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O s índices econômicos e as 
manchetes dos meios de 

comunicação demonstram diaria-
mente a grave crise que o Brasil 
atravessa. Os vários setores da 
sociedade são afetados com os 
desmandos político, econômico e 
moral. A corrupção passou a ser 
o tema central de todas as con-
versas do brasileiro. A situação se 
agrava no momento em que as 
agências de pesquisas internacio-
nais rebaixam a nota das empresas 
e do governo do país, dificultando 
as possíveis soluções dos proble-
mas. Com isso, infelizmente, o 
setor educacional não consegue 
ficar imune e sofre ainda mais as 
consequências que se arrastam ao 
longo dos anos.

Nesse contexto, cabe à edu-
cação a tarefa de acabar, ou 
pelo menos amenizar, as grandes 
desigualdades nacionais, e temos 
uma árdua tarefa a cumprir para 
tirar o país dos últimos lugares 
das estatísticas mundiais. Como 
exemplos, podemos citar países 
como a China, Coreia do Sul e Cin-
gapura que até poucas décadas 
atrás estavam em situação muito 
pior do que a nossa e, graças a 
excelentes projetos educacionais, 
conseguiram a transformação. 
Hoje estão no topo do ranking de 
desenvolvimento.

Enquanto nos deparamos com 
essas desigualdades, ouvimos 
o ministro da Educação, Aloizio 
Mercadante, anunciar, nos últimos 
dias de janeiro, que a educação 
infantil é a grande prioridade do 

infantil. Sem mencionar a quali-
dade do ensino, é de se ressaltar 
que as prefeituras não teriam 
condições, nem prédios suficien-
tes para acomodar as crianças 
que engrossam as filas à espera 
de vagas.

De nossa parte continuamos 
trabalhando e buscando alternati-
vas para transformar a educação 
prioridade máxima, a fim de alcan-
çar o pleno desenvolvimento, pro-
curando dar melhores condições  
de vida a imensa camada da popu-
lação que  necessita e exige ser 
atendida. Vamos partir da palavra 
para a ação, só falta a vontade 
política dos mandatários do país.

Faltam vagas nas creches

Plano de Ações Articuladas (PAR), 
uma das metas do Plano Nacional 
de Educação (PNE). Segundo ele, 
novos projetos de creches e pré-
escolas serão desenvolvidos a 
partir de agora, são as chamadas 
creches verticais, que devem pos-
sibilitar aos municípios brasileiros 
com limitações de terreno – espe-
cialmente as grandes cidades – a 
construção de novos equipamen-
tos educativos. Mercadante in-
formou que em 2015, em parceria 
com a Prefeitura de São Paulo, co-
locou 50 mil crianças na educação 
infantil, com a inauguração de 200 
creches. Só que esses números 
só foram alcançados graças as 
creches construídas pela iniciativa 
privada, conveniadas com a Prefei-
tura da Capital.

Em seu terceiro ano de man-
dato, o prefeito Haddad entregou 
somente 34 das 243 prometidas 
e reclama da falta de recursos 
federais. Com esse ritmo lento na 
criação de vagas e mais de 150 mil 
crianças na fila, muitas mães veem 
os filhos crescerem sem conseguir 
um lugar em uma unidade.

Como podemos observar, a 
participação da iniciativa privada 
é fundamental e, se não fossem as 
conveniadas, o caos na educação 
infantil, em São Paulo, seria total. 
Mas, mesmo com essa colabora-
ção, essas entidades particulares 
têm sofrido uma campanha muito 
forte por parte de alguns setores 
dos sindicatos e de funcionários 
públicos, que querem o fim desses 
convênios de creches e educação 

Em seu terceiro 
ano de mandato, 

o prefeito Haddad 
entregou somente 
34 das 243 creches 

prometidas e 
reclama da falta de 
recursos federais

Editorial

Benjamin 
Ribeiro da Silva
Presidente do Sieeesp

benjamin@einstein24h.com.br
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A exposição do corpo como maneira 
de chamar a atenção para uma ideia 

é algo marcante na história e na contempo-
raneidade, pois, embora a nudez seja algo 
natural dentro da privacidade de todos nós, 
quando exposta, não passa despercebida: 
um encanto para alguns, um risco em po-
tencial para outros. 

 Nessa mistura de graça e colisão, 
a nudez tem ganhado espaço na mídia 
tradicional, nas revistas, nas novelas, nas 
conversas. Discute-se se essa exposição 
é natural e aceitável, seja como arte, seja 
como protesto, e, paralelamente, cenas 
cada vez mais íntimas são expostas para a 
sociedade: o “nude” agora é moda. 

 Ocorre que seguir a moda é uma ma-
neira de buscar aceitação e paridade entre 
crianças e adolescentes e ainda de firmar a 
própria identidade, o que revela verdadeiro 
perigo. Sem dimensionar que a moda é 
passageira e os impactos desse modismo 
em especial, crianças e adolescentes se 

fotografam e se filmam em situações ínti-
mas, utilizando seus tablets e smartphones, 
desafiando-se entre si. 

 Este impulso pela integração vem colo-
cando crianças e adolescentes em situação 
de extrema vulnerabilidade, pois: 

O perigo está a um clique: O ato de se 
fotografar ou filmar em situações íntimas 
pode vir acompanhado do desejo de com-
partilhar a imagem com um(a) amigo(a) ou 
namorado(s), praticando o que chamamos 
de sexting. Contudo, facilmente a imagem 
pode ser utilizada indevidamente por esse 
mesmo amigo(a) ou namorado(s), em uma 
eventual briga, desentendimento ou rom-
pimento, dando forma ao revenge porn ou 
vingança pornô;

A Internet não guarda segredos: Ain-
da que o amigo (a) ou namorado(s) não 
compartilhe o vídeo ou foto, é provável 
que, assim que recebido, ele seja auto-
maticamente armazenado no dispositivo 
e em nuvem (como iCloud e Dropbox), 

podendo ser acessado caso o celular 
seja perdido, furtado, invadido ou tenha 
parado em mãos erradas por qualquer 
outra razão; 

Conteúdo digital não tem devolução: 
uma vez compartilhado, ainda que os con-
teúdos sejam removidos um a um dos sites 
e redes sociais que os exibem (o que pode 
envolver um trabalho custoso e colossal), 
não será possível ter a tranquilidade de que 
ninguém possui o conteúdo, pois, uma vez 
compartilhado, perde-se o total controle 
sobre este;

A Internet não tem fronteiras: uma vez 
compartilhado, em segundos, a foto ou 
vídeo poderá ser compartilhado e arma-
zenado em dezenas, centenas, milhares 
de dispositivos, tornando-se um viral. O 
arquivo poderá alcançar grupos da escola, 
da família, dos amigos dos pais, dos amigos 
do judô, do trabalho da tia, do condomínio 
da praia ou em redes de pedofilia e explo-
ração sexual infantil. 

A PORnOgRAFIA E A EXPLORAÇÃO
SEXUAL InFAnTIL:  

Escola Particular • Março de 20164
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O mesmo crime de sempre, 
potencializado pelo uso da internet

Mas o que tem a ver o “nude” ou “sex-
ting” com a pornografia infantil? 

Não é de hoje que se ouve falar sobre 
o angustiante envolvimento de crianças e 
adolescentes em situações de sexo explí-
cito ou pornográfico. No entanto, há de 
se concordar que, em tempos de internet, 
nunca foi tão fácil o acesso a fotos, vídeos 
e às próprias crianças e adolescentes, hoje 
tão presentes e assíduas nas redes sociais.

A prática do “sexting”, ou mesmo a 
postagem e compartilhamento de qual-
quer tipo de conteúdo na web, o torna vul-
nerável a toda sorte de manipulações, ainda 
que realizadas configurações de privacida-
de das mídias utilizadas. Afinal, bloqueios 
podem ser quebrados, “tablets” e celulares 
perdidos ou roubados, e computadores 
invadidos por toda e qualquer espécie 
de “malware”. Infelizmente, as chaves e 
alarmes de nossos carros e residências não 
excluem por completo a possibilidade dos 
mesmos serem roubados ou invadidos. Do 

mesmo princípio devemos partir quando 
buscamos meios para garantir nossa 
segurança no cyberespaço. Assim como 
avançam as tecnologias, o cybercrime se 
renova a cada dia.

 Tal como previsto no artigo 18 do Esta-
tuto da Criança e do Adolescente, somos 
todos responsáveis por deixar a salvo nossas 
crianças e adolescentes de qualquer trata-
mento desumano, violento, aterrorizante, 
vexatório e constrangedor. Precisamos 
estar alertas a tudo que possa representar 
tais riscos, e o grooming é um deles.

O “grooming” é um termo utilizado 
para denominar as ações praticadas por 
adultos na internet com o objetivo de 
ganhar a confiança e amizade de crianças 
e adolescentes.

Habilidosos, pacientes e estrategistas, 
fazendo-se passar por amigos (ou amigo 
dos amigos), infiltram-se em grupos de 
interesse (WhatsApp do colégio, clube, 
academia, facebook) só para ter acesso 

a fotos, imagens e vídeos da vítima em 
situações e trajes íntimos, de piscina, praia 
e etc. Este é um tipo de pedófilo que se 
“contenta” com o que há de disponível, que 
pode tanto servir para seu “próprio uso” 
como para compartilhamentos ou vendas 
em redes de pedofilia. 

Outro “tipo” de pedófilo, mais “am-
bicioso”, é o que se faz passar por gente 
famosa, agenciador de modelo, jogador 
de futebol, vocalista de banda, ou igual-
mente, amigo ou amigo dos amigos, mas 
não somente para acessar o que há de 
disponível e sim para obter conteúdo novo 
e, posteriormente, um encontro presencial. 
Com uma capacidade de convencimento 
absolutamente sedutora e mentirosa, 
o índice de êxito, tanto do primeiro tipo 
quanto do segundo, é assustador.

Salas de bate-papo, WhatsApp, “chats 
de games” e outras redes sociais são algu-
mas das principais portas de entrada para 
a prática.

Março de 2016 • Escola Particular 5



Escola Particular • Março de 20166

Matéria de Capa

Conhecer os riscos a que estão sujeitos 
nossas crianças e adolescentes é o primeiro 
passo para se estabelecer as estratégias de 
mitigação dos mesmos. Manter um diálogo 
aberto com os filhos, elucidar suas dúvidas, 
alertá-los acerca dos perigos que os cercam 
e explicá-los o quão importante é compar-
tilhar com os pais situações que fogem da 
rotina são fundamentais.

Se a criança ou adolescente não encon-
tra em sua casa ou escola um canal aberto 
para conversar e esclarecer suas dúvidas e 
curiosidades, buscará saná-las em outros 
locais e, se tiver acesso, é provável que 
interaja na Internet para tanto. Sim, algu-
mas perguntas nos pegam de surpresa. 
É verdade!!! Mas se não esclarecermos, a 
internet o fará, ou pior, o “amigo virtual”, 
gentil, legal, “sabe tudo”, tomará para si o 
papel, ganhando a confiança da criança. 
Uma vez conquistada a confiança da cri-
ança ou adolescente, para induzi-las e se 
obter as imagens que quer e a aproximação 
que almeja, é como dizem, “um susto”.

Como dito acima, as imagens obtidas 
tanto podem servir para uso próprio como 
para distribuição na internet entre grupos 
de interesses semelhantes mundo afora. 
Mas, há também quem as adquira com 
objetivo primordial de lucro. Com uma 
ou mais fotos em mãos, disponibilizadas 
pela própria criança ou sorrateiramente 
obtida(s) pelo print da webcam, pedófilos 
passam a extorquí-la, sob a ameaça de 
divulgá-las em redes sociais, a fim de que 
forneçam fotos cada vez mais “elabora-

das” para vendas, compartilhamentos e 
trocas. É o que chamamos de exploração 
sexual infantil.

Por isso, o diálogo e a verdade são es-
senciais para uma relação saudável, trans-
parente e efetiva, em termos de resultado.

A pornografia infantil não exige que a 
vítima seja certa e determinada. Trata-se, 
portanto, de uma ação difusa que não só 
a criança é ofendida, mas, sobretudo, a 
coletividade. 

Vale ressaltar que pedofilia e pornogra-
fia infantil não são sinônimos e não devem 
ser confundidos. Pedofilia está entre as 
doenças classificadas pela Organização 
Mundial de Saúde (OMS) entre os trans-
tornos da preferência sexual. Pedófilos 
são pessoas adultas (homens e mulheres) 
que têm preferência sexual por crianças – 
meninas ou meninos - do mesmo sexo ou 
de sexo diferente, geralmente pré-púberes 
(que ainda não atingiram a puberdade) ou 
no início da puberdade.

Assim, a pedofilia em si não constitui 
crime, mas o envolvimento de criança ou 
adolescente em atividades sexuais ex-
plícitas, reais ou simuladas, ou a exibição 
íntima de crianças e adolescentes para 
fins primordialmente sexuais, sim, como 
veremos a seguir.

Como a tecnologia pode auxiliar o 
diálogo e a proteção

O avanço da tecnologia pode propiciar 
a aproximação das relações ou constituir 
verdadeiro abismo entre elas, de tal ma-
neira que a administração de seu uso não 
pode ser ignorada, mormente na escola 
e em casa, pois é nesses locais que as cri-
anças e adolescentes devem encontrar 
refúgio e respostas para as dúvidas que 
lhes são peculiares. 

 Ocorre que não é raro os pais se 
refutarem alegando que não conhecem 
tecnologia, que isso “é coisa de jovem” ou 
“coisa das crianças”. Mas, se o modismo 
escancara as portas para o aliciamento, 
esse tipo de resposta fecha os olhos da 
família. Acredite, um dos maiores desafios 
que a tecnologia trouxe é não permitir que 
ela substitua ou condene ao esquecimento 
os ensinamentos e valores ensinados desde 
sempre: não fale com estranhos; não aceite 
presentes de estranhos; não faça com o 
outro o que não gostaria que fizessem com 
você; respeite o próximo; seja verdadeiro; 
converse em casa se alguém fizer algo er-
rado com você, não saia por aí divulgando 
tantas informações a seu respeito, onde 
estuda, onde mora, seu telefone, profissão 
dos seus pais e etc.

As imagens obtidas tanto podem
servir para uso próprio como para 

distribuição na internet

Escola Particular • Março de 20166
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O espaço virtual não é um mundo novo. 
Criminosos que já cometiam (e cometem) 
seus ilícitos no mundo off-line encontram 
na internet nova oportunidade, com os 
agravantes de se fazerem passar por pes-
soas do bem, anônimos e, principalmente, 
por terem a seu dispor informações, 
imagens e dados com riqueza de detalhes, 
mais do que suficientes para traçarem es-
tratégias e deterem suas vítimas.    

Ainda assim, não se pode esquecer 
que, mesmo havendo um diálogo aberto, 
crianças e adolescentes podem entender 
que determinadas situações não precisam 
ser compartilhadas com os pais ou educa-
dores por não parecerem importantes ou 
graves para tal medida, como por exemplo: 
o pedido de amizade de um desconhecido 
(que pode ser mal-intencionado) ou o novo 
perfil da amiguinha da escola (que pode 
ser falso). 

 Capazes de filtrar e bloquear o acesso 
a conteúdos inadequados, armazenar o 
histórico de acessos e, alguns, permitirem 
o controle remoto de computadores, os 
“softwares” de controle parental podem 
ser importantes aliados. No entanto, 

devem ser vistos como auxiliares, conside-
rando que o acesso a internet não se dá 
exclusivamente dos dispositivos de casa. 
Nada substitui a educação, o acompanha-
mento e a informação.

 Outra orientação diz respeito à faixa 
etária mínima para acesso a sites e utiliza-
ção de aplicativos, que está contemplada 
nos respectivos Termos de Uso. Por exem-
plo: Facebook, Twitter, Instagram, Google + 
e Snapchat determinam que a idade mínima 
para utilização é de 13 anos; MySpace, 14 
anos; WhatsApp, 16 anos; YouTube, 18 anos.

 Nota-se que os Termos de Uso desses 
aplicativos não permitem sua utilização 
por crianças, justamente considerando a 
maturidade necessária para enfrentar a 
responsabilidade e perigos atinentes ao 
seu manejo, sendo que o limite de 13 anos 
não vem por acaso, mas em atenção à 
COPPA (Children’s Online Privacy Protec-
tion Act - Ato de Proteção à Privacidade 
Online Infantil), lei federal norte-americana 
que define crianças como menores de 13 
anos (no Brasil, o Estatuto da Criança e do 
Adolescentes define que crianças são os 
menores de 12 anos).

Há nove anos consecutivos o Brasil
é o principal consumidor de pornografia 

infantil na Internet

Escola Particular • Março de 20168
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 Apesar desses aplicativos não serem 
permitidos para crianças, há diversas 
opções voltadas aos pupilos de idade 
mais tenra, que prometem ser aliadas 
do controle parental, como GromSocial 
(voltada para crianças entre 5 a 16 anos); 
ScuttlePad (para crianças entre 6 e 11 
anos); Togetherville, adquirido recente-
mente pela Disney (para menores de 13 
anos); entre outros. 

 Assim, se a criança ou adolescente 
pedir para ingressar em uma rede social 
na qual não é permita para sua idade, 
cumpre aos pais e educadores esclarecer os 
motivos pelos quais não se pode ingressar, 
oferecendo alternativas ao entretenimento 
on-line. 

Nesse contexto, se o diálogo e acom-
panhamento da vida on-line estiver pre-
sente na vida familiar e escolar das crianças 
e adolescentes, estarão mais preparados 
para os desafios e adversidades que podem 
encontrar no manejo de tecnologias, pois, 
quanto mais maduros e orientados, menos 
vulneráveis serão. 

