápis, mal tratar animais, falar mal com
as pessoas, inclusive pais e professores.
2. Que tipo de problemas as crianças
podem apresentar e que impacto elas
têm sobre uma sala de aula?
A emoção envolve muitos tipos de
estados, reações e atitudes mentais de-
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sastrosas nos relacionamentos. O ideal
sempre será o diálogo e nunca a agressão
com a criança, ou seja, partir para um desenvolvimento cognitivo do pensamento
e da reflexão da criança, a fim de provocar
um sentimento de compreensão e educação desse estado primitivo de ser.
Existem três tipos de modelos emocionais propostos a fim de explicar a
base da sensibilidade emocional, todas
moduladas pelo sistema nervoso central
e periférico. Veja a seguir:
a - Realimentação visceral ou somática – a reação emocional provoca mudanças corporais. Como por exemplo:
Aumento de fluxo de adrenalina podendo
demonstrar uma fúria para a luta ou
briga.
b - Estimulação cognitiva – é quando o
estado cognitivo interage com a estimulação para produzir emoção. Diante de
uma atitude agressiva usar sempre o ato
de pensar para evitar um problema mais
grave no contexto da sala de aula.
c - Teorias centrais da emoção – são
sustentadas por sentimentos ou emoções
subjetivas inteiramente da atividade no
sistema nervoso central. As emoções

acontecem porém são rapidamente avaliadas pelo cérebro. A resposta é que todo
o sistema nervoso é envolvido na questão
da emoção, tanto nas dimensões biológicas, afetivas e emocionais.
3. Como o professor deve agir com
essas crianças agressivas?
Sua principal função é a integração
de informações sensitivo-sensoriais
com o estado psíquico interno, onde é
atribuído um conteúdo afetivo. Estar
atento às emoções e saber lidar com elas
na sala de aula.
(...) Educar a emoção é a habilidade
relacionada com o motivar a si mesmo e
persistir mediante frustrações, controlar
impulsos, canalizando emoções para
situações apropriadas; praticar gratificações prorrogadas, motivar pessoas,
ajudando-as a liberarem seus melhores
talentos, e conseguir seu engajamento
aos objetivos de interesses comuns.
(RELVAS, 2008, p.113).
Para isso o Professor precisa conhecer o diálogo entre o Cérebro Primitivo
– Cérebro Intermediário e o Cérebro Intelectual. Somos dotados “didatica-

mente” de 5 cérebros, todos apresentam
múltiplas eficiências para melhor incluir o
sujeito no contexto social.
Cérebro Individual
É o órgão que há dentro da caixa
craniana formado por várias estruturas
anatômicas e dividido em regiões, como
frontal, parietal, temporal, occipital, sendo responsável pela cognição, memória,
tarefas intelectuais, decisões e escolhas.
Cérebro Social
Este depende do cérebro individual
e está representado nas regiões préfrontal, pois requer atenção e habilidades
nas atitudes positivas da personalidade. É
o responsável pelas relações com o meio,
a cultura, a sociedade e os conflitos.
Cérebro Motor
É conjugado ao cérebro que nos dá a
possibilidade de sermos eretos e bípedes,
mantendo, assim, o tônus ou a rigidez
muscular.
Este é representado pelos movimentos do corpo, localizando-se na região
parietal, sendo o responsável pelas

O ideal sempre será o diálogo e
nunca a agressão com a criança
destrezas e pelos refinamentos dessas
habilidades.
Cérebro Afetivo-Emocional
Fundamental para realização e manutenção de nossas vidas. São sistemas
naturais que organizam as emoções
positivas ou negativas, controlando e
equilibrando o comportamento humano.
Existe, aqui, a integração de áreas
distintas da região cerebral, tais como: o
córtex frontal orbital, o córtex cingulado
anterior e amígdalas cerebrais.
O córtex frontal tem papel importante no refreamento da explosão impulsiva, enquanto que o córtex cingulado anterior ativa outras regiões para responder
ao conflito. As amígdalas cerebrais estão
envolvidas na produção de uma resposta
ao medo e outras emoções negativas.

Cérebro Criativo, Inventivo, Genial,
Intelectual
Esse é que esperamos e desejamos
desenvolver em nossas crianças em sala
de aula, ou seja, usar todas as potencialidades dos hemisférios para resolver
problemas e, por meio dele, expressar
melhor os nossos desejos, vontades e
sentimentos. •

Marta Relvas
Professora, Psicopedagoga e
Membro da Sociedade Brasileira de
Neurociência e Comportamento.
Pesquisadora na área de Biologia
Cognitiva e Aprendizagem. Autora
dos Livros: “Sob o Comando
do Cérebro – entenda como a Neurociência”,
“Fundamentos Biológicos da Educação”,
“Neurociência e os Transtornos da Aprendizagem”,
“Neurociência e Educação, potencialidades dos
gêneros na sala de aula”, publicados pela Wak Editora.
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Diante de uma
atitude agressiva
usar sempre o
ato de pensar
para evitar
um problema
mais grave no
contexto da sala
de aula
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Carreira

