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Editorial

Benjamin
Ribeiro da Silva

A segurança nas escolas

E

ntre os graves problemas estruturais e sociais que enfrentamos, a violência é o que causa uma
das maiores preocupações. O Brasil
está entre os 10 países que mais mata
jovens no mundo, e a maior parte
deles são negros e pobres das periferias das grandes cidades. Segundo
o relatório Mapa da Violência 2016,
lançado em fevereiro de 2017, na
Câmara dos Deputados, em Brasília,
foram mortos mais de 25 mil jovens
entre 15 e 29 anos por armas de fogo
no Brasil em 2014, o que representa
um aumento de quase 700% em relação aos dados de 1980, quando o
número de vítimas nessa faixa etária
foi pouco mais de 3 mil no período.
O estudo analisa a evolução dos
homicídios por armas de fogo no
Brasil no período entre 1980 e 2014,
e estuda a incidência de fatores
como o sexo, a raça/cor e as idades
das vítimas dessa mortalidade. São
apontadas as características da
evolução dos homicídios por armas
de fogo nas 27 Unidades da Federação, nas 27 Capitais e nos municípios
com elevados níveis de mortalidade
causada por armas de fogo.
Os números acima confirmam a
preocupação dos jovens brasileiros,
retratada na pesquisa elaborada
pelo Movimento Todos pela Educação, demonstrando que 85,2% dos
jovens, entre 15 e 19 anos, consideram a segurança o atributo mais
relevante em uma escola de ensino
médio. E 29,6% dos estudantes classificam a segurança como insatisfatória nas unidades de ensino.

É bem por isso que a realidade
brasileira demonstra que a grande
maioria das famílias, quando pode,
procura as escolas particulares
para matricular seus filhos, pois a
segurança está entre as principais
preocupações, notadamente nos
grandes centros e aglomerações urbanas, fortemente prejudicados por
facções criminosas. Sem contar, é
claro, a qualidade do ensino, destacada em todas as pesquisas e exames
de avaliação realizados no País. A
tecnologia avançada aplicada nos
estabelecimentos privados, aliada
ao forte esquema de prevenção e a
disciplina colaboram enormemente
para essa sensação de tranquilidade
nas particulares.
O estudo “Repensar o Ensino
Médio”, elaborado por Todos pela
Educação, analisa a opinião dos
jovens entrevistados, uma amostra
representativa dos 17 milhões de
jovens brasileiros de 15 a 19 anos,
sobre ensino técnico, professores
e participação social. A pesquisa
foi publicada com o depoimento da
jovem Clarissa, 17 anos, e a cenas de
sua rotina escolar na infância: “o
tiroteio começava, os alunos saiam
da sala de aula abaixados e ficavam
deitados no chão do corredor até
os disparos cessarem”. O medo
que experimentou durante os anos
de escolarização, no Complexo da
Maré, no Rio de Janeiro, incentivou
a jovem a estudar em um ambiente
mais seguro, pois, assim como os
85,2% dos jovens ouvidos, ela considera a segurança o atributo mais
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No momento
em que o Brasil,
através dos seus
representantes
legais, debate e
propõe reformas
nos vários
segmentos da
sociedade, nos
deparamos com
graves problemas
estruturais

relevante em uma escola de ensino
médio.
No momento em que o Brasil,
através dos seus representantes legais, debate e propõe reformas nos
vários segmentos da sociedade, nos
deparamos com graves problemas
estruturais. Além da melhoria do
ensino, com reformas e um bom
planejamento, é necessário dotar as
escolas públicas de condições para
dar tranquilidade aos milhões de jovens que procuram o conhecimento
e condições satisfatórias de vida.
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As metas e as falhas na
educação brasileira
D

esde 2015 a revista Escola Particular está debatendo e
apontando os rumos e desafios da educação brasileira.
Na entrevista publicada nessa edição, contamos com a experiência e o conhecimento de Sueli Bravi Conte, professora,

Escola Particular - Na sua concepção,
qual o grande desafio da educação brasileira? Como superá-lo e o que devemos fazer
para chegar ao resultado satisfatório?
Sueli Bravi Conte - O grande desafio
da educação brasileira é vencer o analfabetismo funcional, ou seja, as crianças
aprendem a ler mal, escrevem com vários
erros de ortografia e não conseguem
interpretar o que escreveram. Logo, não
conseguem aprender História, Geografia, Sociologia, Filosofia e, até mesmo,
Matemática. Elas precisam aprender a
interpretar para conseguir assimilar os
conteúdos e fazer a construção do seu
conhecimento.
Nosso país necessita conquistar alunos leitores já que os dados divulgados
aos Órgãos Internacionais não mostram
a realidade das escolas no Brasil. Estamos
ensinando a ler, mas não alfabetizando
e, muito menos, conseguindo fazer com
que nossos alunos vençam os primeiros
degraus da educação em Português e
Matemática, o que sempre deixa o país
no ranking dos últimos colocados na
educação.
Para superar estes desafios e fazer a
escola voltar a ser espaço de formação
completa é necessário investimento nas
escolas públicas, que estão sucateadas,
investir na formação de professores e no
ensino superior.
Os pedagogos saem das faculdades
sem condições de alfabetizar, já que as

psicopedagoga, psicóloga, mestre em educação, doutoranda em
neurociência, mantenedora e diretora geral do Colégio Renovação (São Paulo e Indaiatuba), além de autora de dois livros.
Acompanhe:

Nossos alunos
precisam aprender
a ler, interpretar
e conhecer os
processos de
Globalização e
Informatização do
mundo atual
universidades do país são “conteúdistas”
e não formam professores, apenas ensinam para eles como pensam os grandes
teóricos: Paulo Freire, Vigotisk, Piaget
dentre outros.
Percebemos como a formação é
ruim quando os formandos necessitam
concluir o TCC (trabalho de conclusão de
curso). A maioria precisa de ajuda e refazem estes trabalhos várias vezes.
Também falta para os futuros professores a prática de como ensinar, como
transmitir sem interferir, como trabalhar com a abordagem construtivista e
interacionista uma prática de projetos
interdisciplinares voltadas para a conquista do aluno.