 
Números alarmantes da pornografia 

infantil e sexting 
Pornografia infantil: 
• Há nove anos consecutivos, de 

acordo a SaferNet, o Brasil é o principal 
consumidor de pornografia infantil na 
Internet do mundo;

• Em 9 anos de atuação, a SaferNet Bra-
sil recebeu e processou 1.418.511 denúncias 
anônimas de pornografia infantil;

• Somente em 2014, foram 51.553 
denúncias anônimas de pornografia infantil 
envolvendo endereços IP de 54 países, em 
cinco continentes. 

 
Sexting:
• O Helpline, da SaferNet, em 8 anos 

de atuação, atendeu 9.577 pessoas, sendo 
que sexting e exposição íntima configuram 
a segunda maior violação que levam ao 
pedido de ajuda, ficando atrás apenas do 
ciberbullying; 

• Somente em 2014, foram 222 aten-
dimentos pelo Helpline relacionados a 
sexting no Brasil; 

• De acordo com informações divulgadas 
pela ChilfHood Brasil, das vítimas de sexting 
que buscaram a ajuda da SaferNet, 25% são 
menores de idade, entre 12 e 17 anos (53% das 
vítimas têm até 25 anos de idade; 28% tem 
entre 18 e 25 anos; 39% das vítimas tem acima 
de 25 anos; e 8% não forneceram a idade).

Os números são alarmantes, especial-
mente considerando que dizem respeito 
somente aos casos junto à SaferNet. 

 
Crimes envolvendo a sexualidade de 

crianças e adolescentes
Em Rhode Island, Estados Unidos, foi 

aprovada uma lei que criminaliza quem 
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produz o sexting e quem distribui o con-
teúdo, ainda que sejam menores de idade, 
diferente do que ocorre no Brasil, onde 
crianças e adolescentes não são punidos 
por se filmarem ou se fotografarem em 
cenas íntimas.

 No entanto, o armazenamento e 
compartilhamento desse mesmo con-
teúdo, por terceiros, pode tipificar crimes 
como pornografia e exploração sexual 
infantil. 

 Nesse sentido, visando combater a 
pornografia e exploração sexual infantil, 
o Estatuto da Criança e do Adolescente, 
adequando-se a posturas internacionais 
e iniciativas de organizações não gover-
namentais, passou por importantes al-
terações. Vejamos um quadro prático de 
condutas típicas previstas no Estatuto da 
Criança e do Adolescente no Código Penal 
Brasileiro: 

 
Tome nota
Poderá ser processado pelo crime de 

pornografia infantil, quem auxiliar ou in-
duzir a criança ou adolescente a realizar a 
prática de sexting, que contenha qualquer 
situação que o envolva em atividades 
sexuais explícitas, reais ou simuladas, ou 
exibição dos órgãos genitais para fins pri-
mordialmente sexuais.

Conduta descrita na lei, previsão legal 
e pena 

• Produzir, reproduzir, dirigir, fotogra-
far, filmar ou registrar, por qualquer meio, 
cena de sexo explícito ou pornográfica, 
envolvendo criança ou adolescente. 

Artigo 240, caput, do Estatuto da Cri-
ança e do Adolescente. 

Reclusão de 4 a 8 anos e multa;

• Agenciar, facilitar, recrutar, coagir, ou 
de qualquer modo intermediar a participa-
ção de criança ou adolescente em cena de 
sexo explícito ou pornográfica. 

Artigo 240. §1º, do Estatuto da Criança 
e do Adolescente.

Reclusão de 4 a 8 anos e multa;

Você pode estar praticando uma 
conduta tipicamente criminosa sem no-
tar. O armazenamento de foto ou vídeo 
que contenha criança ou adolescente em 
cena de sexo explícito ou pornográfica* 
pode ser considerado crime. De fato, 
dependerá do caso concreto, até mesmo 
porque o armazenamento temporário 
é necessário para levar o conteúdo às 
autoridades competentes. De todo 
modo, avalie a configuração de seus 
smatphones, tablets etc., para verificar 
se não há armazenamento automático 
dos conteúdos.

• Adquirir, possuir ou armazenar, por 
qualquer meio, fotografia, vídeo ou outra 

forma de registro que contenha cena de 
sexo explícito ou pornográfica envolvendo 
criança ou adolescente. 

Artigo 241-B do Estatuto da Criança e 
do Adolescente

Reclusão de 1 a 4 anos e multa;
 
Parecer ser criança ou adolescente 

em cena de sexo ou pornográfica* já é 
suficiente para que o conteúdo não seja 
produzido, armazenado ou publicado, 
sob pena de incorrer em conduta crimi-
nosa. 

• Simular a participação de criança ou 
adolescente em cena de sexo explícito ou 
pornográfica por meio de adulteração, 
montagem ou modificação de fotografia, 
vídeo ou qualquer outra forma de repre-
sentação visual. 

Artigo 241-C, caput, do Estatuto da 
Criança e do Adolescente. 

Reclusão de 1 a 3 anos e multa;
• Expor à venda, disponibilizar, dis-

tribuir, publicar ou divulgar por qualquer 
meio, adquirir, possuir ou armazenar o ma-
terial que simula a participação de criança 
ou adolescente em cena de sexo explícito 
ou pornográfica. 

Artigo 241-C, §único, do Estatuto da 
Criança e do Adolescente. 

Reclusão de 1 a 3 anos e multa;
• Aliciar, assediar, instigar ou cons-

tranger, por qualquer meio de comunica-

ção, criança, com o fim de com ela praticar 
ato libidinoso 

Artigo 241-D, caput, do Estatuto da 
Criança e do Adolescente. 

Reclusão de 1 a 3 anos e multa.
 
Encaminhar para criança conteúdos 

pornográficos ou com cena de sexo explí-
cito* pode tipificar crime. 

Igualmente, pode tipificar crime ins-
tigar que a criança promova atividades 
sexuais explícitas, reais ou simuladas, ou 
exiba seus órgãos genitais para fins primor-
dialmente sexuais. 

• Facilitar ou induzir o acesso à criança 
de material contendo cena de sexo explí-
cito ou pornográfica com o fim de com ela 
praticar ato libidinoso. 

Artigo 241-D, §único, I, do Estatuto da 
Criança e do Adolescente. 

Reclusão de 1 a 3 anos e multa.
• Aliciar, assediar, instigar ou cons-

tranger, por qualquer meio de comunica-
ção, criança, com o fim de induzi-la a se 
exibir de forma pornográfica ou sexual-
mente explícita. 

Artigo 241-D, §único, II, do Estatuto da 
Criança e do Adolescente. 

Reclusão de 1 a 3 anos e multa
• Induzir alguém menor de 14 (catorze) 

anos a satisfazer a lascívia de outrem. 
Artigo 218 do Código Penal. 
Reclusão de 2 a 5 anos.
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Infelizmente, há pessoas que se satis-
fazem ao verem crianças e adolescentes 
em poses sensuais, nus ou seminus ou, 
ainda, ao trocar mensagens com conteúdos 
pornográficos. Ainda, há aqueles que se 
satisfazem ao praticar atos libidinosos na 
presença de crianças e adolescentes. Isso 
pode ser crime e a Internet pode ser uti-
lizada por esses criminosos, especialmente 
fazendo uso de webcam.   

• Praticar, na presença de alguém 
menor de 14 (catorze) anos, ou induzi-lo 
a presenciar, conjunção carnal ou outro 
ato libidinoso, a fim de satisfazer lascívia 
própria ou de outrem. 

Artigo 218-A do Código Penal. 
Reclusão de 2 a 4 anos.
• Submeter, induzir ou atrair à prosti-

tuição ou outra forma de exploração sexual 
alguém menor de 18 (dezoito) anos. 

Artigo 218-B do Código Penal. 
Reclusão de 4 a 10 anos.
 
Crianças e adolescentes podem ser 

vítimas de chantagens por meio da Inter-
net, sendo compelidas a realizar fotos e 
vídeos em situações íntimas, que poderão 
ser utilizados no mercado de prostituição. 
Acompanhe a vida on-linede seus filhos e 
educandos, oriente sobre os riscos e ajude 
a prevenir esse crime.

Compartilhar o conteúdo recebido em 
uma rede social ou aplicativo de mensagens 
instantâneas é conduta típica que pode 
ensejar processo e condenação pelo crime 
de pornografia infantil, sem prejuízo de 
tipificar crime contra honra.

• Vender ou expor à venda fotografia, 
vídeo ou outro registro que contenha cena 
de sexo explícito ou pornográfica envol-
vendo criança ou adolescente. 

Art. 241, caput, do Estatuto da Criança 
e do Adolescente. 

Reclusão de 4 a 8 anos e multa.
• Oferecer, trocar, disponibilizar, 

transmitir, distribuir, publicar ou divulgar 
por qualquer meio, inclusive por meio de 
sistema de informática ou telemático, 
fotografia, vídeo ou outro registro que 
contenha cena de sexo explícito ou 
pornográfica envolvendo criança ou 
adolescente. 

Art. 241-A do Estatuto da Criança e do 
Adolescente. 

Reclusão de 3 a 6 anos e multa ; 
• Injuriar alguém, ofendendo-lhe a 

dignidade ou o decoro.
Detenção, de um a seis meses, ou 

multa.
Art. 140 do Código Penal.  
• Difamar alguém, imputando-lhe fato 

ofensivo à sua reputação.

Detenção, de três meses a um ano, e 
multa.

Art. 140 do Código Penal.
• Incitar, publicamente, a prática de 

crime. 
Detenção, de três a seis meses, ou 

multa.
Art. 286 do Código Penal. 

Apesar das previsões acima, ainda há 
condutas que podem majorar os danos ex-
perimentados por crianças e adolescentes, 
quando vítimas da exposição de conteúdos 
íntimos na Internet, mas não são contem-
pladas expressamente pela lei. É o caso, 
por exemplo, de curtir uma publicação 
pornográfica, de comentar incentivando 
a cena de sexo explícito, ou promover 
conteúdos com cena de sexo explícito* 
ou pornográfica envolvendo criança ou 
adolescente. Engana-se, porém, aquele que 
acreditar que tais condutas estão isentas 
de penalidades. Afinal, elas podem tipificar 
crimes de difamação e injúria, agravados 
em razão do uso da Internet, e, ainda, o 
crime de incitação ao crime. 

 
* Para efeitos dos crimes constantes 

no quadro acima, entende-se como cena 
de sexo explícito ou pornográfica qualquer 
situação que envolva criança ou adolescente 

Matéria de Capa

Crianças e adolescentes podem ser
vítimas de chantagens por meio da Internet, 
sendo compelidas a realizar fotos e vídeos 

em situações íntimas
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em atividades sexuais explícitas, reais ou 
simuladas, ou exibição dos órgãos genitais 
de uma criança ou adolescente para fins 
primordialmente sexuais.

 É importante que se saiba que nem 
toda conduta prevista como crime ense-
jará a condenação penal, pois a lei prevê 
excludentes, que devem ser avaliadas no 
caso concreto. A exemplo, temos claro que 
a lei não criminaliza a fotografia familiar de 
uma criança tomando banho sem roupa, 
pois não há qualquer conotação sexual. 
Todavia, se esta imagem for armazenada, 
compartilhada ou se essa mesma criança 
for fotografada por um desconhecido que a 
espiou e focou partes íntimas de seu corpo, 
a conduta passa a ser questionável e pode 
ser tipificada como crime. 

 Além e independentemente da res-
ponsabilidade penal, a exposição íntima 
de crianças e adolescentes pode ensejar a 
responsabilidade civil, com a condenação 
ao pagamento de indenização pelos danos 
morais e materiais suportados pelo menor. 

Em 2011 foi criada a 4ª Delegacia de 
Repressão à Pedofilia, única no Brasil 
especializada nesse tipo de crime, cujos 
investigadores se fazem passar por cri-
anças e se infiltram nas diversas redes de 
pedofilia. Este brilhante trabalho compilou 
um robusto banco de dados e cadastros 
com fotos, nomes, características físicas, 
idade e histórico de ações, facilitando o 

rastreamento de abusadores. Segundo a 
delegacia, 40% desses criminosos têm entre 
18 e 40 anos, 25% estão acima dos 40 e o 
restante são menores de idade.

E quando a criança ou adolescente é 
quem pratica o crime ou ato ilícito?  

Não é incomum que as condutas en-
volvendo o sexting, o armazenamento e o 
compartilhamento de conteúdo pornográ-
fico envolvendo crianças e adolescentes 
envolvam outras crianças e adolescentes. 

 Nesses casos, apesar de, em princípio, 
a conduta ser tipificada como crime, con-
siderando o agente, isto é, quem praticou 
a conduta, ela é tida como ato infracional.

 Assim, se uma criança praticar um ato 
infracional ela poderá ser submetida às 
medidas de proteção previstas no artigo 
101 do Estatuto da Criança e do Adoles-
cente, tais como: encaminhamento aos 
pais ou responsável, mediante termo de 
responsabilidade, matrícula e frequência 
obrigatórias em estabelecimento oficial de 
ensino fundamental, inclusão em programa 
comunitário ou oficial de auxílio à família, 
entre outras. 

 Por outro lado, se o ato infracional for 
praticado por um adolescente, este poderá 
ser submetido a medidas socioeducativas, 
previstas no artigo 112 do Estatuto da 
Criança e do Adolescente, que pode ser 
desde uma advertência, até a restrição de 
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sua liberdade, a depender do caso e seus 
desdobramentos.

 Na seara civil, os pais respondem pelos 
danos causados por seus filhos quando 
menores de idade, conforme artigo 932, I, 
do Código Civil, e a escola responde por seus 
educandos, nos termos do artigo 932, IV, 
do mesmo diploma, podendo ambos, pais 
e escola, serem condenados a arcar com 
indenizações por danos materiais e morais.

 
O que fazer diante de um crime 
• Pela criança ou adolescente
A criança ou adolescente que se vir 

vítima de crime cibernético, se sentir 
compelida a realizar ou encaminhar vídeo 
ou fotos íntimas ou receber conteúdos 
criminosos ou ilícitos, não deve apagar 
o conteúdo (vídeo, foto, mensagem de 
texto, print screen da chantagem etc.) e 
deve buscar sua família ou educadores, 
para que possa ser orientado a preservar o 
conteúdo de forma adequada e comunicar 
as autoridades competentes. 

 Envolvendo o conteúdo a exposição 
de outras crianças e adolescentes, é im-
portante que os respectivos pais também 
sejam comunicados, para auxiliar na con-
dução e proteção dos seus filhos. 

 Contudo, se a criança ou adolescente 
não tiver um adulto que possa lhe auxiliar, 
poderá procurar a SaferNET, que oferece o 

serviço de ajuda contra crimes e violações 
dos Direitos Humanos na internet, com 
procedimentos efetivos e transparentes 
para encaminhar soluções. No Helpline, há 
atendimento via chat e e-mail, realizado por 
psicólogo, com respeito e sigilo: http://new.
safernet.org.br/helpline.

 
• Pelo adulto 
Se você receber um conteúdo crimi-

noso ou ilícito envolvendo crianças ou 
adolescentes, o primeiro passo é não repas-
sar adiante o conteúdo e denunciar a uma 
autoridade competente (como Conselho 
Tutelar, Delegacias Especializadas, Minis-
tério Público, Disque 100, Polícia Federal – 
inclusive via site). O aplicativo Proteja Brasil 
promete indicar telefones e endereços e o 
melhor caminho para chegar a delegacias 
especializadas de infância e juventude, 
conselhos tutelares, varas da infância e 
organizações que ajudam a combater a 
violência contra a infância e adolescência 
nas principais cidades brasileiras:  http://
www.protejabrasil.com.br.

 Se o menor envolvido for seu filho 
ou educando, procure um advogado, 
que poderá orientá-lo quanto às medidas 
necessárias para protegê-los, preservar 
o conteúdo adequadamente, bem como 
buscar a responsabilidade penal e/ou civil 
do agente. •

Alessandra Borelli 
Advogada atuante na área do 
direito digital e Diretora Executiva 
da Nethics Educação Digital

Emelyn Zamperlin: Pós-graduanda 
em Direito e Tecnologia pelo PECE 
POLI USP, graduada na Faculdade 

de Direito de São Bernardo do 
Campo, advogada no Opice 

Blum, Bruno, Abrusio e Vainzof 
Advogados Associados.

Dicas aos pais:
• Orientem seus filhos para que 

saibam quando um adulto ou algum 
“amigo virtual” se aproxima de forma 
inconveniente ou diferente do habitual;

• Observem se a criança diminui 
a tela quando os pais ou um adulto se 
aproximam;

• Evitem câmeras com acesso à 
internet no quarto das crianças;

• Evitem que as crianças coloquem 
suas imagens e informações pessoais 
na rede;

• Instalem o computador em um 
lugar da casa onde todos circulam;

• Orientem seus filhos sobre sites 
duvidosos.

Matéria de Capa
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Gestão Escolar

A dislexia pode ser definida como uma 
perturbação específica da apren-

dizagem com origem neurobiológica. Ca-
racteriza-se por dificuldades no reconhe-
cimento preciso e/ou fluente de palavras 
escritas, por dificuldades ortográficas e 
por dificuldades na decodificação. Estas 
dificuldades resultam, frequentemente, 
de um déficit no componente fonológico 
da linguagem. São inesperadas, dado o 
nível de outras capacidades cognitivas e 
a existência de uma instrução adequada. 
Nas consequências secundárias é possível 
incluir problemas na compreensão da 
leitura e reduzida experiência de leitura, 
o que pode dificultar o crescimento do 
vocabulário e do conhecimento geral. 

A importância do diagnóstico de 
dislexia tem sido amplamente discutida 
e defendida. Desta forma o emprego de 
testes padronizados contribui para uma 
avaliação objetiva. Vários autores têm 
apresentado informações importantes 
sobre a aplicação de testes de nomeação 
rápida na avaliação de dislexia.

As habilidades necessárias para a 
nomeação rápida envolvem atenção ao 
estímulo, processos visuais responsáveis 
pela discriminação, identificação da letra 
e o seu padrão, estocagem de representa-
ções ortográficas e fonológicas, integra-
ção da informação semântica e conceitual 
e ativação motora para a articulação. 