O desafio da primeira escolha
azer uma escolha para o futuro, aos
16/17 anos, não é tarefa fácil! O mundo
do trabalho em constantes mudanças,
repleto de incertezas, tecnologia de
ponta em todas as áreas, com mercado
exigente e competitivo, tem tornado esta
construção da carreira cada vez mais complexa. Mas, do outro lado, nos deparamos
com um jovem adolescente passando pela
sua primeira crise existencial: buscando o
prazer acima de tudo, vivendo um consumismo muitas vezes exagerado, imediatista por natureza, e um “nativo digital”,
para citar algumas características.
Em meio a esta turbulência ele precisa decidir por um caminho, construir
o seu projeto de vida. Existem inúmeros
fatores que interferem nesse momento
de decisão, e que poderão ter uma forte
influência caso não estejam conscientes.
Quanto mais imaturo, maiores também
serão as influências externas.
Muitas atividades exercem fascínio
nos estudantes pelo possível retorno
financeiro e status, por exemplo, Direito.
O estudante sequer analisa quais características são importantes na área e, nem
mesmo, se o seu perfil se encaixaria neste
campo. Da mesma forma, outros cursos
como Medicina e Engenharias continuam
com forte influência perante pais e vestibulandos. Existem, ainda, aqueles que
sonham desde criança fazer determinado
curso. Muito cuidado!
Este pensamento é perigoso se não
for analisado com a devida atenção.
Permanecer “fechado”, pensando em
prováveis identificações e idealizações que
toda criança faz durante a infância e, apenas transferir para o momento da escolha,

A liberdade de
escolha deverá
existir sempre, pois
as consequências
desta decisão serão
vividas somente
pelo jovem
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poderá fazer com que corra o sério risco
de entrar em uma faculdade totalmente
imaturo em relação a si próprio, e ao que
é exigido para exercer a atividade.
Outra grande influência é a interferência familiar. O possível sonho e desejo
dos pais em ver o filho em determinada
profissão ou, ainda, dando continuidade
à atividade da família.
A liberdade de escolha deverá existir
sempre, pois as consequências desta decisão serão vividas somente pelo jovem.
No futuro, feliz e realizado, ou frustrado,
não serão os pais que viverão por ele!
Podemos dizer que nesta fase a família
convive com as mesmas ansiedades e angústias. Os filhos desejam a participação
dos pais; estes pressionam para uma determinada escolha, ou, não se pronunciam
temendo exercer influência. Não sabem
como ajudar, pois tem apenas o referencial de como vivenciaram este momento
quando também eram adolescentes.
Nossa orientação é sempre pelo apoio
dos pais. Utilizar o tempo e o espaço para
que o jovem continue seu processo de
amadurecimento junto à família. Conversar sobre profissões, carreiras e tra-

balho. Utilizar a rede de relacionamento
e conhecimentos dos pais para vivenciar
ambientes em que a profissão é desenvolvida. Participar de feiras de profissões
para que o universo profissional possa ser
ampliado. Incentivar a leitura sobre cursos
avaliando inclusive a grade curricular.
Criar momentos para reflexões francas e
enriquecedoras, pois isso diminuirá ansiedades e pressões.
Queremos que os jovens possam despertar enquanto existe tempo hábil para
a decisão. Reforçamos que o autoconhecimento, isto é, buscar um referencial interno e, apropriar-se dele, este sim é o pilar
fundamental para uma decisão madura.
Este deverá ser o equilíbrio de um
processo de escolha. A carreira é um
projeto de vida e apenas o jovem poderá
construí-lo com consciência, maturidade
e responsabilidade. •

Selena Maria Garcia Greca
Psicóloga e orientadora
profissional no Colégio Marista
Santa Maria, do Grupo Marista.
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Metodologias

Metodologias ativas:
a escola atenta ao seu tempo!