Estamos formando muitos pedagogos
e poucos professores, já que a maior necessidade que temos é investir na Educação Básica. É comprovado cientificamente
que nos primeiros anos de vida as crianças
estão aptas para adquirir todo tipo de
aprendizagem e o desenvolvimento cognitivo estará preparado para a leitura e
escrita entre cinco e sete anos. Não que
depois disso a criança não irá aprender,
porém terá mais dificuldades em assimilar
os signos e seus significados.
A USP (Universidade de São Paulo), a
maior Universidade da América Latina, já
demonstrou em seus gráficos os maiores
problemas das reprovações nos vestibulares e, todos os anos, o que mais chama
atenção dos educadores é a questão da
redação, ou seja, nossos alunos precisam
aprender a ler, interpretar e conhecer os
processos de globalização e informatização do mundo atual.
Eles estão nas Redes Sociais, mas ainda
não aprenderam a usá-la para se beneficiar
e adquirir conhecimentos. Este é outro
grande desafio, como fazer com que as
Redes Sociais sejam usadas a favor da
educação e não contra ela.
EP - A aprovação do Plano Nacional
de Educação, em 25 de junho de 2014,
acionou a contagem regressiva para o
país implementar políticas públicas que
visem o cumprimento de metas estabelecidas até 2024, nos três níveis de
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governo – municipal, estadual e federal.
Alguns prazos já venceram e projetos e
estratégias já definidas ainda não foram
cumpridas por vários fatores, entre eles
a burocracia go-vernamental e a falta
de vontade política. Na sua concepção,
como recuperar esse tempo perdido?
Quais os prejuízos que a educação
brasileira e os nossos jovens sofreram?
O que fazer para que a nossa educação
dê um passo adiante para ficar fora das
tristes pesquisas mundiais?
SBC - O Plano Nacional de Educação
estabeleceu como principais metas: erradicação do analfabetismo; universalização do atendimento escolar; superar as
desigualdades sociais e todas as formas
de discriminação; melhorar a qualidade
de ensino; formar para o trabalho e cidadania; promover a Gestão Democrática
da Escola Pública; Promover a Educação
Humanística, Cultural e Tecnológica do
País; Aplicar recursos do PIB à educação
para assegurar as necessidades de expansão com padrão de qualidade e equidade;
valorização dos profissionais de educação;
promoção dos princípios do respeito aos
direitos humanos, à diversidade e à sustentabilidade socioambiental.
Porém o Plano ainda não saiu do papel,
apesar de já ter sido aprovado e sancionado pelo Sr. Presidente da República. Os
investimentos não chegaram às escolas
públicas e não foi possível conseguir fazer
com que os profissionais da educação
participem das formações, nem mesmo
as gratuitas oferecidas pelo Governo
Municipal e Estadual.
Então qual é o maior problema? A
questão é ainda complexa, pois as Escolas Particulares são constantemente
controladas pelas Diretorias de Ensino e
seus Supervisores, que não conseguem
acompanhar da mesma maneira a Escola
Pública, já que os professores concursados têm seus direitos garantidos pela
legislação e a Liberdade de Cátedra impede que os gestores possam agir com
mais efetividade nas questões dentro
da sala de aula.
Existem as orientações nos grupos de
estudos, que os professores são obrigados a fazer, por fazer parte da grade curricular, porém, existe também o cansaço
mental do professor, a falta de preparo
dos coordenadores que estão à frente
destes grupos de estudos e a falta de interesse da maioria dos profissionais. Com
os salários ínfimos oferecidos nas escolas
públicas, eles alegam que não interessa
absorver mais conhecimento.
Temos ainda a questão das famílias
que não foram inseridas de forma ade-
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Sueli Bravi Conte

Professora, Psicopedagoga, Psicologa, Mestre em Educação, Doutoranda em
Neurociência, Escritora dos livros: Re-novações e Bastidores de uma escola.
Mantenedora e Diretora Geral do Colégio Renovação, unidades São Paulo e
Indaiatuba.

quada dentro das escolas, e o que acontece nas reuniões de pais são reclamações
constantes da falta de interesse de alunos
e notas baixas. Mas porque o aluno está
tão desinteressado na educação formal?
Acho que é exatamente aqui que deveríamos começar a organizar um Plano de
Educação que desse resultado efetivo,
afinal, os alunos, as famílias e a sociedade
devem ser ouvidos.
O que ocorre é que as leis e os conteúdos que serão aplicados em sala de aula
são feitos por pessoas que não estão diariamente nas escolas e somos obrigados
a cumprir um plano de estudos sem que
este seja realmente interessante.
Nos países desenvolvidos, onde a
Educação é uma prioridade nos planos de
governo, a organização, a distribuição de
verbas e a aprovação do currículo fica a
cargo do gestor, é uma gestão democrática. No Brasil, o governo envia a pouca
verba destinada à escola, controla como
ela será utilizada e com prazo estabelecido. Muitas vezes os Gestores precisam
de material pedagógico, mas a verba não
foi destinada para isto e, portanto, não
podem comprar. É a burocratização do
ensino que ainda trava os cumprimentos
do plano de metas.
A Educação será capaz, sim, de mudar os rumos da história do nosso país,
mas para isto é necessária uma escola