O presente estudo tem por objetivo 
caracterizar o desempenho de sujeitos 
com diagnóstico interdisciplinar de 
dislexia na prova de nomeação automáti-
ca rápida.

Para entender como diagnosticar 
a dislexia, é importante saber que ela 
não é uma doença, senão um distúrbio 
genético e neurobiológico que independe 
da preguiça, de falta de atenção ou má 
alfabetização. É claro que os sintomas 
da dislexia variam de acordo com os dife-
rentes graus do transtorno, mas a pessoa 
tem dificuldade para decodificar as letras 
do alfabeto e tudo o que é relacionado à 
leitura.  O disléxico não consegue associar 
o símbolo gráfico e as letras ao som que 
eles representam. Podem confundir di-
reita com esquerda, no sentido espacial, 

Como saber
se meu filho
é disléxico?

Para entender 
como diagnosticar 

a dislexia, é 
importante saber 

que ela não é
uma doença
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ou escrever de forma invertida, ao invés 
de “vovó”, “ovóv”, “topa” por “pato”. 
A dislexia também gera a omissão de 
sílabas ou letras como “transorno” para 
“transtorno”, até mesmo a confusão de 
palavras com grafia similar, por exemplo, 
n-u, w-m, a-e, p-q, p-b, b-d… Ter a neces-
sidade de seguir a linha do texto com 
os dedos é outro sintoma de dislexia. 
O indivíduo sofre com a pobreza de 
vocabulário, escassez de conhecimento 
prévio, confusão com relação às tarefas 
escolares, podendo resultar num atraso 
escolar.

Ter dislexia não é o fim do mundo, 
o disléxico não é deficiente. Fique tran-
quilo! Ele pode ser uma pessoa saudável 
e inteligente, porém com dificuldade 
acima do comum em aprender a ler. Geral-
mente, o disléxico possui um QI normal 
ou até mesmo acima do normal. É de ex-
trema importância descartar a ocorrência 
de deficiências visuais e auditivas, déficit 
de atenção e problemas emocionais que 
possam dificultar o aprendizado, só assim 
os sintomas já citados poderão ser sinais 
de dislexia.

Quanto antes descobrir a dislexia, me-
lhor para evitar rótulos depreciativos ao 
portador, dificuldades com os colegas na 
escola, constrangimento no local de traba-
lho, problemas de relacionamento, seja 
com amigos, parceiros ou familiares. •

Ana Paula Magosso Cavaggioni
Psicóloga da Clia Psicologia e Educação; Psicóloga Clínica - Universidade Metodista de São Paulo 
(UMESP); Especialização RAMAIN - Cari Psicologia e Educação; Especialização DIA-LOG - Cari 
Psicologia e Educação; Pesquisadora convidada do IPUSP - Departamento de Aprendizagem, do 
Desenvolvimento e da Personalidade. Diretora da Clia Psicologia e Educação
www.cliapisicologia.com.br  -  (11) 4424-1284 / (11) 2598-0732

Dicas: como identificar a dislexia

• incompreensão na leitura ultrapassa a fase de alfabetização;
• a leitura é silabada;
• faz adivinhações, por exemplo, entende a palavra “famoso” como “família”. 

(esta última é mais frequente);
• troca, omite ou inverte as letras durante a leitura;
• substituição: “todos” por “totos”;
• omissão: “Chuva forte” por “chuva fote”;
• acréscimo de letras ou sílabas: “Estranho” por “estrainho”;
• separação: “Está embaixo da cama” por “Está em baixo da cama” ou “Caiu uma 

chuva” por “caiu um a chuva”;
• junção: “A lua está entre as nuvens” por “Alua está entreas nuvens”.
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Drogas

– “Doutor, eu não consigo dormir? 
Posso tomar o diazepam da 

minha mãe?”.
Assim começou aquela manhã de aten-

dimento em meu consultório. Como se não 
bastasse o convívio com o problema da 
dependência de benzodiazepínicos de sua 
mãe, Fernanda, 14 anos de idade, indagava-
me sobre a possibilidade de também reali-
zar a utilização do medicamento.

Bem, quando me refiro a problemas do 
sono, mais especificamente sobre insônia, 
antes de sair prescrevendo inadvertida-
mente receitas de medicamentos, devemos 
conversar, escutar, indagar e investigar as 
causas do problema. Saber ouvir o paciente 
será muito importante, pois muitas vezes 
a solução não dependerá do medicamento 
utilizado e sim da orientação ofertada à 
pessoa que te procura.

Durante a investigação das causas 
da suposta insônia de Fernanda, esta me 
confessou que nos últimos meses tem 
passado muitas horas da noite em frente 
ao computador, em salas de bate-papo 
virtual e sites de relacionamento, como o 
Facebook, fazendo consumo de bebidas 
estimulantes (refrigerantes e café), para 
se manter acordada por mais tempo, e 
dormindo muito durante à tarde, após 
chegar da escola.

Calmantes

Fernanda deixou o consultório sem 
receita médica, mas com orientações sobre 
higiene do sono e dicas específicas para 
ajudá-la a dormir melhor.

Os calmantes são medicamentos de-
nominados benzodiazepínicos, substâncias 
sintéticas produzidas em laboratório para 
fins médicos. Apresentam propriedades 
químicas que provocam a depressão do 
sistema nervoso central e são classificadas 
como drogas ansiolíticas-hipnótico-sedati-
vas, isto é, drogas capazes de reduzir a an-
siedade, induzir o sono e produzir sedação. 
Logo, sua utilização clínica é recomendada 
basicamente para controle da ansiedade 
e quadros de insônia, mas devem ser 
utilizados apenas com recomendação e 
orientação médica. São considerados exce-
lentes medicamentos, entretanto devido à 
facilidade de obtenção da substância sem 
o devido controle, diversos adolescentes 
se tornam usuários e dependentes dos 
benzodiazepínicos.

O uso sem orientação médica e indis-
criminada do medicamento pode levar a in-
toxicações agudas, podendo o jovem apre-
sentar os seguintes sintomas: sonolência, 
incoordenação motora, tontura, prejuízo 
na atenção e memória, fadiga, cansaço, 
confusão mental, fala pastosa, visão emba-
çada e até depressão respiratória.

Outros aspectos importantes rela-
cionado com o consumo desses medica-
mentos são referentes aos efeitos nocivos 
quando utilizados por mulheres grávidas. 
Suspeita-se que estas drogas tenham um 
poder teratogênico, isto é, são capazes de 
produzir lesões e defeitos físicos no feto 
em gestação.

A dependência pode ocorrer após o 
consumo desordenado do medicamento 
por períodos variáveis e é caracterizada 
pelo desejo de consumo da droga e 
acompanhada de sintomas relacionados 
com a síndrome de abstinência dos ben-
zodiazepínicos: insônia, irritabilidade, 
inquietação, dificuldade de concentração, 
agitação, ansiedade, pesadelos, tremores, 
sudorese, dores musculares, dores de 
cabeça, náuseas, vômitos, palpitações, 
alucinações e confusão mental. •

Dr. Gustavo Teixeira 
Médico psiquiatra da infância e 
adolescência. Professor visitante 
da Bridgewater State University. 
Mestre em Educação, Framingham 
State University.
comportamentoinfantil.com

O uso sem 
orientação médica 

pode levar a 
intoxicações agudas
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Legislação

T oda escola, para existir legalmente 
e resistir às pressões do cotidiano, 

deve ser regularizada no seu Órgão nor-
matizador. A legislação educacional vigente 
determina que União, Estados, Distrito 
Federal e Municípios, junto do Ministério da 
Educação, estabeleçam suas normas para 
funcionamento dos seus respectivos Siste-
mas de Ensino, cabendo aos seus Conselhos 
de Educação e Secretarias de Educação, 
supervisão sistemática, bem como efetuar 
a fiscalização de irregularidades. 

Na prática cotidiana, essa regulariza-
ção pressupõe alunos em escolas, com 
espaços físicos bem cuidados e monito-
rados, ambientes pedagógicos com pro-
fessores qualificados e materiais didático-
pedagógicos suficientes, currículo escolar 
apropriado à realidade do aluno, recursos 
disponíveis e mecanismos de controle social 
instituídos, com a participação dos pais e da 
comunidade na gestão escolar, em ambiente 
construído para o sucesso dos alunos.

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional, em especial, no Capítulo IV, nos 

ESCOLA:
Conquistando a confiança por meio 
da legalização do seu funcionamento

seus Artigos nº 08 ao artigo nº 20, deixa 
claro que os Sistemas de Ensino devem 
funcionar de forma integrada, cabendo à 
União a coordenação da política nacional de 
educação, articulando os diferentes níveis 
e sistemas e exercendo função normativa, 
redistributiva e supletiva em relação às 
demais instâncias educacionais. Ao Con-
selho Nacional de Educação, dentre outras 
competências, deverá atuar junto ao Ensino 
Superior. Caberá aos Estados, por meio dos 
seus Conselhos de Educação, dentre outras 
tarefas, a função de normatizar e fiscalizar 
as etapas referentes ao ensino médio e 
profissionalizante. Em alguns Estados 
ainda cabe à responsabilidade de norma-
tização da etapa de ensino fundamental. 
Os municípios, por meio dos seus Conse-
lhos de Educação, dentre outras funções, 
trabalham com ação de normatização e 
fiscalização da etapa de educação infantil.

Para funcionar dentro da legalidade, 
os estabelecimentos precisam conhecer 
a legislação dos Conselhos de Educação, 
procurar as Secretarias de Educação, no 

âmbito de sua competência, para buscar 
informações e iniciar o processo de nor-
matização.

Ressalte-se que, as normas de legaliza-
ção e o tempo de tramitação de um pro-
cesso de regularização variam os Estados 
e Municípios. No entanto, todas atenderão 
as regras impostas pela legislação vigente.

Destaca-se que tais regras servem para 
a rede privada e pública. Porém, em alguns 
Estados e Municípios as regras são bem 
claras para a rede privada, ficando a rede 
pública de ensino à mercê das políticas 
governamentais, nem sempre preocupadas 
com o bem estar comum da população. 
Com o advento do novo Plano Nacional de 
Educação, alinhado com os demais planos, 
espera-se que nos próximos dez anos, não 
só as políticas públicas sejam desenvolvi-
das, mas, as normatizações das diferentes 
redes públicas ocorram em suas instâncias.              

Percebe-se que existe necessidade de 
muita legalização da educação infantil, vis-
to que são atribuídas pouca documentação 
de permanência e transferência da criança, 



Março de 2016 • Escola Particular 21

o que facilita, dentre outras questões, o 
funcionamento na ilegalidade. 

Espalhadas em grandes e pequenos 
municípios, as creches e pré- escolas 
misturam desejos familiares de proteção 
com seus atuais objetivos legais: Educar 
e Cuidar. Muitos problemas que ocorrem 
durante o ano letivo como: desempenho 
dos profissionais que cuidam e educam os 
pequenos, falta de profissionais de apoio, 
falta de pedagogos, insatisfação com a 
proposta pedagógica, ou ainda a falta de 
cuidado com piscinas e inexistência do 
profissional responsável, descoberta de 
inexistência de espaços essenciais ao de-
senvolvimento infantil, como parquinhos, 
pátios, brinquedotecas, áreas verdes, den-

tre outros, enfraquecem a escola e trazem 
frustação para todo lado. Sem contar com as 
denúncias graves de maus tratos, negligên-
cia, ambientes sujos, sem segurança, sem 
acessibilidade, sem ventilação, superlota-
dos, que assombram o cotidiano das escolas 
e congestionam o Disque 100, dos Ministé-
rios Públicos e Órgãos de fiscalização. 

Porém, encontramos também escolas 
de ensino fundamental, médio e até univer-
sidades com funcionamentos irregulares. 

Nestas etapas, a falta de normatização 
impede, dentre outras questões, a emissão 
de documentos fundamentais, que, por 
vezes, dificultam a continuidade dos estu-
dos dos estudantes. Nas etapas do ensino 
fundamental, médio, profissionalizante 
e superior, os espaços devem atender a 
normas de acessibilidade, segurança, lim-
peza, iluminação, dentre outras obrigações 
previstas nos textos legais.

Cabem críticas à constituição e forta-
lecimento dos Conselhos de Educação den-
tro dos Estados e Municípios. Precisam ser 
dotados de espaços, pessoal e instrumen-

tos capazes de viabilizar o funcionamento 
sistemático, livres de pressões externas e 
fomentador das políticas públicas deter-
minada por Lei. 

Com tantas e tão importantes atri-
buições, os Conselhos necessitam ter 
composições democráticas, é preciso 
haver consenso antes de qualquer decisão, 
inclusive mantendo diálogo permanente 
com diferentes órgãos que os ajudam 
nas práticas de normatização das redes 
públicas e privadas de ensino, como Corpo 
de Bombeiros e Vigilância Sanitária, que 
possuem regras próprias para fiscalização 
e autorização de espaços escolares.

Outra instância, em consonância com 
as demais, atua na defesa do direito à 
educação. Trata-se do Centro de Apoio 
Operacional da Educação – CAO EDUCA-
ÇÃO- Ministério Público. Em todo território 
nacional possui missão de assegurar o 
efetivo cumprimento das normas constitu-
cionais e legais e, ainda, servir de suporte 
ao trabalho dos Promotores de Justiça 
com atribuição na área da educação. 
Seus objetivos perante as redes públicas 
e privadas são: dar apoio técnico-jurídico 
aos órgãos de execução com atribuição 
na área de educação; aproximar o Minis-
tério Público dos demais órgãos ligados à 
área da educação, buscando a solução de 
conflitos, e o desenvolvimento de projetos 
em comum; elaborar programas e projetos 
de relevância social na área da educação; 
zelar pela concretização dos direitos asse-
gurados pela Constituição Federal e demais 
leis; ser reconhecido como órgão de refe-
rência para a comunidade em geral, para 
consultas, encaminhamentos e parcerias 
na área da educação.

No cotidiano destas relações, cabe às 
famílias, durante todo o ano letivo, mas 
em especial, no início de cada ano, saber 
mais sobre a escola, para além dos preços 
das mensalidades, do material escolar e 
uniformes. 

Ao conhecer o espaço deve solicitar a 
Portaria ou Resolução de funcionamento, 
buscar informações junto dos órgãos fis-
calizadores de sua cidade e procurar saber 
sobre a legalidade desta ou daquela escola 
do seu interesse, e só efetuar matrículas 
em escolas legalizadas e que recebem 
fiscalização sistemática. Assim, sempre ao 
se deparar com escolas irregulares faz-se 
necessário oferecer denúncia aos órgãos 
fiscalizadores. Lembrem-se, uma boa edu-
cação começa desde cedo e necessita da 
participação de todos. •

Denise Tinoco
Pedagoga, Especialista em 
Psicopedagogia e Educação Infantil, 
Professora da Educação Básica e 
Universitária.

Existe necessidade 
de muita legalização 
da educação infantil
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Saúde

A gravidez na adolescência é um dos 
principais fatores que levam os jovens 

brasileiros a abandonarem os estudos. 
Segundo a UNESCO, 25% das garotas que 
engravidam abandonam a escola. E assim, 
o sonho profissional de muitos jovens é 
adiado ou deixa de ser realizado. Só por 
essa questão, já temos motivo de sobra 
para se olhar a gravidez na adolescência 
como um problema social a ser evitado. 
No entanto, hoje, temos mais um fator 
para aumentar a nossa atenção – o surto 
do Zica Vírus.

O aumento repentino do número 
de casos de microcefalia, uma condição 
neurológica rara identificada, em geral, 
durante a gestação, vem alertando as 
autoridades médicas brasileiras. Segundo 
o Ministério da Saúde, enquanto em 2010 
e 2014 foram registrados um total de 781 
casos em todo país, durante o ano de 2015 
já foram registrados 2.401 casos da doença 
e 29 óbitos em 549 municípios do Brasil, 
segundo boletim epidemiológico divul-
gado no dia 15 de dezembro. A suspeita 
é que o número crescente de casos de 
microcefalia esteja relacionado à infecção 
de mulheres pelo Zika vírus, pertencente 
a mesma família do vírus da dengue e que 

gravidez
em tempos de Zica Vírus

também é transmitido pelo mosquito 
Aedes aegypti.

A microcefalia é uma malformação do 
cérebro que ocorre durante a formação 
do bebê no útero. Ele não se desenvolve 
de maneira adequada. Nesse caso a cri-
ança nasce com a circunferência do crânio 
menor do que a esperada para sua idade ao 
nascer que é em média de 32 cm (http://neu-
ropediatriabh.blogspot.com.br/2013/10/a-
medida-do-perimetro-cefalico.html) . Esse 
problema congênito pode ser causado por 
vários fatores, entre eles infecções que 
atinjam o bebê durante a gestação. O que 
parece ser o caso do Zica Vírus. A microce-
falia compromete o desenvolvimento físico 
e intelectual da criança.

A melhor forma de prevenir os casos de 
microcefalia associados ao zika é evitar que 
as mulheres engravidem nesse momento. 
Embora considerada uma medida radical, 
para os médicos, essa conduta pode evitar 
um desastre maior. “Não é o momento para 
engravidar, independente do lugar onde 
mora no Brasil. Há risco em potencial em 
toda gravidez”. Disse o Dr. Thomaz Gallop, 
Ginecologista e Obstetra numa entrevista 
ao Jornal A Folha de São Paulo. Segundo 
esse especialista em medicina fetal, a 

infecção por zika pode afetar o feto em 
qualquer período da gravidez, embora, 
teoricamente, os 3 primeiros meses sejam 
de maior vulnerabilidade. 

Estamos num momento onde ainda 
não há um controle adequado do mosquito 
Aedes aegypti, por tanto, a prevenção de 
gravidez, e principalmente, na adolescência 
deve ser considerada pelos casais. Ainda 
não temos vacina para prevenir e não existe 
tratamento para essas crianças com micro-
cefalia, só terapia de suporte. Portanto, as 
sequelas nas crianças são para a vida toda!!