N

ão faltam indicadores educacionais
para avaliar a qualidade da educação
nos âmbitos nacional e internacional. E
os resultados não têm sido positivos. No
ranking do PISA de 2015, o Brasil ocupou
a 63ª posição na área de Ciências entre
70 países; no “Relatório Sobre o Capital
Humano” de 2016, estudo do Fórum
Econômico Mundial que avalia condições
para o desenvolvimento pessoal e profissional, ficamos em 83º lugar entre 130
países. Há ainda muitos outros indicadores
desfavoráveis. Mas quais mudanças são
necessárias para mudar esse cenário?
Hoje vivemos em uma sociedade do
conhecimento, hiperconectada e, segundo o professor da USP, José Moran (2015),
baseada em três tipos de competências:
a cognitiva, a pessoal e a social. A educação formal parece que já não cumpre seu
papel e, com isso, ganha características
híbridas. Os currículos, as tecnologias
educacionais, os espaços e a didática dos
professores precisam ser revistos. Temos
uma mistura entre o ambiente físico
(sala de aula) e os ambientes virtuais, as
fronteiras estão cada vez mais invisíveis;
os projetos ganham força nos currículos
numa tentativa de romper com as práticas
pedagógicas repetitivas e desconectadas
do cotidiano e dos problemas sociais. Esses marcadores contemporâneos estão
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em voga porque as crianças e os jovens
não aceitam mais modelos verticais, conteúdos fragmentados e sem sentido, eles
querem horizontalidade, contextualizar e
compreender o mundo.
Escolas atentas optam pela mudança,
adotando, por exemplo, metodologias ativas, ou seja, metodologias com atividades
complexas, problematizadoras, com desafio, construções e discussões coletivas, e,
ainda, com possibilidade de acompanhar
e compreender a avaliação de resultados
com rapidez e clareza, dando suportes
para auxiliar na superação das dificuldades
de aprendizagens e objetividades na condução dos necessários desvios de rotas de
planos de ensino.
Estas metodologias auxiliam os alunos
na tomada de decisões, na ampliação de
repertórios e na autonomia, com apoio e
orientação do professor, para pesquisar
e saber lidar com linguagens diferenciadas. Estamos tratando aqui de tarefas
práticas, utilitárias, que dialogam com
a vida cotidiana, mas não simplistas. O
foco da aprendizagem está no aluno e
deve haver diálogo constante entre ele e
o professor e ele e seus pares. A gamificação aparece como parte da tecnologia
educacional cada vez mais utilizada nos
espaços de aprendizagens da escola,
pois traz diferentes níveis de desafios,

entusiasmo competitivo e colaborativo, a
partir das dinâmicas de jogos com foco em
resoluções de problemas que podem melhorar o aprendizado e o desenvolvimento
de habilidades socioemocionais.
O grande diferencial das metodologias
ativas está na mudança de postura do
aluno – de passivo para ativo – e também
do professor que deve ter um papel de orientador, de guia, condutor e não somente
“transmissor” de conteúdo.
Outro movimento que cresce nas escolas é a aula invertida, conceito bem conhecido e utilizado nas Universidades. Nessa
didática, o aluno deve se preparar, ler ou
assistir algum vídeo, documentário ou
mesmo uma aula gravada de seu professor para iniciar o assunto e, assim, chegar
para a aula mais preparado para iniciar
uma discussão e ampliar conhecimentos.
Por fim, não dá para resistir às mudanças, precisamos enfrentá-las, sem
desconstruir nossa história; caminhamos
para o diálogo entre as diferentes áreas
do conhecimento. •

Marisa Ester Rosseto
Diretora Educacional do Colégio
Marista Arquidiocesano, de São
Paulo.
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Ambiente Virtual

A sala de aula do futuro
P

ara se pensar no futuro, é preciso
observar as tendências que se anunciam no presente. É importante também
considerar que a linha do tempo não se
interrompe e, desse modo, o presente,
como hoje se configura, decorre da
história do passado, assim como o futuro
decorrerá da continuidade dessa história.
Em síntese, as ações e decisões do presente são responsáveis pelo futuro que
elas constroem e anunciam.
E o que se tem no presente? A resposta aponta o ambiente virtual na
sociedade, refletindo na escola e na sala
de aula; e ainda aponta a crise ética,
de valores, a crise ecológica, a socioeconômica, a política, a do trabalho, da
família, das relações internacionais, além
de outras que tensionam os tempos contemporâneos acrescentando múltiplos
e variados apelos à qualidade social e
pedagógica da educação que, embora
não dê conta dos problemas sociais, pode
trazer contribuições no âmbito de sua
proposta crítica e contextualizada de for-
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A sala de aula
do futuro estará
crescentemente
utilizando esses
recursos
mação humana. E assim, os apelos sociais
continuam chegando, com esperança, à
escola, e nela, à sala de aula.
O sentido de família também é recorrente às contribuições socioeducacionais,
reconhecendo-se o quanto está suscetível à desestruturação e à ameaça à confiança mútua que sustenta as relações. A
educação, como se assinalou antes, não
tem alcance suficiente para dar conta
da dimensão dos fatores implicados