As leis e os
conteúdos que
serão aplicados em
sala de aula são
feitos por pessoas
que não estão
diariamente
nas escolas

mais aberta, que possa trabalhar sem
ser engessada pelos Órgãos Públicos
e ter a liberdade de atuar com limites,
disciplina, rotina de trabalho, metas
de acordo com sua comunidade e abrir
os espaços públicos para que a escola
saia dos seus portões para abraçar as
causas sociais.
Para erradicar a alfabetização é necessário que o governo garanta vagas
para todas as crianças, desde a creche
até o Ensino Médio, e se preocupe com
a formação dos professores que traba-
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lham nas séries iniciais, pois é exatamente
nesta fase que a criança precisa de atenção e, mais uma vez, eu volto a pensar
na formação dos professores nas universidades, pois o país expandiu, e muito,
o número de faculdades particulares,
porém ainda não conseguiu verificar de
fato como está a formação destes professores. Eles mantêm o foco na Prova
Brasil e no ENEM, mas se esquecem de
que nenhuma construção começa sem
um alicerce forte e sólido.
Os Programas Leve Leite e Bolsa
Família só serão realmente válidos se
as famílias forem conscientizadas, pois
muitas vezes (na maioria delas) o leite
que é distribuído pela frequência da
criança na escola e o bolsa família ainda
estão sendo utilizados para sustentar
os vícios familiares. Precisamos pensar
em Programas Sociais que inibam estas
práticas e conscientizem as famílias sobre
a importância da educação.
A criança na escola é um grande
avanço, mas precisamos mais, necessitamos trabalhar com projetos motivadores,
com a informatização e que façam com
que os alunos reconheçam a escola como
espaço de construção de conhecimento,
interação social, respeito e valores morais
e culturais.
Em meio a tudo isto, a Escola Particular
aparece como uma opção diferenciada
para os pais que tem condições de manter
os filhos nela, já que as mensalidades são
aplicadas em investimentos para a formação, o salário dos professores é muito
maior do que nas Escolas Públicas e os
benefícios também.
Ou seja, o governo exige da Escola
Particular o que não consegue cumprir
nas Escolas Públicas, o que também está
começando a ficar inviável pois trabalhamos com altos impostos e fiscalização diária
e, para manter um padrão de qualidade,
necessitamos investir o máximo possível
em formação profissional, ter uma equipe
de gestores maior do que a Escola Pública,
investir em projetos interdisciplinares, fazer
avaliações que nos dê parâmetros para
formar e instruir, ter aulas extras de inglês
e/ ou espanhol (para dar uma boa formação
ao segundo idioma), dar um bom suporte
com uma equipe de informática para que
a informatização seja usada pelos alunos
como complemento às aulas e não como
passatempo, dar aulas de reforço gratuito
em horários pós escolar, manter um profissional preparado para atendimento as
famílias, equipe de segurança para que
os pais sintam-se seguros nos portões da
escola por causa da violência que estamos
vivendo, dentre outros.
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Mas até quando as Escolas Particulares
conseguirão arcar com tantos custos e impostos? Estamos vivenciando no país uma
educação cerceada dos dois lados, tanto
na Escola Pública como nas Instituições
Particulares.
EP - A Educação brasileira sempre
foi tratada como um Plano de Governo,
ficando ao sabor das transformações
políticas como a troca de mandatários,
ministros, secretários e dirigentes educacionais, mudando de acordo com as ideias
e concepções de cada detentor do poder.
Não está na hora de tratar esse importante setor como um Projeto de Estado,
definindo planos a serem cumpridos até
a sua execução final, com o cumprimento
das metas previamente estabelecidas?
Temos muitos exemplos de países com
economia e densidade demográfica e
populacional menos expressivas do que
o nosso e elegeram a educação como fator de desenvolvimento, alcançando seus
objetivos em poucas décadas. A saída é
essa mesmo?
SBC - Isto fica claro, Cada vez que
muda o governo, vem um novo Ministro da
Educação com novas mudanças. A própria
LDB já sofreu tantas alterações através de
Portarias e Deliberações que seu texto
original já é praticamente extinto. É necessário manter uma Legislação que não
seja alterada por ideias de governantes,
mas pelas necessidades da sociedade. Não
podemos pensar em estatizar, já que a sociedade está em constante movimento e
mudanças impostas até pela globalização,
porém, devemos ter um parâmetro que
nos direcione sem a expectativa que se
cria com as mudanças de governo, ministros e secretários da Educação.
O atual Ministro da Educação, Mendonça Filho, não é um homem ligado ao
assunto, mas um Administrador de Empresas pela Universidade de Pernambuco
e Formado em Gestão Pública pela Kennedy School, da Universidade de Harvard
(EUA). Aqui já teríamos que repensar. Não
estamos tirando o mérito do Ministro,
mas será que um educador não estaria
mais apto a assumir um Ministério tão
importante quanto é o da educação. Em
todos os debates e palestras, o que mais se
discute é que a educação é a única maneira
de mudar os rumos do país em todas as
áreas e diminuir as diferenças sociais, portanto, o que será decidido pelo Ministério
da Educação irá afetar diretamente toda
a sociedade.
A responsabilidade deste Ministério
não deve ter intenção de cargo político,
mas, sim, como um cargo social e com um