O que a escola tem a ver com isso?
Tem tudo a ver. 19% (549.556) dos be-

bês nascidos vivos no Brasil são filhos de 
meninas entre 10 a 19 anos, ou seja, em 
plena idade escolar. Como a escola é um 
dos principais locais de aprendizagem e 
de relações sociais dos alunos, ela se torna 
potencialmente, um espaço significativo 
para ampliar a visão dos jovens e seus fa-
miliares sobre a necessidade de se evitar a 
gravidez na adolescência, ainda mais nesse 
momento crítico.  

Na minha experiência como Educadora 
Sexual e Coordenadora do Projeto Vale 
Sonhar do Instituto Kaplan, as escolas se 
mostraram extremamente adequadas 
e eficazes no trabalho de prevenção de 
gravidez, atingindo resultados significati-
vos. Para se ter ideia, o Vale Sonhar é um 
projeto que já está implantado nas escolas 
de ensino médio da rede Estadual de Edu-
cação de São Paulo, Alagoas, Espírito Santo, 
Rio Grande do Norte e, recentemente, de 
Sergipe. 

De 2007 à 2015 ele já beneficiou 750.000 
alunos do ensino médio, e mais de 6.000 
professores e coordenadores pedagógicos 
foram capacitados com essa metodolo-
gia, reduzindo de 14% a 50% o número de 
gravidez nas escolas que participaram do 
Projeto Vale Sonhar.

O Instituto Kaplan realiza a capacitação 
do  Vale Sonhar, juntamente com um ma-
terial didático específico, criado especial-
mente para esse projeto. Esse curso pode 
ser aplicado nas Institutições interessadas, 
ou os educadores que desejarem obter essa 
formação podem fazer inscrições indivi-
duais nos cursos oferecidos no Instituto.

Para saber mais sobre o projeto Vale 
Sonhar visite o Site do Instituto Kaplan

http://www.kaplan.org.br/
O momento agora é de todos se enga-

jarem nessa causa. Faça alguma coisa para 
evitar a gravidez na sua escola!!! •

Maria Helena Vilela
Educadora sexual e diretora do 
Instituto Kaplan.
kaplan.com.br

fr
ee

pi
k.

co
m



Março de 2016 • Escola Particular 23



Escola Particular • Março de 201624

Pedagogia

A Neurociência e o desvendar dos 
estudos dos cérebros na sala de 

aula podem, e muito, contribuir para uma 
educação mais justa e menos excludente, 
pois assim, o educador tem a possibilidade 
de compreender melhor como ensinar, 
já que existem diferentes maneiras de se 
aprender.

Os conhecimentos são construídos por 
meio da ação e da interação.

Aprendemos quando nos envolvemos 
ativamente no processo de produção de 
conhecimento, por meio da mobilização de 
atividades mentais, e na interação com o 
outro. A emoção, em suas diferentes mani-
festações, moldada e associada à razão, 
deve ser usada em favor da aprendizagem, 
pois o emocional e o racional fazem parte 
de uma mesma realidade – o desenvolvi-
mento e o crescimento do ser humano

Contemporaneamente, a afetividade 
é vista como um processo interacional 
entre os aspectos orgânicos e sociais, que 
permite ao ser humano afetar e ser afetado 
pelos acontecimentos. Entretanto, na atu-
alidade diversos pensadores relacionam e 
ressaltam a importância da afetividade no 
processo de desenvolvimentos e apren-
dizagem do indivíduo.   

De acordo com Piaget (1979, p.31) os 
estados afetivos não se configuram sem 
a participação dos elementos cognitivos, 
assim como também não existem compor-
tamentos puramente cognitivos. De acordo 
com o autor “pode ajudar a construir uma 
compreensão mais realista das crianças 
e de como elas constroem o saber, como 
também da influência da afetividade e da 
atividade social sobre o desenvolvimento”. 

Vygotsky (1998, p. 61) há a análise 
de que a emoção não é vista como algo 
natural da criança, que nasce com ela ou 
que faz parte da sua natureza enquanto 
espécie, o teórico da mediação afirma que 
a manifestação inicial da emoção faça parte 
da herança biológica. Mas apesar disso, a 
emoção nas interações sociais perde seu 
caráter instintivo para dar lugar a um nível 
mais complexo de atuação do ser humano. 

neurociência como 
interface científica para 
a Educação Cognitiva e 
Emocional nas Práticas 

Pedagógicas
E, para o médico e psicólogo francês 

Henri Wallon  a emoção um papel funda-
mental no processo de desenvolvimento 
humano: “Quando nasce uma criança, todo 
contato estabelecido com as pessoas 
que cuidam dela, são feitos via emoção”. 
Na teoria walloniana a afetividade é um 
domínio funcional que aliada à cognição e 
a motricidade, constitui a pessoa de modo 
completo. 

Em vista dessa análise pode-se afirmar 
que o aprendizado é, quase sempre, facili-
tado quando o individuo encontra-se bem 
emocionalmente e efetivamente ligado a 
quem o ensina. 

Além de Wallon, o médico neurocientis-
ta Antônio Damásio (1996) realizou pesqui-
sas acerca do cérebro humano e demonstra 
como a razão não está desvinculada do 
afetivo. O pesquisador propõe a existência 
de relações entre corpo e mente: [...] o 
hipotálamo, o tronco cerebral e o sistema 
límbico intervêm na regulação do corpo e 
em todos os processos neurais em que se 
baseiam os fenômenos mentais, como por 
exemplo, a percepção, a aprendizagem, 
a memória, a emoção, o sentimento [...] 
o raciocínio e a criatividade (DAMÁSIO, 
1996, p. 151)

Damásio (1996) esclarece que corpo 
e cérebro estão interligados por circuitos 
bioquímicos e neurais que se relacionam re-
ciprocamente, sendo que as duas principais 
interconexões são a corrente sanguínea, 
que transporta os sinais químicos, como 
os hormônios, e os nervos motores e sen-
soriais periféricos, que transportam sinais 
de todo o corpo para o cérebro. (p. 114).

A principal função do Educador 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 situa-
ções apropriadas; praticar gratificações 
prorrogadas, motivar pessoas, ajudando-as 
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Marta Relvas
Mentora e Coordenadora do curso 
de pós graduação Neurociência 
Pedagógica, na Universidade 
Candido Mendes. Psicopedagoga 
e Psicanalista. 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.

a liberarem seus melhores talentos, e con-
seguir seu engajamento aos objetivos de 
interesses comuns. (RELVAS, 2008, p.113).

O cérebro humano é o único órgão do 
corpo humano relacionado a consciência, 
cognição, emoção, imaginação, criação, 
inteligência intencional e o instinto como 
sobrevivência da espécie humana.

É constituído por uma teia de conexões 
de minúsculas células neurais denominadas 
de neurônios, em média 86 bilhões quando 
nascemos, porém, isso não significa que 
permaneceremos com essa quantidade 
até a fase adulta, perdemos neurônios ao 
longo da vida.

O importante para o cérebro humano 
é que as informações precisam ser coe-
rentes, contextualizadas e associadas 
com experiências anteriores que estejam 
arquivadas nas áreas específicas cerebrais, 
para que ocorra a assimilação e entendi-
mento de determinados conhecimentos. 
Uma outra base fundamental que dá 
ao cérebro o suporte da construção de 
saberes e conhecimento  é a informação 
ser sustentada por meio de uma carga 
emocional para que se possa sustentar e 
despertar o interesse do indivíduo, pois, 
aprender está relacionado a subjetividade 
do querer saber.   

O importante é o professor reconside-
rar que não existem cérebros que não 
aprendem. O que existe são cérebros com 
mentes, experiências, vivências, culturas, 
desejos e expectativas diferentes. O 
Professor precisa estar integrado nesse 
processo da construção do conhecimento 
e da aprendizagem do aluno, pois não basta 
incluí-lo apenas, e sim, fazer com que o 
cérebro seja capaz de se integrar e interagir 
socialmente com as informações recebidas 
nos conteúdos escolares para que sejam 
aplicados no cotidiano. 

A afetividade é a base da motivação in-
trínseca da aprendizagem. O aluno precisa 
perceber a confiança no seu professor para 
aprender a gostar do conteúdo escolar, 
por isso, o educador tem uma função de 
destaque nessa relação. Ao estabelecer 
confiança o nosso cérebro é capaz de 
liberar neurotransmissores do prazer, do 
gostar e do querer numa estrutura denomi-
nada de núcleos da base, próximo a área 
da ínsula que se articula com o sistema de 
recompensa do sistema límbico emocional 
do cérebro. Só se promove a aprendizagem 
quando se estabelece a confiança entre as 
partes envolvidas.    

A aprendizagem a princípio é cognitiva 
mas a base é emocional. O professor é o 
encantador dos conteúdos curriculares, po-
dendo promover sinapses de qualidade no 
cérebro de seus alunos, com emoções posi-
tivas e ativando o cérebro de recompensa.

O professor que conheça o funciona-
mento do cérebro cognitivo, emocional, 

motor,  tem mais condições de promover 
uma aula mais participativa dos seus edu-
candos, pois seus conteúdos poderão ser 
emoldurados de diferentes maneiras com 
desafios afetivos e emocionais, como por 
exemplo: dramatização, textos, flimes, 
jogos, usando tecnologias,etc.     

A questão centrada é: Não é a quan-
tidade de informações promovidas nos 
neurônios, e, sim, a qualidade dos estímulos 
nessas células. Por esse motivo, o Profes-
sor e a família devem ser considerados 
os geradores do potencial do cérebro do 
estudante no que permeia o processo da 
aprendizagem cognitiva, motora e afetiva 
de aprender a aprender, desaprender para 
reaprender, competências e habilidades 
consideradas como alicerce fundamental 
para o desenvolvimento da excelência da 
Educação no século XXI, a fim de alcançar 
a autopoiése e autonomia do sujeito cere-
bral, através da sensibilidade emocional 
do cérebro límbico, promovendo, então, 
o  entendimento cognitivo do sentir, do 
pensar e do agir. •

Consultas bibliográficas:
RELVAS, Marta Pires. Neurociência e 
Educação, gêneros e potencialidades na 
sala de aula. Rio de Janeiro, 2 ed. Wak 
Editora, 2010.

RELVAS , Marta Pires. Fundamentos 
Biológicos da Educação – Despertando 
Inteligências e Afetividade no processo 
da Aprendizagem. Rio de Janeiro, 5 ed. 
Wak Editora, 2010.

BEAR, Mark F.CONNORS, Barry W. Neu-
rociências: Desvendando o Sistema Ner-
voso. 3 ed.  Porto Alegre: Artmed, 2008

DAMÁSIO, Antônio R. O erro de Des-
cartes: emoção, razão e o cérebro huma-
no. São Paulo: Companhia das Letras,1996.

OLIVEIRA, Martha Khol de. Vygotsky. São 
Paulo: Scipione, 1993.

VYgOTSKY, Lev Semenovich. Pensamento 
e linguagem. São Paulo: Martins Fontes, 
1991.

WALLOn, H. Do ato ao pensamento: en-
saio de psicologia comparada. Petrópolis: 
Vozes, 2008. Só se promove 

a aprendizagem 
quando se 

estabelece a 
confiança entre as 
partes envolvidas

fr
ee

pi
k.

co
m



Escola Particular • Março de 201626

Curso

C omo vimos na matéria “O que todo 
pedagogo precisa saber sobre LI-

BRAS” apresentada pelo mestre em edu-
cação, arte e história da cultura, Eduardo 
de Campos Garcia, publicada na edição 215 
de fevereiro da Revista Escola Particular, 
desde 2002, com o advento da lei 10.436, 
a LIBRAS é reconhecida como uma das 
línguas oficiais do Brasil, sem hierarquia 
em relação à Língua Portuguesa. O Brasil, 
na contemporaneidade, é reconhecido 
internacionalmente como um país bilíngue.

A lei também especifica no artigo 3º que 
as instituições públicas e empresas conces-
sionárias de serviços públicos de assistência 
à saúde devem garantir atendimento e 
tratamento adequado aos portadores 
de deficiência auditiva, de acordo com as 
normas legais em vigor e no artigo 4° que 
o sistema educacional federal e os sistemas 
educacionais estaduais, municipais e do Dis-
trito Federal devem garantir a inclusão nos 
cursos de formação de Educação Especial, 
de Fonoaudiologia e de Magistério, em seus 
níveis médio e superior, do ensino da Língua 

Brasileira de Sinais - Libras, como parte 
integrante dos Parâmetros Curriculares Na-
cionais - PCNs, conforme legislação vigente. 

Pensando na responsabilidade que os 
educadores têm com os deficientes audi-
tivos, o Sieeesp (Sindicato das Escolas de 
Ensino no Estado de São Paulo) promove 
a partir do dia 09 de março o “PROJETO 
DE CURSO DE LIBRAS – INTRODUTÓRIO”. 
Durante quatro meses, os encontros que 
tem a previsão de acontecer duas vezes ao 
mês, entre março e junho, têm a pretensão 
de introduzir o conhecimento inicial sobre 
a cultura surda e a língua de sinais, habili-
tando os profissionais da área de ensino a 
comunicação com os surdos usuários da 
Libras, suprindo deste modo as neces-
sidades mais urgentes identificadas no 
sistema educacional.

O curso de Língua Brasileira de Sinais 
– LIBRAS tem a carga horária total de 
40 horas e está voltado a educadores e 
demais profissionais da área da educação 
que queiram se preparar para obter uma 
comunicação clara e objetiva com o indi-

víduo surdo e garantir na relação profes-
sor e aluno uma comunicação direta de 
ensino-aprendizagem de forma natural, 
sem a dependência integral do profissional 
tradutor intérprete de Libras. 

As aulas, ministradas pelo Instrutor de 
Língua Brasileira de Sinais, Denis Pereira 
dos Santos, e pela professora bilíngue 
para crianças surdas e intérprete de Libras, 
Patrícia Ferreira, serão de caráter prático, 
com apresentações de vídeos, slides e 
contos de histórias. Serão apresentadas 
informações sobre a cultura e identidade 
surda, além de conceitos básicos sobre a 
língua de sinais, a escolarização de alunos 
surdos e acessibilidade.

Os encontros são gratuitos para sindi-
calizados e as inscrições podem ser feitas 
pelo telefone: (11) 5583-5500/ 5583-5555. 
Mais informações podem ser obtidas com 
o Departamento de Cursos pelo e-mail: 
cursos@sieeesp.com.br. Os oito encontros 
serão na sede do Sieeesp, localizada na 
Avenida das Carinás, 525 Indianópolis - São 
Paulo/SP - CEP: 04086-011. •

Sieeesp promove projeto de 
curso de libras introdutório

Ygor Jegorow
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T er alunos com autonomia sobre o 
próprio aprendizado, trabalhando 

de forma colaborativa e, assim, apren-
dendo mais. Ter professores saindo vo-
luntariamente da sua zona de conforto, 
repensando os papeis dentro da escola 
e, também, colaborando uns com os ou-
tros. Em pouco tempo, esses resultados 
foram alcançados no colégio paulistano 
Elvira Brandão, graças à adoção do 
conjunto de metodologias chamadas de 
Ensino Híbrido. 

Embora não exista uma definição única 
do que seja o Ensino Híbrido, o termo inspi-
rado no inglês blended learning costuma 
designar um arcabouço de metodologias 
que levam o professor a variar suas estra-
tégias didáticas, de forma a oferecer dife-
rentes oportunidades de aprendizagem. 
E, é claro, ele costuma envolver a tecno-
logia. Mas os recursos tecnológicos estão 

Ensino Híbrido:
dividir, diversificar e personalizar

inseridos de forma integrada ao currículo, 
em geral para permitir a personalização 
do ensino: o professor consegue dados 
sobre o desempenho de cada um e, assim, 
pode intervir de forma precisa e rápida 
para permitir que todos aprendam.

Celise Correia, coordenadora peda-
gógica da instituição, descobriu sobre 
as possibilidades do Ensino Híbrido em 
junho do ano passado. “O colégio estava 
com uma nova proposta de inovação, 
reestruturando o uso das avaliações. A 
metodologia se casava com os nossos ob-
jetivos. Assim, apresentei uma proposta 
para o grupo gestor, que logo aprovou”. 
contou. 

Hoje, o colégio conta com uma rede 
interna de formação para o Ensino Hí-
brido, para professores desde o ensino 
fundamental 1 até o ensino médio. “Alguns 
professores me procuram para um atendi-

mento individual, pensamos no plano de 
aula conjuntamente. Também formamos 
um grupo de estudos semanal”, disse 
Celise. Para além de mexer com as configu-
rações das classes, com a estrutura da sala 
de aula, o Ensino Híbrido está provocando 
uma mudança da cultura. 

“Às vezes temos metade da turma 
na biblioteca, metade na sala; já vimos 
o 2o e 3o anos trabalhando juntos. Até 
reunião de pais já fizemos com o modelo 
de rotação por estações”, relata Celise. 
Rotação por estação é uma das estratégias 
metodológicas do o Ensino Híbrido. 

Recursos tecnológicos
Lilian Bacich, consultora do Instituto 

Península, pesquisadora do Ensino Hí-
brido e palestrante da Bett Brasil Educar, 
explica que o Ensino Híbrido tem como 
base oferecer diferentes meios para en-

Redação Bett Brasil Educar
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sinar e aprender; a tecnologia vem para 
ajudar nisso. “O ensino híbrido valoriza a 
estratégia de uso da tecnologia, voltada à 
personalização”, afirmou. 

Portanto, a quantidade e o tipo de 
recursos tecnológicos ficam em segundo 
plano. “O mais importante é a metodo-
logia. O foco está no professor - e não 
no material, nem na infraestrutura. É o 
docente que pode colocar a tecnologia 
integrada ao currículo, com a vantagem de 
conseguir aproveitar o que tem disponível, 
ainda que a escola disponha de poucos re-
cursos”, explicou a pesquisadora. No Elvira 
Brandão, muitas vezes o alunos usam seus 
próprios celulares.