nesse problema, mas pode investir nos
princípios que realçam a importância
da família, que mesmo estando sujeita
a desacordos e conflitos, ainda mantémse como um ambiente de conforto e
segurança a ser preservado, procurandose superar as dificuldades e possíveis
desavenças (que fazem parte da rotina
cotidiana), através do amor, cuja força
é capaz de manter e consolidar a união.
Feitas essas considerações sobre
algumas das circunstâncias do presente
que anunciam o futuro, retoma-se a
questão do ambiente virtual e, nele, o uso
de recursos tecnológicos nos processos
e práticas educacionais. A sala de aula do
futuro estará, então, crescentemente,
utilizando esses recursos, o que demanda
o cuidado com a fragilização do conhecimento (embora se agilizem e ampliem
as formas de acesso às suas fontes pelos
caminhos da internet), assim como demanda o cuidado com os valores, que não
podem se submeter à mesma fragilização, a ponto de serem desconstruídos os
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limites éticos das condutas, necessários
às comunicações e interações nos diálogos e espaços virtuais.
Nessa mesma perspectiva de cuidados
éticos, valorativos, inclui-se o uso de sites
e serviços online que oferecem textos de
estudo, evitando-se que os downloads se
transformem em cópias e leituras descritivas, aligeiradas, passíveis de absorção
e repetição de ideias com pouco senso
crítico, admitindo-se, inclusive, o uso dos
textos sem referências às suas fontes.
Nesse cenário, pode também ocorrer que
sejam inibidas a produção textual, a criação, a criatividade, a condição de autoria
dos alunos. A educação com tecnologia
traz, portanto, muitos desafios.
A sociedade contemporânea, caracterizada pela informatização, globalização e pesquisa, traz ainda à escola e à sala
de aula a necessidade de acompanhar a
evolução do conhecimento, e nela, as
mudanças que requerem atualização dos
conteúdos, além de recomendarem aos
docentes que sejam também pesquisadores (o que significa serem produtores
de conhecimento), e que estimulem e
orientem seus alunos nesse sentido. O
que se vislumbra, portanto, na sala de
aula do futuro, é a relação entre ensino,
aprendizagem e pesquisa.
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A sociedade
contemporânea,
caracterizada
pela
informatização,
globalização e
pesquisa, traz
ainda à escola
e à sala de aula
a necessidade
de acompanhar
a evolução do
conhecimento

A esse conjunto de elementos a serem
refletidos, adiciona-se a atenção à diversidade, que é própria do mundo plural, e
à convivência pautada no respeito à alteridade e aos direitos humanos a serem
garantidos, pois garanti-los é premissa
e requisito da vida cidadã. Vive-se, portanto, uma época de ênfase na inclusão,
orientada por princípios de emancipação
social, que é projeto e projeção de uma
sociedade saudável, igualitária.
E o professor, então, investirá na
valorização da alteridade e suas possibilidades de ampliar as aprendizagens
no convívio com as diferenças, de modo
que o respeito e a solidariedade sejam
realçados na construção do presente que
se projeta no futuro. É o que se deseja e
espera dos processos pedagógicos, das
práticas educativas e do conhecimento
sistematizado e reconstruído no cotidiano da sala de aula. •

Mary Rangel
Doutora em Educação pela
UFRJ. Pós-doutorado na área de
Psicologia Social, pela PUC/SP.
Entre os livros lançados estão
“Supervisão Escolar - avanços de
conceitos e processos” e “Ensinoaprendizagem e comunicação”.
Ambos pela Wak.
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AGENDA de obrigações • AGOSTO DE 2017 •
• 04/08/2017
• 07/08/2017
		
		
• 10/08/2017
• 11/08/2017

SALÁRIOS - ref. 07/2017
E-Social (Doméstica) - ref. 07/2017
FGTS - ref. 07/2017
CAGED - ref. 07/2017		
ISS (Capital) - ref. 07/2017
EFD – Contribuições - ref. 06/2017

• 18/08/2017
		
		
• 21/08/2017
		
• 30/08/2017
		

INSS (Empresa) - ref. 07/2017
PIS – Folha de Pagamentos - ref. 07/2017
SIMPLES NACIONAL - ref. 07/2017
COFINS – Faturamento - ref. 07/2017
PIS – Faturamento - ref. 07/2017
IRPJ – (Mensal) - ref. 07/2017
CSLL – (Mensal) - ref. 07/2017

Dados fornecidos pela HELP – Administração e Contabilidade • helpescola@helpescola.com.br • (11) 3399-5546 / 3399-4385
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GRADE DE CURSOS - AGOSTO/2017

M= manhã (8h às 12h) • T = tarde (13h30 às 17h30) • N = noite (18h às 21h30)
Tabela de cursos sujeita a alterações. Para consultar a lista atualizada, acesse o nosso site: sieeesp.com.br
**CURSO 5194 - Colégio Ouro Preto - Rua Siqueira Bueno, 2386 - Belenzinho/Mooca.
Confirmar a presença sempre com antecedência.
LOCALDO SIEEESP: Rua Bendedito Fernandes, 107 - Santo Amaro - São Paulo - SP
Informações e inscrições: (11) 5583-5555 ou 5583-5500
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