Ministro que esteja engajado na causa.
Não podemos mudar a Base Curricular a
cada governo e isto ocorre em todos os
Ministérios. Cada um que chega não deseja
dar continuidade ao trabalho do anterior,
mas colocar sua proposta de trabalho para
que a mesma leve seu nome.
Necessitamos pensar mais no coletivo
social e menos no individual, não importa
quem assinou a Portaria, a Lei, o Decreto,
o que importa de verdade é se ele irá
atender as necessidades emergenciais.
O país tem de colocar a Educação como
prioridade, pois se a educação melhorar
e atender aos padrões internacionais de
qualidade, até a saúde pode melhorar, afinal, muitas pessoas que lotam os sistemas
de saúde não estão doentes fisicamente,
mas emocionalmente desamparadas pelo
Governo.
EP - Começamos pela Educação
Básica: o setor de creches foi duramente
atingido pelo não cumprimento de
promessas. Por lei, o país deveria ofertar
vagas em creches para 50% das crianças
até 3 anos de idade. É mais uma meta
constante do PNE. Atualmente o país
atende a 27,9% das crianças nessa faixa
de idade. Como atingir as metas e atender
essa importante parcela da população
que necessita a prestação desse serviço,
que é a base da educação?
SBC - Esta é uma situação delicada.
Ao mesmo tempo em que a população
envelhece, o país cresce com altos índices de natalidade. Ou seja, quanto mais
o País constrói creches mais aumenta a
demanda. O governo anterior estabeleceu
um amplo Programa de Convênios com
Instituições Não Governamentais, mas,
mesmo assim, não conseguiu suprir a
demanda e foi um programa concentrado
no Município de São Paulo.
O programa é válido e ajudou bastante, mas também poderia haver outro
para que as escolas particulares fizessem atendimento nesta faixa etária
com as mesmas isenções propostas
para as Ongs, o que conseguiria suprir a
demanda. Muitas Ongs têm suas contas
não aprovadas e ainda não conseguem
se manter se não for com a ajuda do governo, se houver uma isenção de imposto
para as Escolas Particulares nesta faixa
etária, o setor pode ajudar a colocar as
crianças na Creche e ainda manter melhor
padrão de qualidade.
EP - O PNE tinha como meta elevar
a taxa de alfabetização da população
com 15 anos ou mais para 93,5% até 2015
e erradicar o analfabetismo absoluto até

o final de sua vigência, em 2024. Outra
meta, a redução em 50% da taxa de analfabetismo funcional. O Pnad, do IBGE,
mostra uma taxa de analfabetismo absoluto de 8,5%, enquanto o Indicador de
Alfabetismo Funcional (Inaf), do Instituto
Paulo Montenegro registra um percentual bem mais elevado de analfabetos
ou pessoas que têm nível rudimentar de
alfabetização. Como atingir esses índices
absolutos e erradicar de vez o analfabetismo no Brasil?
SBC - Os Programas de Educação
para jovens e adultos já é uma realidade.
Há, por exemplo, o Mova (Movimento de
Alfabetização de Jovens e Adultos), porém
ainda é pequeno o número de escolas que
faz este atendimento, principalmente
com o MOVA, pois, o valor que o Governo
oferece por aluno, não supre sequer um
terço das despesas com o programa e
as escolas que o mantêm ainda o fazem
pela responsabilidade social, mas estão
arcando com os custos.
Quanto ao EJA – Educação de Jovens e
Adultos, temos alguns entraves como, por
exemplo, o atendimento ser noturno, ser
implantado apenas nas Escolas Públicas
e o alto índice de evasão escolar, principalmente por causa do cansaço, já que
a maior parte dos alunos trabalha e não
consegue um bom rendimento.

EP - Embora a porcentagem de crianças e adolescentes na faixa etária de
6 a 14 anos que frequentam o ensino
fundamental seja elevada (93,9%), esse
indicador tem se mantido estável nos
últimos anos e ainda distante da meta
de universalização estabelecida no Plano
Nacional de Educação. Como vencer essa
distância e incluir a população de maior
vulnerabilidade social e enfrentar as
desigualdades regionais?
SBC - As desigualdades regionais
no país são geradas por dois fatores
totalmente divergentes: - o primeiro é a
falta de investimento na educação nas
regiões mais carentes do país, principalmente o Norte e o Nordeste. O caso mais
grave se apresenta no Nordeste, apesar
do Estado do Ceará ter apresentado um
dos melhores desempenhos na avaliação
Educacional de 2016, ainda é necessário
muito mais, pois o destaque foi para a
Capital e não avaliaram os municípios.
E ainda temos os outros estados do
Nordeste, que apresentam situações
precárias com escolas sem cadeiras,
crianças sem material pedagógico e professores que lutam para tentar ensinar
sem condições.
A questão da universalização aparece
nestes dados que se iniciam no Ensino
Fundamental, pois as escolas são cons-