Assim como não exige gastos exag-
erados com a infraestrutura, o ensino 
híbrido tampouco veio para desmontar 
tudo o que existe; a ideia é somar. “A 
escola, no Brasil, valoriza bastante o livro 

didático, e ele pode continuar sendo am-
plamente usado em sala de aula”, disse 
Lilian. Enquanto um grupo pesquisa no 
computador, outro pode discutir um texto 
do livro, por exemplo.”A ideia é oferecer 
diferentes recursos, entendendo que os 
alunos não aprendem todos da mesma 
maneira e que, variando as abordagens, 
é possível aproximar-se da melhor forma 
de aprender de cada um.”

Segundo a consultora do Instituto 
Península, a visão pedagógica de base 
para o ensino híbrido é a aprendizagem 
colaborativa: aprendemos com o outro. E 
esse “outro” não precisa ser só o profes-
sor; deve ser o colega de classe também. 
Conforme a criança vai crescendo, ela 
consegue aproveitar cada vez mais os 
agrupamentos no aprendizado.

Apesar de ser uma ideia bastante 
inovadora nos ensino básico e funda-

mental, algumas modalidades do ensino 
híbrido já estão bastante difundidas no 
Brasil, como é o caso dos cursos de nível 
superior em EaD (ensino a distância). Eles 
têm partes online e partes presenciais 
- uma exigência do MEC. Portanto, eles 
variam as estratégias didáticas. E até os 
cantinhos temáticos, comuns na educa-
ção infantil, compartilham do mesmo 
princípio, ao ofertar diferentes formas de 
aprendizado na sala de aula.

E essa inovação tem o potencial de 
ser usada com sucesso em muitas escolas, 
como está acontecendo no Elvira Brandão. 
Lilian e um grupo de educadores vão apre-
sentar os resultados de seus estudos sobre 
o ensino híbrido, realizados em várias 
escolas, em três palestas no Congresso da 
Bett Brasil Educar deste ano. Para conferir 
a programação, entre no site bettbrasile-
ducar.com.br .

O foco está no 
professor - e 

não no material, 
nem na 

infraestrutura
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Para o professor que desejar sentir 
o gostinho do que é o ensino híbrido na 
prática - para depois poder testar a nova 
dinâmica em sala de aula - o Congresso 
Bett Brasil Educar será uma ótima opor-
tunidade. Graças a uma parceria com o 
Instituto Singularidades, os participantes 
têm a opção de participar de duas oficinas 
práticas que se darão por meio de metodo-
logias de Ensino Híbrido. Quem fizer algum 
dos cursos, de 4 horas, terá direito a um 
certificado emitido pelo Singularidades.

Sobre “Ensino Híbrido: Procedimentos 
Didáticos em Sala de Aula”, Ivaneide Dan-
tas diz que a ideia da oficina é o professor 
conhecer a metodologia por meio de uma 
vivência. “Os professores precisam passar 
pela experiência, por práticas concretas, 
para que possam replicar. Eles vão viver 

SERVIÇO

Bett Brasil Educar 2016 – Feira e Congresso
De 18 a 21 de maio

São Paulo Expo Exhibition &
Convention Center

(antigo Centro de Exposições Imigrantes) 
contato@bettbrasileducar.com.br
Preço: entrada gratuita para a feira;

para Congresso, consultar o site
bettbrasileducar.com.br

Associados do SIEEESP têm 10% de desconto.

procedimentos que podem usar depois, 
se desejarem”, afirmou. Segundo Iva-
neide, uma das grandes vantagens que 
os docentes costumam perceber é que, 
ao mudar a gestão da sala de aula, eles se 
tornam capazes de intervir de forma mais 
assertiva. “É algo que exige planejamento, 
mas vale a pena. O ensino é centrado no 
aluno e o professor consegue acessar todo 
mundo na sala”, disse. 

Outra oficina que se dará com pro-
cedimentos didáticos do Ensino Híbrido 
é “Literatura Comparada na sala de aula 
do ensino médio”. Marcelo Ganzela, co-
ordenador de Letras do Singularidades, 
garante que as estratégias híbridas têm 
mostrado excelentes resultados nas áreas 
de humanidades. “O ensino híbrido é bas-
tante comum em matemática e ciências, 

Experimente o Ensino Híbrido na Bett Brasil Educar
mas ele também ajuda na reflexão sub-
jetiva. Você pode empoderar o aprendiz 
para ele estabelecer uma relação estética 
com o objeto de estudo, como um poema 
por exemplo”. •

Desde que comecei a lecionar, em 2011, me sentia na obrigação de procurar 
didáticas diferentes do modelo tradicional. Encontrei no Ensino Híbrido um caminho 
para quebrar a velha massificação, e uma forma de gerar no aluno mais autonomia 
sobre seu aprendizado. 

No começo, como toda mudança, foi difícil. Para mim, após anos e anos apren-
dendo de uma determinada maneira, foi complicado ter de repensar o papel do 
professor e do aluno no processo de ensino e de aprendizagem. 

Outra dificuldade partiu dos alunos. Eles passam a vida sentados ouvindo 
alguém falando e ditando o que devem fazer. Quando apliquei pela primeira vez 
atividades no modelo híbrido, alguns alunos me questionaram se eles não teriam 
aula daquele conteúdo. Ora, eles tinham acabado de “ter uma aula” sobre aquilo. 
Com o tempo tudo foi se encaixando, as arestas foram aparadas e a dinâmica na 
sala de aula passou a fluir melhor e a melhora no aprendizado começou a aparecer.

O foco do professor deve ser: o que quero que meu aluno aprenda? Depois, 
ele deve pensar no como - e neste momento a tecnologia entra. Ele pode utilizar 
sites de metodologias ativas, vídeo-aulas no Youtube, ou mesmo um formulário 
no GoogleDrive que possibilita criar um questionário online para os alunos. O que 
isso muda? O aluno pode conduzir o aprendizado no ritmo que melhor lhe convier, 
pausando a atividade, avançando ou indo mais devagar de acordo com suas ha-
bilidades. Para o professor, essas ferramentas fornecem dados sobre como cada 
um tem se saído, ele percebe quem precisa de reforço, quem pode ir além, ou se 
o conteúdo foi aprendido pela turma. Não é necessário esperar as provas no final 
do bimestre, o professor pode intervir na hora.

Com o Ensino Híbrido o professor deixa de ser um palestrante e passa a ter um 
trabalho mais “nobre”: o de orientador, avaliador e construtor de caminhos para 
uma aprendizagem personalizada. Cada aluno aprende do seu jeito, e o professor 
avalia cada aluno na sua individualidade. Em vez de ficar corrigindo mil provas, 
para depois tabular resultados e tentar encontrar as dificuldades da turma, a 
tecnologia fornece esses dados de maneira instantânea e organizada. Sobra mais 
tempo para o docente se aproximar do aluno, sentar ao lado dele, ver como ele 
está desenvolvendo a atividade e ampliar os laços com a turma.

“Deixei de ser um palestrante
para ser um orientador”

Glauco de Souza Santos
Professor de história e filosofia no 
Instituto São José, de São José
dos Campos

Bett Brasil Educar
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Jurídico

N o Brasil, a Constituição Federal de 
1988 trouxe, no escopo do artigo 

6º, a educação, a saúde, a alimentação, 
o trabalho, a moradia, o transporte, o 
lazer, a segurança, a previdência social, a 
proteção à maternidade e à infância, bem 
como a assistência aos desamparados 
como direitos sociais.

A realidade, contudo, é diversa 
daquela imposta pelo Constituinte. Isso 
porque é notório que o Poder Público 
não consegue cumprir a determinação 
constitucional de prover ensino digno, 
saúde e assistência social.

Tanto assim que dados oriundos 
da Pesquisa Nacional por Amostra de 
Domicílios (Pnad) 2014, do IBGE, dão 
conta de que o Brasil, quando da coleta 
dos dados, tinha mais de 2,8 milhões de 
crianças e de adolescentes, ou seja 6,2% 
dos brasileiros, entre 4 e 17 anos fora da 
escola. 

E, é neste cenário, que as instituições 
educacionais sem fins lucrativos, sejam 
elas associações ou fundações, exercem 
papel crucial na sociedade, uma vez que 
suprem a atividade estatal nesta seara.

Aludidas instituições, que compõem o 
Terceiro Setor, estão sujeitas à legislação 
multidisciplinar e esparsa que transita 
pelas mais diversas áreas, tais como: Di-

reito Civil, Direito Tributário, Direito 
Constitucional, Direito Administrativo, 
Governança Corporativa, Responsabili-
dade Social, Compliance e Contabilidade 
(ITG 2002). 

Nesse contexto, recentemente, a 
Lei Federal nº 13.204/2015 promoveu 
alterações significativas na legislação 
inerente ao Terceiro Setor. Dentre elas, 
destacamos:

1. Substituição dos Convênios por 
Termo de Fomento, Termo de Colabora-
ção e Acordo de Cooperação. Doações 
independentemente do Título de Utili-
dade Pública Federal

A Lei Federal nº 13.204/2015 alterou a 
Lei 13.019/2014 que estabeleceu o regime 
jurídico das parcerias celebradas entre a 
Administração Pública e as Organizações 
da Sociedade Civil, em regime de mútua 
cooperação, para a consecução de finali-
dades de interesse público e recíproco, 
mediante a execução de atividades ou de 
projetos previamente estabelecidos em 
planos de trabalho inseridos em Termos 
de Colaboração, em Termos de Fomento 
ou em Acordos de Cooperação.

Aludida legislação, para o tema 
“Parcerias”, tem vigência em diferentes 
etapas de acordo com a esfera de gover-
no, ou seja:

a) para a União e os Estados a Lei 
13.019/2014, com a alterações da Lei 
13.204/2015, entrou em vigor a partir de 
23 de janeiro de 2016; e

b) para os Municípios, entrará em 
vigor a partir de janeiro de 2017. Contudo, 
os Municípios poderão optar pela imple-
mentação antecipada das novas regras.

Para as Parcerias (Convênios) cele-
bradas por prazo indeterminado antes 
da data de entrada em vigor da Lei 
13.019/2014 ou prorrogáveis por período 
superior ao inicialmente estabelecido, no 
prazo de até 1 (um) ano após a data da 
entrada em vigor da Lei 13.019/2014 serão 
substituídas por Termo de Colaboração 
ou Termo Fomento ou serão objeto de 
rescisão unilateral pela Administração 
Pública.

Em linhas gerais, neste ponto, a legis-
lação em pauta teve por escopo:

a) substituir os convênios. A possi-
bilidade de entidades privadas sem fins 
lucrativos estabelecerem convênios com 
a Administração Pública foi inserida no 
ordenamento jurídico a partir do Decreto 
93.872/86, como forma de delegação 
da execução de serviços de interesse 
recíproco. A atual predominância da uti-
lização do Convênio é explicada em razão 
do reduzido número de entidades quali-

Lei Federal nº 13.204/2015:
ajustes e reflexos para as Instituições 

Educacionais sem Fins Lucrativos

Lei Federal nº 13.204/2015:
ajustes e reflexos para as Instituições 

Educacionais sem Fins Lucrativos
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ficadas como OS – Organizações Sociais 
ou OSCIP - Organizações da Sociedade 
Civil de Interesse Público e, portanto, 
aptas a firmar Contratos de Gestão ou 
Termos de Parceria;

b) trazer segurança jurídica, efe-
tividade e sustentabilidade às parcerias 
celebradas entre as Organizações da So-
ciedade Civil e o Poder Público nas esferas 
federal, estadual e municipal;

c) valorizar as organizações da socie-
dade civil; 

d) dar transparência à aplicação dos 
respetivos recursos.

Na prática, portanto, quais foram as 
alterações para as entidades sem fins 
lucrativos que celebraram, ou celebrarão, 
Parceria/Convênio com o Poder Público 
(Federal, Estadual ou Municipal)?

• Quais são as Organizações da So-
ciedade Civil aptas a celebrar Parcerias 
com o Poder Público:

a) a Entidade Privada sem Fins Lu-
crativos (Associação ou Fundação) que 
não distribua entre os seus associados, 
conselheiros, diretores, empregados, 
doadores ou terceiros eventuais resulta-
dos, excedentes operacionais, brutos ou 
líquidos, isenções de qualquer natureza, 
participações ou parcelas do seu patri-
mônio, auferidos mediante o exercício 

de suas atividades, e que os aplique inte-
gralmente na consecução do respectivo 
objeto social, de forma imediata ou por 
meio da constituição de fundo patrimo-
nial ou fundo de reserva;

• b) as Sociedades Cooperativas 
previstas na Lei no 9.867/99, as integra-
das por pessoas em situação de risco 
ou vulnerabilidade pessoal ou social, as 
alcançadas por programas e ações de 
combate à pobreza e de geração de tra-
balho e renda, as voltadas para fomento, 
educação e capacitação de trabalhadores 
rurais ou capacitação de agentes de as-
sistência técnica e extensão rural e as 
capacitadas para execução de atividades 
ou de projetos de interesse público e de 
cunho social; e

c) as Organizações Religiosas que 
se dediquem a atividades ou a projetos 
de interesse público e de cunho social 
distintas das destinadas a fins exclusiva-
mente religiosos.

• Qual será o procedimento para 
selecionar as Organizações da Sociedade 
Civil para firmar parceria com o Poder 
Público?

A seleção de dará através de Chama-
mento Público. O edital do Chamamento 
Público deverá conter: a programação or-
çamentária que autoriza e viabiliza a cele-

bração da parceria, o objeto da parceria, 
as datas, os prazos, as condições, o local 
e a forma de apresentação das propostas, 
as datas e os critérios de seleção e julga-
mento das propostas, inclusive no que 
se refere à metodologia de pontuação e 
ao peso atribuído a cada um dos critérios 
estabelecidos, o valor previsto para a rea-
lização do objeto, as condições para inter-
posição de recurso administrativo e de 
acordo com as características do objeto 
da parceria, medidas de acessibilidade 
para pessoas com deficiência ou mobili-
dade reduzida e idosos. Somente haverá 
dispensa, de Chamamento Público, em 
quatro hipóteses:

a) no caso de atividades voltadas ou 
vinculadas a serviços de educação, de 
saúde e de assistência social, desde que 
executadas por organizações da socie-
dade civil previamente credenciadas pelo 
órgão gestor da respectiva política;

b) em caso de urgência decorrente de 
paralisação ou iminência de paralisação 
de atividades de relevante interesse pú-
blico, pelo prazo de até 180 dias;

c) nos casos de guerra, calamidade 
pública, grave perturbação da ordem 
pública ou ameaça à paz social ou

d) quando se tratar da realização 
de programa de proteção a pessoas 

Março de 2016 • Escola Particular 33

fr
ee

pi
k.

co
m



Escola Particular • Março de 201634

ameaçadas ou em situação que possa 
comprometer a sua segurança.

• Fim dos Convênios e criação de 
três novos instrumentos jurídicos de 
Contratualização com o Poder Público:

A partir da vigência da nova lei, 
somente serão celebrados Convênios 
entre entes Públicos. Para as Parceiras 
celebradas entre Entidades Sem Fins 
Lucrativos, inclusive as educacionais, e o 
Poder Público, serão utilizados os instru-
mentos a seguir:

a) o Termo de Colaboração: instru-
mento por meio do qual são formali-
zadas as parcerias estabelecidas pela 
administração pública com organizações 
da sociedade civil para a consecução 
de finalidades de interesse público e 
recíproco, propostas pela administração 
pública que envolvam a transferência de 
recursos financeiros;

b) o Termo de Fomento: instrumento 
por meio do qual são formalizadas as par-
cerias estabelecidas pela administração 
pública com organizações da sociedade 
civil para a consecução de finalidades de 
interesse público e recíproco, propostas 
pelas organizações da sociedade civil, 
que envolvam a transferência de recursos 
financeiros; e

c) Acordo de Cooperação: instru-
mento por meio do qual são formalizadas 
as parcerias estabelecidas pela adminis-
tração pública com organizações da 
sociedade civil para a consecução de fi-
nalidades de interesse público e recíproco 
que não envolvam a transferência de 
recursos financeiros.

• Quem são os stakeholders nesta 
nova logística (partes que integram o 
grupo de influência)?

a) a Organização da Sociedade Civil;
b) o Dirigente: pessoa que detenha 

poderes de administração, gestão ou 
controle da organização da sociedade 
civil, habilitada a assinar termo de colabo-
ração, termo de fomento ou acordo de 
cooperação com a administração pública 
para a consecução de finalidades de 
interesse público e recíproco, ainda que 
delegue essa competência a terceiros;

c) a Administração Pública: Federal, 
Estadual ou Municipal;

d) o Administrador Público: agente 
público revestido de competência para 
assinar termo de colaboração, termo de 
fomento ou acordo de cooperação com 
organização da sociedade civil para a 
consecução de finalidades de interesse 
público e recíproco, ainda que delegue 
essa competência a terceiros;

• e) o Gestor: agente público respon-
sável pela gestão de parceria celebrada 
por meio de termo de colaboração ou 
termo de fomento, designado por ato 
publicado em meio oficial de comu-

nicação, com poderes de controle e 
fiscalização);

f) o Conselho de Políticas Públicas,  
a Comissão de seleção (órgão colegiado 
destinado a processar e julgar Chama-
mentos Públicos, constituído por ato pu-
blicado em meio oficial de comunicação, 
assegurada a participação de pelo menos 
um servidor ocupante de cargo efetivo ou 
emprego permanente do quadro de pes-
soal da administração pública); e

g) a Comissão de Monitoramento e 
de Avaliação (órgão colegiado destinado 
a monitorar e avaliar as parcerias celebra-
das com organizações da sociedade civil, 
mediante termo de colaboração ou termo 
de fomento, constituído por ato publi-
cado em meio oficial de comunicação, 
assegurada a participação de pelo menos 
um servidor ocupante de cargo efetivo 
ou emprego permanente do quadro de 
pessoal da administração pública).

• Quais serão os benefícios às en-
tidades que atuam na área educacional 
independentemente de qualquer Cer-
tificação do Terceiro Setor (Utilidade 
Pública Federal, por exemplo)?

a) o recebimento de doações de em-
presas, até o limite de 2% (dois por cento) 
de sua receita bruta;

b) o recebimento de bens móveis con-
siderados irrecuperáveis, apreendidos, 
abandonados ou disponíveis, administra-
dos pela Receita Federal e 

c) as instituições poderão distribuir 
ou prometer prêmios, mediante sorteios, 
vale-brindes, concursos ou operações 

assemelhadas, com o intuito de arreca-
dar recursos adicionais destinados à sua 
manutenção ou custeio.

• Quais serão os benefícios ao doador 
pessoa jurídica optante pelo lucro real?

Foi alterada a alínea “c”, do inciso 
III, do parágrafo 2°, do artigo 13, da Lei 
9.249/95 atinente à legislação tributária 
federal. A inovação, neste caso, é a ex-
tinção da necessidade de Certificação, 
da instituição donatária como entidade 
de Utilidade Pública Federal, para que 
a empresa doadora, optante pelo lucro 
real, proceda às respectivas deduções. 
Desta forma, com a alteração legislativa, 
na apuração do lucro real e da base de 
cálculo da CSLL poderão ser deduzidas 
as doações, até o limite de 2% do lucro 
operacional da pessoa jurídica, antes de 
computada a sua dedução, efetuadas a 
organizações da sociedade civil definidas 
na Lei 13.019/2014, independentemente 
de certificação, desde que cumpridos os 
requisitos previstos nos artigos 3º e 16 da 
Lei 9.790/99 (Lei das “OSCIP’s”), bem como 
que a instituição não possua qualquer 
participação em campanhas de interesse 
político-partidário ou eleitorais. O artigo 
3º, da Lei 9.790/99, prevê que a instituição 
deverá observar o Princípio da Universaliza-
ção dos Serviços (dentro da sua área de atu-
ação), bem como ter, em seu objetivo social, 
pelo menos uma das seguintes finalidades:

a) promoção da assistência social;
b) promoção da cultura, da defesa e 

da conservação do patrimônio histórico 
e artístico;
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c) promoção gratuita da educação, 
observando-se a forma complementar de 
participação das organizações;

d) promoção gratuita da saúde;
e) promoção da segurança alimentar 

e nutricional;
f) defesa, preservação e conservação 

do meio ambiente e promoção do desen-
volvimento sustentável;

g) promoção do voluntariado;
h) promoção do desenvolvimento 

econômico e social e combate à pobreza;
i) experimentação, não lucrativa, 

de novos modelos sócio-produtivos e 
de sistemas alternativos de produção, 
comércio, emprego e crédito;

j) promoção de direitos estabe -
lecidos, construção de novos direitos e 
assessoria jurídica gratuita de interesse 
suplementar;

k) promoção da ética, da paz, da 
cidadania, dos direitos humanos, da de-
mocracia e de outros valores universais

l) estudos e pesquisas, desenvolvi-
mento de tecnologias alternativas, 
produção e divulgação de informações 
e conhecimentos técnicos e científicos;

m) estudos e pesquisas para o de-
senvolvimento, a disponibilização e a 
implementação de tecnologias voltadas 
à mobilidade de pessoas, por qualquer 
meio de transporte.

• Em quais casos esta nova Lei de 
Parcerias não será aplicável?

• Há algumas exceções à aplicação da 
Lei 13.019/2014. Dentre elas destacamos:

a) os contratos de gestão celebrados 
com entidades certificadas como Orga-
nizações Sociais (Lei 9.637/98);

b) os Termos de Parceria celebrados 
com OSCIP’s e 

c) os convênios e os contratos cele-
brados com entidades filantrópicas e sem 
fins lucrativos nos termos do parágrafo 
1o, do artigo 199, da Constituição Federal 
(SUS).

2. Alteração da Lei 9.790/1999: in-
clusão de finalidade para OSCIP’s (Orga-
nizações da Sociedade Civil de Interesse 
Público)

Foi inserido, no rol de finalidades 
possíveis para as OSCIP’s, a atividade 
de “estudos e pesquisas para o de -
senvolvimento, a disponibilização e a 
implementação de tecnologias voltadas 
à mobilidade de pessoas, por qualquer 
meio de transporte”.

Outra inovação, quanto às OSCIP’s, 
foi  a permissão para a participação de 
servidores públicos na composição de 
Conselho ou da Diretoria.

3. Extinção da Utilidade Pública Fe-
deral - Revogação da Lei nº 91/1935

O título de Utilidade Pública Federal, 
outorgado pelo Ministério da Justiça, foi 
extinto. Deste modo, não mais haverá a 

obrigatoriedade de prestar contas anual-
mente até o dia 30/04.

4. Alteração nas regras de remunera-
ção dos dirigentes

As associações, as fundações ou as 
organizações da sociedade civil sem fins 
lucrativos poderão remunerar seus diri-
gentes, desde que:

a) estes atuem efetivamente na 
gestão executiva e  

b) desde que exista previsão estatu-
tária neste sentido e desde que cumpri-
dos os requisitos previstos nos artigos 3º 
e 16 da Lei no 9.790/99, respeitados como 
limites máximos os valores praticados 
pelo mercado na região correspondente 
à sua área de atuação, devendo seu valor 
ser fixado pelo órgão de deliberação 
superior da entidade, registrado em ata, 
com comunicação ao Ministério Público, 
no caso das fundações.

A exigência acima não impede:
a) a remuneração aos diretores não 

estatutários que tenham vínculo empre-
gatício; e

b) a remuneração aos dirigentes es-
tatutários, desde que recebam remune-
ração inferior, em seu valor bruto, a 70% 
(setenta por cento) do limite estabelecido 
para a remuneração de servidores do 
Poder Executivo Federal. Neste caso, há 
as seguintes condições:

b.1) nenhum dirigente remunerado 
poderá ser cônjuge ou parente até 3º 
(terceiro) grau, inclusive afim, de insti-
tuidores, diretores, conselheiros, ben-
feitores ou equivalentes da instituição;

b.2) o total pago a título de remu-
neração para dirigentes, pelo exercício 
das atribuições estatutárias, deve ser 
inferior a 5 (cinco) vezes o valor cor-
respondente ao limite individual acima 
estabelecido;

b.3) não há impedimento para a 
remuneração do dirigente estatutário 
ou do diretor que, cumulativamente, 
tenha vínculo estatutário e empregatício, 
exceto se houver incompatibilidade de 
jornadas de trabalho.

O novo cenário legislativo exposto 
impõe, portanto, seja na esfera da cap-
tação de recursos, seja no que tange 
à possibilidade de remuneração de 
dirigentes, ajustes na gestão das insti-
tuições sem fins lucrativos, inclusive 
no que concerne à compatibilidade 
da aludida remuneração com outros 
certificados que eventualmente a insti-
tuição possua, principalmente no que 
tange à Utilidade Pública Municipal e 
à Utilidade Pública Estadual, uma vez 
que boa parte da legislação local, dos 
Municípios e dos Estados, de forma 
paradoxal, ainda não permite a remu-
neração de dirigentes. •

Dra. Vanessa Ruffa Rodrigues
Advogada tributarista da Meira Fernandes Consultoria & Assessoria com experiência de 15 anos em 
Contencioso/Consultivo Tributário em instituições financeiras e no Terceiro Setor. Coordenadora de 
Atualização Legislativa para Assuntos do Terceiro Setor da OAB/SP. Professora da Escola Superior 
de Advocacia de São Paulo e da Escola Aberta do Terceiro Setor. Membro do ISTR - International 
Society for Third Sector Research.
Graduada em Direito pela FMU. Especialista em Direito Tributário pela Universidade Mackenzie. 

Extensão em Direito Tributário e Societário pela FGV (GVLaw). Extensão em Tributação do Setor Comercial pela FGV 
(GVLaw). MBA em Gestão de Tributos e Planejamento Tributário pela FGV (FGV Management-SP).
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Compromisso

E m outubro passado fui à cerimônia 
de bodas de prata de um casal amigo. 

Foi a primeira vez que participei de uma 
cerimônia como essa e achei muito emo-
cionante o seu real significado. Após vinte 
e cinco anos de casamento, o casal renova 
seus votos de amor, fidelidade e compro-
misso com a relação. Achei que o momento 
é mais significativo do que o casamento, 
que, mesmo com toda a paixão e magia 
com que o envolve, sempre sofre da dúvida 
sobre se haverá consistência no amor entre 
os dois para sustentar os revezes a que 
a vida e os relacionamentos a dois estão 
submetidos. Numa cerimônia de bodas de 
prata fala-se sobre um amor já testado a 
partir do que já se viveu e superou, logo, o 
sim ganha um peso bem maior.

Exatamente no momento em que 
o casal estava diante do altar dizendo 
sim pela segunda vez, vinte e cinco anos 
depois, veio-me à mente a imagem do 
professor iniciando um novo ano letivo. 
Reuniões, planejamentos, arrumação da 
sala de aula, preparação das atividades 
iniciais e toda aquela atmosfera que ca-
racteriza o período que antecede o início 
das aulas. Ocorreu-me naquela hora que 
a renovação dos votos do professor com 
a Educação e, mais especificamente com 
a sala de aula, deveria preceder todas es-
sas atividades. Diante do altar da nossa 
consciência, na presença do ser supremo 
a que chamamos Deus, nós, professores, 
precisamos revisitar nosso compromisso, 
nossa predisposição e, acima de tudo, 
nosso amor para casarmos com a Edu-
cação mais uma vez, já sabedores das 
agruras de alguns momentos de conflito, 
dos desgastes causados pelas crises e da 
força de vontade para seguir em frente, 
mesmo diante de tudo isso. Em vista do 
caráter essencial e urgente de que se re-
vestem, as cerimônias de bodas docentes 
deveriam ser anuais, com alguns momen-
tos de reabastecimento de energias ao 
longo do ano. 

Renovando os votos com a sala de aula

Numa cerimônia de bodas docentes, 
não podemos deixar de renovar nossos 
votos de compromisso com algumas 
questões fundamentais à manutenção de 
uma efetiva aprendizagem de nossos alu-
nos. Seguem, alguns votos que não podem 
deixar de ser renovados.

• Prometo começar as aulas contex-
tualizando o novo conteúdo. 

O cérebro aprende melhor do todo 
para as partes, ou seja, é preciso que en-
tendamos primeiro a ideia geral para depois 
compreendermos suas partes. Converse 
sobre os rios que os alunos conhecem 
e suas experiências antes de falar sobre 
nascente, afluente e foz, por exemplo. 
Conversar sobre as experiências dos alunos 
relacionadas ao assunto novo ajuda-os 
a formar sentido sobre o tema. Formar 
sentido quer dizer relacionar o novo com 
alguma coisa que já sabemos, que já faz 
parte da nossa experiência. Depois que os 
alunos já formaram sentido sobre o novo 
conceito, investigue os sentidos que eles 
formaram para ajuda-los no próximo passo 
que é transformar sentido em significado.  
Significado é o conceito socialmente aceito 
e cientificamente comprovado. Podemos 
fazer isso individualmente, deixando cada 

aluno se expressar ou de forma coletiva 
através de uma atividade escrita ou um 
desenho que represente o que eles enten-
deram até ali.

• Prometo apresentar os conceitos 
na prática. 

Algumas crianças e adolescentes 
somente compreendem o significado 
diante da aplicação do conceito. Pode ser 
que até que manuseiem ou assistam a 
ação de um ímã de verdade, alguns alunos 
tenham construído o sentido de campo 
magnético como um campo de futebol 
que prende seus jogadores ao solo. Quanto 
maior o número de situações em que o 
conceito possa ser aplicado, mais sólida é 
a construção de significado. Apresente, no 
mínimo, três situações diferentes. O cére-
bro precisa de parâmetros de comparação 
para ratificar um conceito.

• Prometo pedir que expressem o con-
ceito com suas próprias palavras. 

Ao fazer isso, os alunos serão obriga-
dos a “traduzir” o conceito segundo suas 
diferentes percepções e a usar sua lingua-
gem e repertório. Essa ação força o aluno 
a construir uma representação própria o 
que ajuda a entender o significado. Valo-
rize respostas originais que sejam fruto da 
construção do aluno, a partir de sua com-
preensão do conceito. 

• Prometo propor atividades com valor 
social (próximas da realidade). 

Apresente aos alunos desafios o mais 
próximo possível da realidade, de forma 
que eles possam aplicar o conceito apren-
dido para resolver um problema real. 
Dessa forma iremos favorecer o desen-
volvimento de competências ligadas ao 
conceito. •

Júlio Furtado
juliofurtado.com.br
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Bianca Acampora
Coordenadora do PSE-SPE 
(Programa Saúde na Escola-
Saúde e Promoção na Escola) da 
Secretaria de Educação de São 
João da Barra/RJ. Doutora em 
Ciências da Educação, Mestre em 

Cognição e Linguagem, Arteterapeuta, sicopedagoga, 
Professora da Universidade Estácio de Sá. Pedagoga. 

Prevenção

A tualmente o conceito de saúde é 
de prevenção e qualidade de vida. 

Desta forma, a importância de promover 
saúde nas escolas é conscientizar e educar 
os estudantes para a promoção da saúde 
física, emocional e mental em suas vidas e 
das suas famílias. O objetivo é desenvolver 
a qualidade de vida através de hábitos 
saudáveis de higiene, conscientização das 
doenças e prevenção das mesmas, visando 
a diminuição da incidência de doenças e 
internações em hospitais e clínicas. 

Esta ação deve ser intersetorial, ou 
seja, a educação deve trabalhar junto com 
a saúde. 

Uma das ações são palestras e oficinas 
sobre álcool e outras drogas, gravidez 
na adolescência, doenças sexualmente 
transmissíveis, alimentação saudável, entre 
outros temas. 

Outra atitude importante é a visita 
dos agente de saúde para fazer  avaliação 

antropométrica, conferir o cartão de vacina 
para verificar se está em dia, fazer o teste 
de acuidade visual para verificar se os estu-
dantes necessitam de óculos.

O projeto Político Pedagógico deve 
contemplar os principais temas desenvolvi-
dos visando a promoção da saúde. Pode-se 
desenvolver projetos sobre vários assuntos 
que a escola esteja necessitando, trabalhar 
como drogas, gravidez na adolescência 
entre outros. 

Os hábitos aprendidos na escola 
devem ser estendidos até o ambiente fa-
miliar, pois este é um dos principais focos 
do trabalho desenvolvido com a temática 
saúde na escola. Os estudantes podem 
e devem ser elementos multiplicadores 
para divulgar o que aprenderam sobre as 
temáticas de saúde entre seus pares no 
espaço escolar e entre seus familiares e 
comunidade. O Protagonismo juvenil deve 
ser incentivado. 

Outro fato relevante é a conscientiza-
ção da importância de hábitos saudáveis 
de vida, como alimentação saudável, evitar 
bebidas alcoólicas, cigarro, ter um horário 
de sono regular de no mínimo 8 horas e ter 
hábitos de higiene. Jovens e adultos que 
iniciam estes hábitos mais tardiamente, po-
dem já ter instalados hábitos negativos que 
podem ser mais difíceis de serem modifica-
dos. Mas o principal é a conscientização e a 
força de vontade de superar as dificuldades 
e ter hábitos mais saudáveis. Isso ajudará 
no aprendizado e na qualidade de vida. •
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Motivação
N

AS
A

C inco, quatro, três, dois, um... deco-
lagem da primeira missão espacial 

brasileira!
Sentado dentro daquela pequena cáp-

sula, não havia muito tempo para pensar; 
havia sim muitos instrumentos e parâ-
metros a verificar. Contudo, uma imagem 
insistia em estampar meu pensamento: a 
bandeira do Brasil tremulando alto, sabia-
mente colocada acima de todas as pessoas 
e interesses na nossa capital federal. E ela 
estava subindo ao espaço pela primeira 
vez nas mãos de um brasileiro. Aquilo era 
a realização do que eu havia prometido ao 
país em 1998, quando recebi a missão de 
representar o Brasil como astronauta pro-
fissional na NASA. Eu estava, naquele ins-
tante, com 200 toneladas de combustível 
queimando nas minhas costas, cumprindo a 
minha palavra, cumprindo a minha missão.

Tive a honra de ser o tripulante daquele 
voo e representar, de certa forma, a decola-
gem do sonho de 200 milhões de pessoas. 
Entre tantas coisas ruins, tantas decepções 
que temos neste país, um momento de 
alegria e esperança tem sua importância 
multiplicada no nosso coração, é quando 
podemos levantar a cabeça e dizer: “Sim, 
eu sou brasileiro, com muito orgulho, e sou 
capaz de realizar até aquilo que a maioria 
considera impossível!”. 

No momento que apontei (com dois 
dedos para dar a noção de “juntos”) a 
bandeira do Brasil no meu ombro e depois 
para cima, eu pensava: “Estamos indo TO-
DOS, juntos, para cima, para as estrelas”. 
Aquele momento de vitória não era meu, 
era de uma nação, e agradeço a Deus por 
me permitir fazer parte da história do meu 
país de forma tão positiva.

Chegar até ali não foi fácil. A história 
é longa e envolveu o sacrifício de muita 
gente que assumiu esse desafio comigo: 
família, amigos, apoiadores, etc. Aqui não 
há espaço para contá-la, mas para aqueles 
que ainda não a conhecem, no meu livro 
“Missão Cumprida” (www.marcospontes.
com.br) descrevo detalhes dessa trajetória.