trutivistas, mas variam muito de acordo
com o PIB e as verbas destinadas para a
educação. Não que a questão seja apenas
financeira, mas o país precisa estabelecer e fazer cumprir um plano de metas
que inclua as cidades mais carentes. É
necessário que os professores tenham
condições de participar de Congressos
Nacionais e serem formados de maneira
igualitária, que as propostas pedagógicas
sejam compatíveis com a cultura regional
e a distribuição do PIB deve ser mais bem
distribuída.
O Governo tenta manter as Capitais
em destaque para apresentar resultados
positivos para os Órgãos Internacionais,
como a ONU e a UNESCO, mas nem assim está dando certo. A última pesquisa,
apresentada no início do mês de Março
de 2017, mostra que o país não ficou
sequer entre os 33 países com melhores
condições sociais e distribuição de renda.
Para vencer está distância, o Ministério
da Educação tem que focar nas cidades
mais carentes, igualar o piso salarial do
professor, cuidar do material didático e
das propostas de trabalho, acabar de vez
com as escolas de lata e ter propostas de
uma “Escola Feliz”, um am biente onde as
crianças gostam de estar. Afinal, como
nos dizia o Mestre Paulo Freire: “A Escola
é feita de gente” e é isto que o governo
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Matéria de Capa
precisa entender que todos são gente,
diferentes em cultura e classe social,
mas com os mesmos direitos assegurado
pela Constituição Federal em seu capítulo
quinto.
A desigualdade foi gerada desde a
chegada da corte Real Portuguesa ao
Brasil, pela escravatura, pela falta de
organização de um plano de metas financeiro igual, pois o país apresenta valores
diferentes para o mercado em diversas
regiões. O padrão de qualidade de vida
não é priorizado e os desvios das verbas
públicas são ainda mais um fator para
comprometer as desigualdades.
EP - Uma das metas do PNE é universalizar, até 2016, o atendimento a toda
população de 15 a 17 anos. Para atrair os
jovens ao ensino médio e mantê-los na
escola, o plano deixa evidente, por meio
das estratégias, que recomenda o esforço
de aproximar essa etapa de ensino à realidade dos estudantes, o que envolve a
revisão do currículo escolar. Poderíamos
falar do problema do ensino médio,
evasão dos jovens que não conseguem
concluir essa etapa e fazer uma reflexão
sobre a revisão curricular – necessidades,
erros e acertos?
SBC - Escola precisa ser interativa,
dinâmica e desafiadora. É isto que os adolescentes e jovens necessitam, serem desafiados a aprender. Já foi comprovado por
várias pesquisas nacionais e internacionais
que o Brasil tem a população mais criativa
do mundo, então o que falta é desafiar
estes jovens através de incentivos para a
pesquisa em todas as áreas, modernizar o
currículo para que ele seja atraente e faça
com que os jovens possam ir à escola para
superar seus limites, eles devem ser os
verdadeiros detentores da construção do
seu conhecimento. O PNE estabeleceu um
prazo, mas ainda não conseguiu cumprir,
pois os alunos se matriculam na escola,
mas não ficam, e quando ficam não é para
aprender. As escolas viraram um pedaço
das ruas, com violências contra professores, altos índices de bullying e profissionais desmotivados. Para mudar este
quadro existem vários fatores, mas podia
começar com laboratórios equipados,
salas de aula ambiente e muito apoio à
criatividade, para despertar Habilidades e
Competências. Isso já melhoraria, e muito,
a questão da evasão escolar. Entre os principais erros, eu citaria a burocratização,
o engessa-mento da Base Curricular e a
falta de estímulo à pesquisa, com falta de
projetos e feiras de empreendedorismo.
O jovem quer aprender na prática e não
apenas na teoria. Já tivemos bons avanços
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e, entre eles, está a questão do aluno estar
matriculado na escola, então que ela seja
atrativa e acolhedora.

escolas e, portanto, os resultados muitas
vezes não são realmente um diagnóstico
da realidade.

EP - O Ensino Médio, maior gargalo da
educação, com desempenho estagnado e
altas taxas de evasão e reprovação ganhou
um plano federal focado em especialização, com a flexibilização de disciplinas
e o incentivo à expansão do ensino em
tempo integral. A Medida Provisória 746
foi aprovada pelo Congresso Nacional.
Gostaríamos da sua opinião sobre o plano,
sua validade, seus erros e acertos e a oportunidade do seu encaminhamento através
de medida provisória.
SBC - A ideia não é ruim é, porém ela
ainda está confusa. O País já teve o Ensino Médio profissionalizante, mas, para
respeitar o ECA (Estatuto da Criança e
do Adolescente), ele foi abolido. Parecia
que a Escola estava apenas formando
jovens para o mercado de trabalho. No
papel o que parece é uma retomada ao
passado, mas podemos avançar mais e
criar as Escolas Técnicas, deixando o aluno
escolher, não tornar todo o Ensino Médio
profissionalizante.
Se formos trabalhar nesta linha deveríamos ter o apoio do governo para a
aplicação de testes vocacionais. Corremos
o risco do aluno pode ingressar em um
curso técnico sem ter nenhuma aptidão
para o mesmo.
Acho que precisamos de maiores esclarecimentos do Ministério da Educação,
pois ainda não houve uma concretização
de como isto ocorrerá na prática. É um
novo modelo de Escola Profissionalizante ou estamos retomando o passado?
Ainda não sabemos como lidar com uma
situação que pode sim ser benéfica, mas
novamente insisto que, se este é o objetivo
principal, não estaremos comprometendo
o Ensino Universitário?

EP - Deixamos para o final, mas é um
dos assuntos mais importantes do desafio
da educação brasileira, a formação do professor: quais seriam os erros e acertos e a
melhor forma de conduzir essa questão?
SBC - Falei sobre esta questão logo no
início, pois vejo aqui um grande problema.
Estamos formando professores, mas não
educadores. São pedagogos que sequer
sabem como iniciar um processo de alfabetização, que leem pouco, a cultura do
país não é formada por leitores. As universidades precisam ser acompanhadas
pelos Órgãos pertencentes à Secretária
da Educação e ao Ministério.
Ouço muitas vezes dos alunos que o
professor sabe muito, porém não consegue nos transmitir o que ele sabe. Onde
podemos fazer está correção? Fazendo
uma mudança no currículo das Universidades e Faculdades, onde a prática pedagógica fosse mais extensa e realmente
fiscalizada.
A maioria dos professores alega que
trabalham e não fazem o Estágio Obrigatório, que, aliás, é de pouco tempo (gira
em torno de 180 horas) e não dá para capacitar um professor que observa e relata
e outros que sequer vão a escola fazer
o estágio. Muitas Instituições assinam
apenas o documento, mas não tornam a
presença do aluno obrigatória para fazer
o estágio integral.
Quanto ao curso de pedagogia em
EAD, seria mais interessante o aluno
fazer o curso com estágio de regência,
o mesmo que acontecia com o antigo
normal.