Hoje, passados 10 anos daquele dia 
no deserto de Baikonur, eu gostaria de 
falar sobre o que aconteceu depois do 
pouso daquela missão, o que aquele evento 
histórico representou nas nossas vidas, 
quais os resultados daquela missão.

Como tudo na vida, durante os 10 anos 
que se passaram após a missão, tivemos 
coisas boas e ruins. 

Comecemos por comentar os impactos 
ruins.

Por ter sido um evento histórico, de 
amplitude nacional, tivemos uma enorme 
repercussão na mídia brasileira e interna-
cional. Esse fato, embora essencial para 
chamar a atenção do público para as 
atividades de ciência e tecnologia (C&T) no 
Brasil, o que poderia resultar em melhores 
orçamentos e apoio político aos programas 
de C&T nacionais, também causou temor e 
inveja àqueles menos preparados intelec-
tual e emocionalmente dentro de outros 
projetos e programas. Eles foram  gerado-
res de críticas descabidas ao programa da 
Agência Espacial Brasileira (AEB), e a mim, 
por tabela, e por algum tempo até tiveram 
alguma repercussão e sucesso no objetivo 
de pegar carona da fama na missão e se 
autopromoverem. Passados 10 anos, como 
esperado, a missão provou o seu valor 
como o projeto de melhor custo benefício 
da história do programa espacial brasileiro, 

enquanto todos os críticos retornaram ao 
seu lugar na obscuridade.

Talvez com uma parcela de culpa dos 
críticos, mas na maior parte pela falta de 
prática da nossa imprensa em dar destaque 
às atividades e os resultados científicos im-
portantes no nosso país, não tivemos a ne-
cessária divulgação e reconhecimento aos 
nossos verdadeiros cientistas que tiveram 
suas pesquisas escolhidas pelo órgão 
máximo da ciência no Brasil, a Academia 
Brasileira de Ciências, para participar da 
Missão Centenário. Resultado: muita gente 
ainda desconhece os resultados excelentes 
das pesquisas brasileiras naquela missão. 
Na verdade, isso é uma triste constatação 
geral e atual no que se trata de divulgação 
científica no Brasil. Não temos, como nos 
Estados Unidos, bons programas de TV, 
por exemplo, mostrando temas de ciência 
e tecnologia em horário nobre. Ao con-
trário, muitas vezes o que temos nesses 
horários são lamentáveis conteúdos que 
nada agregam à formação intelectual ou 
ao desenvolvimento do caráter dos nos-
sos jovens. 

Outro fato triste com relação à desin-
formação do público aconteceu quando da 
minha transferência para a reserva militar 
pelo Comando da Aeronáutica. Logo depois 
da missão, o comandante determinou 
minha reserva militar de acordo com o 
cumprimento do artigo 12 do Regulamento 
de Promoções da Aeronáutica (REPROA - 
Decreto Nº 89.509, de 03 de abril de 1984), 
que prevê que a promoção para o posto 
de Coronel só pode ser feita se o militar 
tiver cursado com sucesso a Escola de 
Comando e Estado Maior da Aeronáutica. 
Como esse curso tinha duração de um ano 

Dia 29 de março de 2006. Centro de Lançamento de Baikonur, Cazaquistão.
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presencial no Rio de Janeiro, eu não pude 
cursá-lo com minha turma, pois estava a 
serviço da AEB, em período integral, em 
Houston. Portanto, como a lei deve valer 
para todos, sem exceção, eu não poderia 
ser promovido a Coronel e fui transferido 
para a reserva militar, porém continuando 
normalmente na minha carreira de astro-
nauta, que é função CIVIL, pelo país. 

Ao saber disso, em vez de apresentar 
os fatos, uma parte da imprensa criou o 
absurdo de eu havia “me aposentado” 
da função de astronauta logo depois da 
missão. Resultado: durante muito tempo 
havia pessoas desinformadas que acredita-
ram naquele absurdo. Até hoje, por incrível 
que pareça, ainda existem alguns raros 
alienados que ainda não conhecem essa 
simples verdade.

Na verdade, continuei à disposição do 
Brasil ininterruptamente como astronauta 
profissional, morando em Houston, pronto 
para ajudar em qualquer negociação pelo 
programa espacial brasileiro e aguar-
dando uma possível escalação por todos 
esses anos, desde 1998. Foram 18 anos de 

dedicação ao programa, incluindo esses 
últimos 10 anos após a missão, cumprindo 
minha promessa, minha palavra com o país, 
exatamente conforme o acordo feito após 
a assinatura do contrato com a Rússia, em 
outubro de 2005, quando concordei em fi-
car à disposição do Brasil, como astronauta 
profissional, por 10 anos após aquela data, 
isto é, até outubro de 2015, quando efetiva-
mente o acordo expirou. 

Do meu lado, estou, ao mesmo tempo, 
feliz por ter cumprido a minha parte durante 
todo esse tempo, e triste por constatar que, 
embora eu tenha oferecido várias vezes 
ajuda técnica aos projetos do programa na 
AEB e no Instituto de Aeronáutica e Espaço 
(IAE), eu nunca fui chamado a participar de 
nenhum desses projetos. Cheguei até a me 
candidatar ao Congresso Nacional, como 
deputado federal, para tentar empurrar a 
Ciência, Tecnologia e a Educação pelo lado 
político. Mas sem o apoio necessário, não 
fui eleito, assistindo à reeleição da maioria 
dos mesmos representantes por um povo 
que sonha com mudanças na política nacio-
nal. No final, foram 10 anos sem sentir meu 
conhecimento e experiência efetivamente 
utilizado pelas instituições do meu país, 
enquanto eu recusava propostas de diver-
sas organizações e empresas estrangeiras 
para trabalhar no desenvolvimento de seus 
projetos espaciais.

Finalmente no elenco de pontos ruins 
nestes últimos 10 anos, assistimos à cor-
rupção tomar proporções absurdas no 
Brasil, enquanto investimentos em ciência, 
tecnologia e educação foram encolhidos a 
ponto de praticamente inviabilizar nosso 
programa espacial e outros programas 
importantes para o desenvolvimento da 
indústria e do crescimento nacional. Sobre 
essa parte, certamente não preciso adicio-
nar comentários ao que já é conhecido e 
lamentado por todos nós.

Agora, por outro lado, apesar de todas 
essas situações, eventos e dificuldades, 
também tivemos excelentes resultados e 
impactos da Missão Centenário nestes últi-
mos 10 anos! E é deles que falaremos agora.

Inicialmente, ressalto os resultados 
excelentes das pesquisas científicas dos 
nossos cientistas brasileiros. Eles foram 
extremamente elogiados no exterior e 
seus experimentos serviram de base para 
alguns importantes campos de pesquisas 
naqueles países, principalmente com rela-
ção às necessidades dos voos espaciais de 
longa duração. Em termos de retorno de 
investimento com o desenvolvimento de 
tecnologia associado aos experimentos 
brasileiros, os resultados foram excelentes. 
Por exemplo, os dois experimentos tec-
nológicos (desenvolvimento de produto) 
da Universidade Federal de Santa Cata-
rina, já deram retorno econômico e social 
muitas vezes superior ao investimento de 

10 milhões feito pela AEB na Missão Cen-
tenário. Aliás, é interessante como essa 
cifra atualmente parece pequena perante 
aos valores absurdos consumidos pela cor-
rupção no país. 

Do ponto de vista pessoal, hoje tenho a 
satisfação de ser reconhecido profissional-
mente no exterior, conquistando ao longo 
desses 10 anos o respeito de instituições 
de grande vulto na ciência, tecnologia e 
educação, como a NASA e a Organização 
das Nações Unidas. Fui escolhido para ser, 
por exemplo, Embaixador da ONU para 
Desenvolvimento Industrial e Embaixador 
Mundial da WorldSkills International para 
a promoção da educação profissional. No 
Brasil, embora não tenha sido lembrado 
como profissional pelos órgãos oficiais para 
auxiliar nos projetos de tecnologia, tenho 
a honra de ser reconhecido em todos os 
lugares que vou por milhares de compatrio-
tas que, como eu, acreditam na educação, 
na ciência e na tecnologia como ferramen-
tas essenciais para o desenvolvimento do 
país. Fico extremamente agradecido e hon-
rado pelo carinho e pelas palavras que ouço 
quando me encontram pessoalmente, 
assim como pelas mensagens que recebo 
no meu Facebook oficial (astronauta.mar-
cospontes) e pelos e-mails enviados para 
minha webpage (www.marcospontes.com.
br). Obrigado a cada um de vocês!

Durante esses 10 anos, também tive 
a satisfação de realizar alguns dos meus 
preciosos sonhos pela educação no Brasil.

Quando retornei da missão em 2006, 
eu tinha esse pensamento fixo em criar 
um curso de engenharia aeroespacial pú-
blico no nosso país. Inicialmente tentei no 
Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), 
escola reconhecida internacionalmente 
pela sua qualidade e pioneirismo e onde me 
formei como engenheiro aeronáutico. Não 
tive sucesso em dois anos de tentativas de 
convencer o reitor sobre a importância e 
necessidade do novo curso.

Porém, em 2009, o Professor Sérgio 
Mascarenhas do Instituto de Estudos Avan-
çados da Universidade de São Paulo (USP) 
me convidou para ajudá-lo em um projeto 
de pesquisas e concordou em levar a ideia 
do curso de engenharia aeroespacial para 
a divisão de engenharia aeronáutica da 
USP em São Carlos. Ali, eu e o professor 
Catalano, chefe do departamento, durante 
2 anos, desenvolvemos todo o currículo 
do novo curso. Esperamos que algum dia 
a situação financeira da instituição possa 
colocar em prática nosso trabalho e criar 
o curso público de engenharia aeroespacial 
público naquela prestigiosa escola para 
nossos jovens. Infelizmente eu não posso 
ser contratado pela USP para ser professor 
dedicado ao curso que criamos, visto que 
não pude concluir meu doutorado por ter 
sido selecionado pela NASA. A norma das 

Tive a honra de ser 
o tripulante daquele 
voo e representar, 

de certa forma, 
a decolagem do 

sonho de 200 
milhões de pessoas
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nossas universidades públicas no Brasil 
exige o título de doutor (sem substituição 
por experiência profissional) para contrata-
ção de professores. Assim, torço para que 
encontrem professores experientes e 
motivados para ministrar as aulas do curso 
que criei. Do meu lado, para ajudar, daqui 
a alguns anos provavelmente vou aceitar 
algum dos convites para lecionar nos Esta-
dos Unidos e tentar, de lá, fortalecer com 
conteúdo e material o curso que espero já 
tenha sido, então, criado na USP. 

Ainda no setor de educação, ciência 
e tecnologia, outro sonho antigo que eu 
tinha era a criação de uma fundação que 
pudesse promover atividades para a mo-
tivação de jovens às carreiras de ciência e 
tecnologia, além de contribuir com projetos 
mundiais em desenvolvimento sustentável. 
Depois de muitos planos e dificuldades, 
em 2010 criamos a Fundação Astronauta 
Marcos Pontes para Educação, Ciência, 
Tecnologia e Desenvolvimento Sustentável 
(ASTROPONTES). Atualmente contamos 
com dezenas de voluntários e atendemos 
anualmente milhares de crianças, jovens e 
adultos através dos nossos eventos, como 
a Olimpíada Científica Astropontes, o 
Show Aéreo “Inspirando Gerações”, corais, 
cursos, etc. 

A Astropontes é uma das minhas maio-
res fontes de satisfação aqui no Brasil. 

Aliás, motivar pessoas a realizar seus 
sonhos é algo que me deixa muito feliz. Do 
ponto de vista prático para o país, talvez 
esse seja um impacto intangível da Missão 
Centenário, mas extremamente impor-
tante e de valor inestimável para o futuro. 
Durante todo esse tempo como astro-
nauta, palestrante profissional, consultor 
e coach  de desenvolvimento pessoal e 
profissional, tenho testemunhado trans-
formações de vida e recebido milhares de 
mensagens de jovens, crianças, adultos, 
pessoas de todas as idades, dizendo que 
foram motivados pela missão, e pela minha 
própria história, a sonharem e colocarem 
em prática seus planos de vida, tornando-se 
profissionais dedicados, cidadãos produti-
vos e pessoas felizes! Isso, definitivamente, 
não tem preço!

Além disso, com quatro livros escritos e 
publicados, tenho a satisfação como autor 
de ver minhas ideias se perpetuarem na 
mente e no cotidiano dos meus leitores, 
trazendo as lições que aprendi ao logo da 
vida para o dia a dia de suas atividades em 
busca dos seus sonhos.

Assim, sucesso é algo que apenas tem 
significado quando compartilhado de 
alguma forma com outras pessoas. É bom 
ver o brilho nos seus olhos; é bom vê-las 
realizando seus sonhos também. 

Como empresário, busquei a motivação 
do meu negócio exatamente neste ponto: 
realizar o sonho de outras pessoas. A Agên-

cia Marcos Pontes Turismo de Aventuras 
foi então criada exatamente para isso. 
Hoje levamos brasileiros para experiências 
incríveis, como conhecer a NASA, a Cidade 
das Estrelas, para sentir a microgravidade 
em voos parabólicos, para voar em aero-
naves de caça, para ver a curvatura da Terra 
em voos na estratosfera, até para o espaço, 
em voos turísticos suborbitais! 

É isso mesmo! Temos uma longa fila de 
clientes brasileiros apenas aguardando o 
início das operações de turismo espacial 
para terem a sensação magnífica de ver a 
Terra do espaço. E sem ter de sofrer todo o 
treinamento e dificuldades que eu tive que 
ter como astronauta profissional. 

De certa forma, na minha agência 
(www.agenciamarcospontes.com.br), 
realizo parte de um sonho que tenho 
há muito tempo: ver outros brasileiros 
representando o país no espaço. Isto é, 
se tudo correr bem com os projetos da 
Virgin Galactic, dentro dos próximos 3 
anos conseguirei ajudar muitos brasileiros 
a chegarem ao espaço como turistas. Já 
para o caso de astronautas profissionais, 
não há nenhuma perspectiva de voo a curto 
e médio prazo, visto que, infelizmente, isso 
depende de acordos e gastos do governo e 
não seria lógico neste momento a AEB apli-
car recursos em projetos tripulados antes 
de sanear todos os enormes problemas 
que temos com as prioridades estruturais 
do programa: recursos humanos, centros 
de pesquisas, centro de lançamento e sa-
télites. Na verdade, gastar recursos neste 
momento em um segundo voo meu, ou pior 
ainda, na formação e voo de um segundo 
astronauta profissional, seria certamente 
considerado como improbidade adminis-
trativa do presidente da AEB. E isso, certa-
mente ninguém deseja. 

Há cerca de um ano, até ouvi alguns 
rumores de que teríamos um outro astro-
nauta profissional que seria preparado pelo 

Brasil. Porém, tratava-se apenas de um 
estagiário da AEB que, por acaso, ganhou 
um voo suborbital turístico em um sorteio 
promocional da empresa aérea KLM e que 
será realizado quando a espaçonave Linx 
da empresa Xcor estiver operacional em 
atingir altitudes maiores que 100 km (linha 
de Kármán que define o limite inferior do 
espaço). Ou seja, a notícia de um segundo 
astronauta profissional era uma farsa. Aliás, 
mesmo para o voo turístico, não existe 
garantia, visto que a empresa Xcor não 
está bem financeiramente e, caso consiga 
sobreviver, os voos do “Linx Mark II” (sub-
orbital) devem acontecer, no mínimo, daqui 
a uns 7 anos, talvez. 

Assim, resumidamente, podemos dizer 
que a Missão Centenário foi marcante na 
história do país e será ainda muito mais influ-
ente e marcante no futuro do país, através 
de muitas gerações motivadas por ela.

Quanto a mim, personagem parte 
desse evento nacional, sinto-me orgulhoso, 
honrado e agradecido a Deus e a todos que, 
de alguma forma, ajudaram e torceram 
pelo sucesso daquela missão e dos projetos 
que dela germinaram durante os últimos 
10 anos.

Hoje, uma década depois, continuo 
na minha luta pela educação e devo re-
tornar ao espaço algum dia, visto que, 
agora, depois de cumprir a missão e a 
minha promessa de ficar à disposição do 
programa espacial brasileiro por 10 anos 
depois da assinatura do contrato do voo 
espacial, estou livre para ajudar internacio-
nalmente outras organizações a vencerem 
os desafios técnicos e construírem os próxi-
mos grandes passos na exploração espacial 
da humanidade. 

Assim seguimos, portanto, para o fu-
turo; sempre buscando os limites, sempre 
com a bandeira do Brasil dentro do peito.

Grande abraço a todos!
AD ASTRA! •

Marcos Pontes
facebook.com/astronauta.marcospontes
Nascido em SP, em 1963, Marcos Pontes é Mestre em Engenharia de Sistemas, Engenheiro 
Aeronáutico, Piloto de Testes de Aeronaves e Astronauta Profissional Especialista de Missão. 
Além disso, atualmente Pontes trabalha como palestrante motivacional, coach especialista em 
desempenho pessoal e profissional, consultor técnico e especialista em segurança operacional. 
É Empresário, Diretor de Operações da Agência Marcos Pontes Turismo de Aventuras, Diretor 

Técnico do Instituto Nacional para o Desenvolvimento Espacial e Aeronáutico, Embaixador das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento Industrial, Presidente da Fundação Astronauta Marcos Pontes, Embaixador da Marca Integra Optics 
e Autor de quatro livros: “Missão Cumprida”, “É Possível! Como transformar seus sonhos em realidade”, “O Menino do 
Espaço” e “Caminhando Com Gagarin”, todos publicados pela editora Chris McHilliard do Brasil.