EP - No dia 9 de março de 2016 foram
anunciadas uma série de mudanças no
Enem, como por exemplo, as mudanças
de datas dos exames e o fim do ranking de
escolas, pois os resultados não serão mais
divulgados. Desde 2009 esse exame era
vestibular para as universidades públicas.
O que dizer dessas mudanças?
SBC - Muito positivas. As escolas
renomadas escolhem os alunos que participam do ENEM apenas para ficar entre
os melhores resultados da prova no país.
O ENEM foi criado para avaliar as Instituições Educacionais, depois possibilitou que
o aluno levasse a nota para agregar com
a prova do vestibular, porém não houve
uma porcentagem igual para todas as

EP - O ensino profissionalizante também pode ser discutido entre os desafios,
portanto, fique à vontade para falar sobre
ele.
SBC - Aqui só gostaria de acrescentar
que se o Ensino Profissionalizante já é
uma realidade, então que as Diretorias
Regionais de Educação possam orientar
as escolas adequadamente e passar as
novas orientações pertinentes. Iniciamos
o ano letivo e ainda não obtivemos as respostas para as dúvidas referentes às Escolas Particulares. Poderíamos também
retomar o Curso de Magistério que, além
de profissionalizante, forma professores
para as séries inicias com uma formação
mais prática do que a pedagogia, que
ainda é muito teórica. Encerro afirmando
que temos muitos pedagogos e poucos
professores. •
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Cidadania

A NECESSIDADE DA VALORIZAÇÃO DO
PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO COMO UM DOS
PRINCIPAIS AGENTES DE FORMAÇÃO DE CIDADANIA

O

gênero humano constitui-se por
meio do trabalho e, nesse processo, produz cultura que, de forma generalizada, é traduzida em “conhecimentos,
informações, valores, crenças, ciência,
arte, tecnologia, filosofia, direito, costumes, tudo enfim que o homem produz
em sua transcendência da natureza”, na
perspectiva de Paro(2010, p.29)
Partindo dessa concepção, convidaremos Leontiev (2004, p.290) para nos
apresentar seu conceito de Educação,
segundo o qual: para o homem adquirir
aptidões humanas, “fazer do resultado
da cultura material e espiritual” “órgãos
de sua individualidade”, a criança, o ser
humano, deve estabelecer relação com
os “fenômenos do mundo circundante”
através de outros homens, isto é, num processo de comunicação com eles. Assim, a
criança, ao relacionar-se com os objetos do
mundo, com a cultura, por meio de outros
homens, humaniza-se. Se é por intermédio
da cultura e das relações sociais que o
homem se constitui humano, entende-
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É por intermédio
da cultura e das
relações sociais
que o homem se
constitui humano
se que todos aqueles que estabelecem
relação com o meio cultural teriam a
chance de aprender, de se apropriar do
conhecimento, de se desenvolver. E se há
condições do indivíduo se desenvolver, a
instituição social destinada a promover
esse desenvolvimento, a escola, como
espaço socializador e promotor de cultura,
com todo o aparato científico disponível,
deveria possibilitar que isso acontecesse.

Há diversos fatores envolvidos no
processo de escolarização que contribuem para o prejuízo da formação
integral de crianças e jovens. Dentre eles,
os problemas decorrentes de políticas
públicas, principalmente aquelas voltadas aos interesses de grandes grupos
econômicos, promovendo a manutenção
do status-quo, além das que permitem
os desvios de verbas e práticas de corrupção; a vida em sociedade com uma
exigência cada vez maior sob o ponto de
vista do produtivismo/mercantilismo; o
bombardeio de propagandas da mídia,
em geral, incentivando um consumo inconsequente; a superestimulação provocada pela tecnologia digital e pelo modo
de vida da sociedade contemporânea; os
dilemas e angústias vividos por famílias
que se veem obrigadas a deixar seus filhos com outras pessoas para, com a sua
jornada de trabalho exaustiva, suprir as
necessidades básicas de alimentação e
moradia; as muitas dificuldades enfrentadas pelos profissionais da Educação em
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sua função social, e que muitas vezes se
veem obrigados a uma tripla jornada de
trabalho para atender às necessidades
familiares; a banalização e a falta de reconhecimento e valorização da profissão
da(o) Pedagoga(o); o apelo constante à
normatização e à padronização do comportamento.
O aluno não é um mero espectador,
e sim sujeito de sua aprendizagem e, enquanto sujeito, só aprende se participa,
efetivamente, do processo educativo;
se é respeitado em sua individualidade;
se é envolvido.
Nesse sentido, é estabelecido um
vínculo afetivo e de confiança, entre
professor(a) e aluno(a), que abre um
campo fértil para um trabalho pedagógico bem sucedido, com base na cultura,
principalmente, nos valores morais, éticos, estéticos e políticos, condição básica
para formação de cidadania, como acena
Chauí (2006).
O produto do trabalho do professor(a)
é diferente do produto do trabalho de
um trabalhador que produz televisores,
por exemplo. Quando um objeto concreto é produzido, caso ele fique preso
no controle de qualidade ele pode ser
descartado pela indústria. O produto do
trabalho do professor(a) é a formação
do humano-histórico na criança e não há

como substituir crianças que não conquistaram sua condição de sujeito, como
se faz com um objeto qualquer. Se bem
que milhares de crianças, todos os dias,
perdem o direito a uma vida digna quando
a lógica social lhes confisca a infância em
troca de trabalho, muitas vezes, escravo.
Elas são descartadas como se fossem
mesmo meros objetos.
Portanto, o trabalho educativo precisa ser repensado, dada a sua relevância.
O profissional da Educação deve ser valorizado e reconhecido como um dos atores
mais importantes no cenário social. Não
é possível mais ser condescendente com
políticas públicas que desqualificam
a Educação, já que ela é condição de
cidadania.
Formar sujeito de direito exige rigorosidade ética, a ética que Freire (2004
[1996], p.14) diz ser inseparável da prática
educativa, [...] “não a ética menor, restrita, do mercado, que se curva obediente aos interesses do lucro, mas da
ética universal do ser humano, aquela
que se sabe afrontada na manifestação
discriminatória de raça, de gênero, de
classe” [...], e digo eu: de modos diferentes de ser gente. E por falar em gente,
continua ele: [...] “gosto de ser gente
porque, inacabado, sei que sou um ser
condicionado, mas consciente do inaca-
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bamento, sei que posso ir mais além. A
diferença entre o inacabado que não se
sabe como tal e o inacabado que histórica
e socialmente alcançou a possibilidade de
saber-se inacabado” [...].“Como presença
consciente no mundo não posso escapar
à responsabilidade ética no meu moverme no mundo. Se sou puro produto da
determinação genética ou cultural ou
de classe, sou irresponsável pelo que
faço no mover-me no mundo e se careço
de responsabilidade não posso falar em
ética. Isso não significa negar os condicionamentos genéticos, culturais, sociais
a que estamos submetidos. Significa
reconhecer que somos seres condiciona-

dos mas não determinados. Reconhecer
que a História é tempo de possibilidade
e não de determinismo, que o futuro é
problemático e não inexorável.” (Ibidem,
p. 19, grifo do autor).
A rigorosidade ética, a consciência
do inacabamento, a responsabilidade
e a negação à condição a que são submetidos, possibilitarão aos educadores
a construção de uma escola democrática
de fato e de direito.
Para isso, Moyses e Collares (1997,
p.212) nos convidam a uma reflexão que
vale a pena ser citada na íntegra:
[...] ser capaz de se elevar à esfera
do mundo humano-genérico, suspen-
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dendo a vida cotidiana e suas infindáveis
solicitações, e daí ser capaz de transformar seu próprio cotidiano é essencial se
quisermos ser sujeitos de nossa própria
história. Se, porém, pretendermos ser
agentes efetivos de transformação social, sujeitos da história, fica o desafio
de sermos capazes de nos infiltrar na
vida cotidiana, quebrar seu sistema de
preconceitos e retornar a cotidianidade
em outra direção. Da direção de construir
o sucesso na escola.
Reflexão, conscientização e atitude,
o educador(a) comprometido(a) conhece
a importância do seu papel e está sempre
em busca de conhecimento e constante
formação política como possibilidade de
cumprir a tarefa de educar. •

Lucy Duró Matos
Andrade Silva
Pedagoga, Psicopedagoga,
Especialista em Medicina
Comportamental pela
Universidade Federal de São
Paulo e Mestranda em Psicologia
Escolar e do Desenvolvimento Humano pelo
Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo.
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Jurídico

T R

I B U T

Procedimentos na contratação de
serviços de terceiros e tributos
incidentes nas operações
E

m função da busca de redução de
custos e maior facilidade na gestão
da manutenção das atividades das instituições de ensino, muitas destas atividades são terceirizadas, sendo executadas
por empresas especializadas em seu ramo
de atuação.
Na contratação de serviços prestados por terceiros, pessoas jurídicas, é
necessário que os contribuintes fiquem
atentos às possíveis retenções tributárias.
Em cada esfera de tributação, temos
diferentes situações que podem ensejar a
obrigatoriedade de retenção de tributos.
Com vistas a esclarecer sobre o assunto, elaboramos este artigo, para que
as instituições de ensino possam evitar
erros e possíveis penalidades em função
da contratação de serviços de terceiros e
recolhimento dos tributos.
Quais procedimentos devem ser
adotados e quais os tributos incidentes
na contratação de prestador de serviços
pessoa jurídica?
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Ao contratar serviços de pessoas
jurídicas, deve-se observar a incidência
dos tributos na fonte, conforme abaixo:
IRRF – Pessoa Jurídica
Estão sujeitos à retenção na fonte,
os rendimentos correspondentes às importâncias pagas por pessoas jurídicas de
direito privado (tomadoras de serviços) a
outras pessoas jurídicas de direito privado
(prestadoras de serviços).
Observação: Exceção feita aos prestadores de serviços enquadrados no Simples
Nacional, que não sofrem a retenção.
O vencimento do tributo ocorre no 20º
dia do mês subsequente à emissão da nota
dos serviços contratados e as alíquotas
são de 1% para os serviços que envolvem
mão de obra e de 1,5% para os serviços de
natureza intelectual. Haverá a dispensa da
retenção se o valor a ser retido for igual ou
inferior a R$ 10,00.
Temos como exemplo de serviços
sujeitos à alíquota de 1,5% os serviços de

advocacia, arquitetura, auditoria, consultoria, contabilidade, economia, ensino e
treinamento, fonoaudiologia, medicina,
odontologia, organização de feiras e congressos, pesquisas em geral, nutrição, psicologia e psicanálise, programação (software),
tradução ou interpretação comercial.
Entre os serviços sujeitos à retenção à
alíquota de 1% podemos destacar serviços
de limpeza e conservação de imóveis,
segurança, vigilância, locação de mão de
obra e portaria.
Observação: Não sofrerão a retenção
na fonte as pessoas jurídicas optantes pelo
Simples, devendo destacar esta condição
na nota fiscal de serviços.
Retenção de PIS/ COFINS/CSLL
Estão obrigadas a reter (descontar)
na fonte e efetuar o recolhimento destas
contribuições, as pessoas jurídicas de direito privado (tomadoras de serviços) que
efetuarem pagamentos a outras pessoas
jurídicas de direito privado (prestadoras
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Entre os serviços sujeitos à retenção
à alíquota de 1% podemos destacar
serviços de limpeza e conservação de
imóveis, segurança, vigilância, locação de
mão de obra e portaria
contínuos, relacionados ou não com sua
atividade-fim, quaisquer que sejam a natureza e a forma de contratação, inclusive
por meio de trabalho temporário.
Empreitada: é a execução, contratualmente estabelecida, de tarefa, de obra
ou de serviço, por preço ajustado, com
ou sem fornecimento de material ou uso
de equipamentos, que podem ou não ser
utilizados, realizada nas dependências da
empresa contratante, nas de terceiros ou
nas da empresa contratada, tendo como
objeto um resultado pretendido.