Temos uma longa fila de clientes 
brasileiros apenas aguardando o início
das operações de turismo espacial para 

terem a sensação magnífica de ver a
Terra do espaço

Motivação

Escola Particular • Março de 201644



Março de 2016 • Escola Particular 45Fevereiro de 2016 • Escola Particular 45



Escola Particular • Março de 201646

Josiane Siqueira Mendes
Advogada do Sieeesp

Inadimplência

P erfeitamente possível e legal a pre-
visão de cláusula, nos Contratos 

de Prestação de Serviços Educacionais, 
relativa à inscrição do nome do contratante 
devedor nos bancos de dados cadastrais de 
inadimplentes.

Porém, há que se observar que referida 
inscrição, mais conhecida como negativa-
ção do nome do devedor, somente poderá 
ocorrer após 90 dias de inadimplemento, 
nos termos da Lei nº 9.870/99, que estabe-
lece no seu artigo 6o que: “São proibidas a 
suspensão de provas escolares, a retenção 
de documentos escolares ou a aplicação de 
quaisquer outras penalidades pedagógicas 
por motivo de inadimplemento, sujeitando-
se o contratante, no que couber, às sanções 
legais e administrativas, compatíveis com o 
Código de Defesa do Consumidor, e com os 
arts. 177 e 1.092 do Código Civil Brasileiro, 
caso a inadimplência perdure por mais de 
noventa dias.”

A inscrição do nome do contratante 
inadimplente em muito socorre os Esta-

EXCLUSÃO DO nOME DO DEVEDOR DO 
CADASTRO DE InADIMPLEnTES

belecimentos de Ensino que, por força do 
disposto acima, têm poucas providências 
a serem tomadas para evitar ou minimizar 
a inadimplência.

Por isso, pode a Escola inscrever o 
nome do devedor nos cadastros de ina-
dimplentes, recusar o pedido de matrícula 
dos contratantes inadimplentes ou ajuizar 
ações de cobrança perante o Poder Ju-
diciário, porém, certos de que a rescisão 
contratual por iniciativa da Escola, somente 
poderá ocorrer durante o ano letivo, por 
determinação judicial, o que quase nunca 
acontece.

No que diz respeito à inscrição do 
nome do inadimplente, um descuido que 
muito ocorre sem a devida e a necessária 
atenção é a retirada do nome do devedor 
dos cadastros de inadimplentes nos casos 
de pagamento do débito.

Estabelece a sumula 548 do Superior 
Tribunal de Justiça – STJ que “Incumbe 
ao credor a exclusão do registro da dívida 
em nome do devedor no cadastro de ina-

dimplentes no prazo de cinco dias úteis, 
a partir do integral e efetivo pagamento 
do débito.”

Porém, muitas vezes tal providência 
não é tomada pelas Escolas, o que acaba 
acarretando ações de indenização por 
danos morais, as quais, na maioria das 
vezes, têm sido julgadas procedentes, não 
escapando, a Escola, do pagamento de 
quantias consideráveis, por um simples 
descuido do responsável por esse trabalho 
na Instituição Educacional.

Portanto, fica a dica: quando o contra-
tante inadimplente efetuar o pagamento 
do seu débito, não esquecer de, imediata-
mente, providenciar a retirada do seu nome 
do cadastros de inadimplentes. •
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Sociedade

N asci em Mandaú, cidadeca ao fundo 
de Alagoas, onde homens armados 

dizimavam famílias por brigas eternas. 
Mamãe morreu torturada, degolada, por 
dois cabapirangas. 

Chamo-me Têmis, mulher de meia 
idade, mãe de 3 filhas. O nome foi batizado 
por papai que, escapando das mortes, 
formou-se professor. Inspirou-se na minha 
homônima, deusa da Mitologia Grega, e 
queria que, igual, eu professasse a Justiça. 

Advogada, lutei pela emancipação das 
mulheres. Na avenida, cantei, protestei 
para chamar atenção sobre os nossos 
martírios. Resultados? Pífios! Penso muito 
sobre o machismo e posso certificá-lo como 
endêmico. Provo-lhes, do simples para o 
mais complexo: 

• AS MULHERES E A CRIAÇÃO 
Tudo teve início na criação do mundo. 

Acolhida por várias religiões, a Bíblia, no 
livro Gênesis, descreve Deus (sempre 
masculino) criando, primeiro o homem e, 
depois, improvisando a mulher de uma das 
costelas dele.  

Aí, já há uma finória simbologia: a 
precedência do homem, sua primazia e o 
demérito da mulher de ter sido disposta 
desta forma. A mulher veio a este Planeta, 
posto Deus ter “pensado”: não é bom que 
o pobre Adão fique só (2:18). Aí, começou 
a confusão, tanto que há um ditado assim: 
“Deus dá as nozes, mas não as parte”. Até 
hoje, as estamos quebrando, para ver quem 
é quem neste mundo...

• AS MULHERES E O BANHEIRO                     
Se Deus criou o mundo, Oscar Niemeyer 

projetou Brasília. 
Cometeu um pecado venial: ‘esqueceu-

se’ de colocar banheiros no Senado, para 
mulheres. Naquela época não havia sena-
doras, daí, talvez, não os ter construído. 
Após 56 anos, os senadores, vendo 12 
mulheres que ali trabalham, mandaram 
edificá-los. 

No Brasil, tudo é um parto no que diz 
respeito a nós: o voto feminino foi uma 
conquista heroica, em 1932, mesmo assim 
só para as casadas e com autorização dos 
maridos...

• AS MULHERES E AS SAUDAÇÕES. 
Meus amigos e minhas amigas; Preza-

dos senhores e senhoras; Brasileiros e 
brasileiras; Aos leitores (as); Associados e 
associadas; Queridos alunos e alunas. 

 Os pequenos frascos escondem vene-
nos fortes. É nítida a ininterrupta precedên-
cia e anteposição masculina em tudo. Útil 
lembrar que, para Freud, um charuto nunca 
é só um charuto...

• AS MULHERES E O ESTUPRO. 
Há dias, Gisele Alves Ferreira, 23 anos, 

skatista, foi encontrada morta, em matagal 
de Paraty, com cortes na cabeça e a man-
díbula destroçada por espancamento. Ha-
via sinais de lutas, pois suas unhas retinham 
sangues diversos. Sua vagina dilacerada 
evidenciava estupro, contendo vários tipos 
de esperma, com a certeza de que muitos a 

haviam torturado. As escoriações de pele 
apontavam ter sido arrastada, por metros. 
Querem mais, leitores homens?  

São cenas comuns, cadastradas no 
Mapa de Violência da Secretaria de 
Políticas para as Mulheres, que mensura 
13 homicídios femininos diários, grosso 
modo, mulheres negras. 

Farta estou de ouvir frases: “cuidado 
com as roupas, não podem ser convida-
tivas; não se exponha demais, diminua o 
decote”. Dito de outro modo: o estupro é 
um crime em que a vítima pode virar cul-
pada! Acredito que roupas ou decotes não 
estão na essência das razões que levam a 
tal monstruosidade.  

Há uma pergunta que não se quer 
calar. Com a liberação sexual conquistada 
pelas mulheres e o fim do tabu da virgin-
dade; com as facilidades que todos têm, 
desde jovens, para uma vida sexual sem 
repressões e com as atividades sexuais 
correndo por aí, pergunto: por que o 
número de estupros ainda cresce?
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Porque, como tal, o estupro não é só 
crime sexual. Pelo contrário.

O estupro é, essencialmente, uma 
delinquência que se evidencia na cultura 
mundial e marcha no mesmo sentido da 
histórica e imperativa vontade de domi-
nação dos homens sobre as mulheres. 
Para alguns, ao sentirem-se superiores, 
emerge a patológica sensação de terem 
“permissão” para um assalto agressor e 
animalesco sobre “objeto” de desejo, a 
mulher. 

O organismo psicológico de quem 
o pratica é conduzido por movimentos 
primitivos, quiçá incultos e selvagens, 
onde imperam a volúpia e glorificação de 
um ego doentio; tais dimensões, obrigam-

no a ações narcisistas de imposição de sua 
natureza enferma. 

Torna-se, enfim, a concretização de 
graves impulsos inconscientes, desejos 
dissimulados e investidas sorrateiras con-
tra a mulher. Creio, em minhas fantasias, 
que, depois do ato, o homem sai pleno de 
prestígio, confessando: realmente, sou 
um macho!!! 

 No estuprador há sentimentos negati-
vos de inconsistência pessoal e desvalori-
zação social, resultando na percepção de 
seus ideais sexuais serem inalcançáveis 
para ele, mas alcançáveis para outros; tal 
ato passa a ser uma compensação.     

Entendamo-nos sem rodeios: mesmo a 
posição na qual o ato se realiza, o homem 
está sempre “de quatro”, mais parecendo 
um quadrúpede enraivecido, tentando 
chacinar a sua presa e aniquilar TODO o 
seu corpo e sua alma, não só a vagina; esta, 
por paradoxal, torna-se um tenebroso por-
menor. Talvez, entre os animais, nenhum 
outro quadrúpede dispenda tanta força 
como homens em tal caso. 

Só nós, mulheres, podemos avaliar o 
trauma deste ato. Contudo, os homens, 
os bambambãs para ditar leis e costumes, 
nada entendem dos sentimentos das 
mulheres. Nem imaginam que tal ato não 
atinge somente a genitália, todavia marca 
o corpo e a existência com um trauma-
tismo psicológico. Destrói a autoimagem, 
corrói a autoconfiança, fere a dignidade. 
Enfim, um caos. 

Usual, não vamos à polícia; preferimos 
o silêncio das humilhadas. 

Talvez, esperemos que a Justiça se 
faça quando, nos cárceres, os próprios 
presos matem o estuprador. Fato comum 
e indigno, em um país com polícias paci-
ficadoras (pacificadoras?), um judiciário 
lento como um cágado e com um sistema 
prisional do Século XIX.     

A verdadeira violência presente neste 
ato não se encontra em um caso isolado, 
aqui ou ali, que a mídia ama registrar. Re-
side, isto sim, dentro de cada um de nós, no 
momento em que adoramos ver mulheres, 
nas novelas ou em outras mídias, chorando, 
apanhando, traídas, até mesmo com o codi-
nome de “loira burra”. Somos cúmplices do 
que nós mesmos demonizamos.         

O aumento assustador de estupros 
no Brasil, cerca de 50.000 por ano, não 
é causa de uma crise social, todavia con-
sequência. Isto dito, em uma sociedade 
grosseiramente sexualizada e exibicionis-
ta, onde a falta de políticas de segurança 
pública e penalizações judiciais proporcio-
nais, encorajam a impunidade e levam às 
condutas criminosas.

O estupro pode ser um ato político. O 
ocorrido na cidade alemã Colônia, na noite 
de Réveillon/2015, sem dúvidas, foi um ato 
programado de terrorismo internacional. 
Mais de 600 mulheres registraram queixas 
de severas agressões sexuais nas festas de 
rua, praticados por imigrantes islâmicos. 
E agora, José?

Hoje, tenho medo. Preocupam-me 
minhas filhas e lhes digo sempre: a última 
que sair, apague as luzes da existência 
humana, pois estamos à beira do apoca-
lipse. •

Paulo Afonso Ronca
Doutor em Psicologia Educacional 
pela UNICAMP, diretor do 
Instituto Esplan e autor de 13 
livros, entre eles de Senta e 
Pensa – Construindo os Limites 
na Infância.

Tal ato não atinge somente a 
genitália, todavia marca o corpo e 
a existência com um traumatismo 

psicológico. Destrói a autoimagem, 
corrói a autoconfiança, fere

a dignidade
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Aprendizagem

A partir da Lei de Diretrizes e Bases Nº 
5.692/71, a INTERDISCIPLINARIDADE 

passou a ser abordada no cenário educa-
cional brasileiro, tornando-se ainda mais 
presente com nova LDB Nº 9.394/96 e com 
os Parâmetros Curriculares. Hoje, além de 
sua influência na legislação e nas propostas 
curriculares, está cada vez mais presente 
no planejamento, no discurso e na prática 
dos professores.

De acordo com os Parâmetros Cur-
riculares Nacionais (PCNs), a utilização da 
interdisciplinaridade se apresenta como 
forma de desenvolver um trabalho de in-
tegração dos conteúdos de uma disciplina 
com outras áreas do conhecimento a fim 
de contribuir para o aprendizado do aluno. 
No entanto, apesar de ser proposta por leis 
e parâmetros sabemos que ainda é pouco 
reconhecida.

A interação entre disciplinas aparente-
mente distintas é uma maneira comple-
mentar ou suplementar que possibilita a 
formulação de um saber crítico-reflexivo, 
proporcionando um diálogo entre si e 
levando a uma compreensão mais exata 
da realidade.

A interdisciplinaridade oferece uma 
nova postura diante do conhecimento, 
uma mudança de atitude em busca do 
contexto, em busca do ser como pessoa 
integral visando garantir a construção de 
um conhecimento globalizante, rompendo 
com os limites das disciplinas.

Sob o ponto de vista teórico, muitos 
foram os avanços a cerca deste con-
ceito que revolucionou o processo de 
aprendizagem levando os educadores a 
repensarem suas práticas pedagógicas e 
a buscarem uma ação educativa que con-

InTERDISCIPLInARIDADE:
UM SALTO PARA A APREnDIZAgEM

templasse concepções  significativas para 
o atual momento educacional. Sabemos 
que em pleno século XXI está cada vez 
mais difícil competir com tantos estímu-
los e avanços tecnológicos para encantar 
o aluno nos caminhos da aprendizagem, 
pois a sociedade mudou e com ela veio 
a necessidade de transformar a prática 
da sala de aula para dar conta destas 
novas demandas a fim de contemplar 
os saberes sobre o aprender e o ensinar. 
Desafios como: construir a própria iden-
tidade, reconhecer sua função social e o 
seu lugar cultural, fazem parte da nova 
demanda da escola contemporânea, pois 
outros e novos modos de ver, pensar, 
experimentar e praticar são necessários 
para uma formação social, econômica, 
cultural e política. Nesse contexto en-
contramos várias propostas envolvendo 
o uso de jogos em sala de aula, com os 
mais variados objetivos. Destaco o pro-
grama criado pelo grupo MindLab intitu-
lado MENTEINOVADORA, pois traz uma 
proposta única com uma metodologia 
inovadora que propõe ao professor e ao 
aluno o uso de recursos didáticos sob o 
olhar cuidadoso da interdisciplinaridade. 

Podemos afirmar que a peculiaridade de 
todos os aspectos que o envolve, está em 
seu caráter integrador e abrangente des-
sas várias tendências modernas com ações 
pontuais através de um só “fazer!, pois 
tem sua sustentação teórica em autores 
interacionistas como Vygotsky, Piaget, 
Paulo Freire e Feuerstein que comprovam 
sua eficiência no desenvolvimento de ha-
bilidades tanto dos alunos como também 
dos professores, atingindo inclusive a 
família e a comunidade.

Fundamentado teoricamente numa 
abordagem interacionista, o programa 
reúne a utilização de recursos didáti-
cos prazerosos, os chamados jogos de 
raciocínio, o foco no desenvolvimento 
de habilidades e o lugar do professor 
mediador no processo de ensino apren-
dizagem, através de métodos metacog-
nitivos. Um diferencial significativo que 
destacamos é o tempo dispensado para 
este trabalho, pois o mesmo adiciona-se 
ao currículo escolar através de módulos 
semestrais,organizados em forma espiral, 
ou seja, há uma constante retomada e 
ampliação de habilidades priorizadas nos 
diferentes segmentos da escolaridade, 
contemplando as necessidades especí-
ficas de cada faixa etária. Além disso, o 
programa prevê uma capacitação mensal 
aos professores, pois cada módulo tem um 
início, meio e fim em si mesmo, com foco 
em um conjunto de habilidades referentes 
às seguintes competências: tomada de de-
cisões; conhecimento de si; planejamento 
e gerenciamento de recursos e resolução 
de problemas.

Por fim encontramos na metodologia 
do Programa MenteInovadora uma res-
posta única às demandas vividas pela socie-
dade atual que encontra-se mergulhada em 
transformações constantes e profundas. 
E assim, aliamos os desafios educacionais 
propostos pela Educação Atual aos objeti-
vos primordiais do programa, ou seja, pro-
mover nas futuras gerações, as habilidades 
necessárias à construção da humanidade, 
com foco na transposição para outras es-
feras do cotidiano, o que ajuda a maximizar  
seu potencial para tornar-se mais reflexiva 
na contribuição da formação de pessoas 
mais felizes e respeitosas à diversidade na 
superação dos desafios para a construção 
de um mundo melhor. •

Vanessa Cristina guilhermon 
Rodrigues
Psicopedagoga especializada 
em Neuropsicopedagogia. 
Coordenadora Pedagógica e 
Orientadora Educacional no ESI.  
Professora há 22 anos, atuando 

em Educação Infantil e Fundamental. Experiência em 
aulas particulares para ensino Fundamental e Médio.
cliapisicologia.com.br
(11) 4424-1284 / (11) 2598-0732

Encontramos 
várias propostas 

envolvendo o uso 
de jogos em sala de 
aula, com os mais 
variados objetivos

fr
ee

pi
k.

co
m



Março de 2016 • Escola Particular 51



Escola Particular • Março de 201652

AgEnDA DE OBRIgAÇõES • ABRIL DE 2016 •

• 20/04/2016 INSS (Empresa) - ref. 03/2016
  PIS – Folha de Pagamentos - ref. 03/2016
  SIMPLES nACIOnAL - ref. 03/2016
  COFInS – Faturamento - ref. 03/2016
  PIS – Faturamento - ref. 03/2016
• 29/04/2016 IRPJ – (Mensal) - ref. 03/2016
  CSLL – (Mensal) - ref. 03/2016

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

• 06/04/2016 SALÁRIOS - ref. 03/2016
• 07/04/2016 FGTS - ref. 03/2016
  CAgED - ref. 03/2016
  E-Social (Doméstica) - ref. 03/2016
• 08/04/2016 ISS (Capital) - ref. 03/2016
• 11/04/2016 EFD – Contribuições - ref. 02/2016

Classieeesp

83 anos a serviço da Educação!
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Cursos
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