de serviços). Haverá a dispensa da retenção se o valor a ser retido for igual ou
inferior a R$ 10,00.
Os serviços sujeitos à retenção dessas
contribuições são basicamente os mesmos
que estão sujeitos à retenção de IRRF.
O vencimento do tributo ocorre no
20º dia do mês subsequente ao pagamento efetivo ao prestador de serviços,
sendo que a alíquota total é de 4,65% (1%
referente à Contribuição Social, 0,65%
referente ao PIS e 3% referente à COFINS).
Observação: As empresas optantes
pelo Simples Nacional não sofrerão retenção destas contribuições, assim como,
estão dispensadas de reter de seus prestadores de serviços.
Retenção do INSS Pessoa Jurídica
É atribuída às pessoas jurídicas de
direito privado (tomadoras de serviços),
a responsabilidade de reter e recolher
a contribuição ao INSS, referente aos
serviços prestados por outras pessoas
jurídicas de direito privado (prestadoras
de serviços), mediante cessão de mão de
obra ou empreitada.
Conceitos
Cessão de mão de obra: é a colocação
à disposição da empresa contratante, em
suas dependências ou nas de terceiros,
de trabalhadores que realizem serviços

Serviços sujeitos à retenção, quando
realizados mediante cessão de mão de
obra:
Destacamos como exemplos mais
comuns os serviços de limpeza, conservação e zeladoria, vigilância e segurança,
construção civil, treinamento e ensino,
portaria, recepção e ascensoristas, secretaria e expediente.
Serviços sujeitos à retenção, quando
realizados mediante empreitada:
Dentre os serviços sujeitos à retenção,
por empreitada, podemos mencionar como
principais: limpeza, conservação e zeladoria, vigilância e segurança, construção
civil, portaria, recepção e ascensoristas.
A alíquota a ser aplicada é de 11% sobre
os serviços prestados. O vencimento do
tributo ocorre no 20º dia do mês subsequente à contratação dos serviços.
Retenção do ISS Pessoa Jurídica
Em linhas gerais, o ISS é devido no
local do estabelecimento do prestador.
Porém, com o advento da Lei Complementar 116/03 de 2.003, o governo federal

normatizou sobre a responsabilidade da
pessoa jurídica contratante (tomador de
serviços) reter (descontar) e recolher o ISS
de alguns serviços prestados por outras
pessoas jurídicas, ao município em que
estiver estabelecido o prestador.
Os principais serviços são:
Instalação de andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas, limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés,
piscinas e congêneres, varrição, coleta,
remoção, incineração, tratamento e reciclagem com destinação final de lixos,
vigilância, segurança e monitoramento e
fornecimento de mão de obra.
Alguns municípios como São Paulo
atribuem responsabilidade ao tomador
de serviços estabelecido em seu território a reter o imposto de contribuintes
estabelecidos em outros municípios e que
não possuam cadastro mobiliário junto à
Prefeitura.
O vencimento do tributo ocorre no 10º
dia do mês subsequente à contratação dos
serviços e as alíquotas variam de 2% a 5% do
valor dos serviços contratados.
Considerações finais
A lista dos serviços sujeitos às retenções, em suas diversas esferas, é
exaustiva, por isso necessitam de análise
técnica. Portanto, é importante que os
documentos relativos à contratação de
serviços de terceiros sejam encaminhados ao profissional de contabilidade que
atende a instituição, para análise, quando
do recebimento do documento fiscal,
antes do efetivo pagamento ao prestador
de serviços. •

Wagner Eduardo Bigardi
Gestor Fiscal na Meira Fernandes. Contador com mais de 25 anos de atuação nas áreas Fiscal e
Contábil, sendo 15 anos no segmento educacional. Pós-graduado em Controladoria e Administração
Financeira e Negócios pela Universidade Paulista – UNIP, Pós-graduado em Consultoria e Gestão de
Empresas pela Faculdade Trevisan e Graduando em Direito na Universidade Unifieo.
wagner.bigardi@meirafernandes.com.br
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Neurociência

A

Desenvolverendo as
potencialidades dos alunos

s escolas atuais estão muito focadas
no cognitivo. É importante trabalhar
também as habilidades sócio-emocionais,
pois de nada adianta pessoas altamente
inteligente que não sabem conviver,
ganhar, perder, tolerar frustração e ter
iniciativa. A escola para tal pode oferecer
aos alunos atividades diversificadas envolvendo expressões artísticas, atividades
físicas, oficinas de empreendedorismo,
atividades em grupo, ofertando aulas que
tenham situações em que os alunos possam resolver problemas. Tais atividades
estimulam os dois hemisférios cerebrais e
nas funções executivas, auxiliando o aluno
a monitorar, avaliar e autorregular suas
emoções, ajudando na aprendizagem.
Não existem indivíduos que não conseguem aprender. Os estudos mais atuais
da Neurociência na aprendizagem indica
que todos podem aprender, entretanto,
se o indivíduo possui uma déficit cognitivo,
uma paralisia cerebral, sua aprendizagem
possui um ritmo diferente e ele poderá
aprender mais lentamente e com dificuldades para calculos avançados, por exemplo. Aprender é uma questão de foco,
organização e ritmo neural. Desta forma,
não existem pessoas que não aprendem.
O que existe são cérebros com ritmos
neuronais, desejos e experiências diferentes e que recebem os mesmos estímulos/
informações / conteúdos ao mesmo tempo
e coletivamente na sala de aula.
O ser humano nasce com aproximadamente 88 bilhões de neurônios e
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cada neurônio tem uma capacidade de
produzir milhões de novas conexões,
quando estimulados desenvolvem uma
capacidade denomina-se plasticidade
neural/ cerebral, ou seja, quando o
funcionamento do sistema motor e
perceptivo sofrem estímulos baseados
em mudanças no ambiente, através da
conexão e (re) conexão das sinapses
nervosas. No âmbito da aprendizagem
deve-se possibilitar aprendizagens significativas, onde o aluno possa experimentar, vivenciar, trocar experiências, e
lembrar do que foi tratado do conteúdo
de formas diferentes das tradicionais,
ou seja quadro e livro. O professor deve
inovar nos diferentes conteúdos pois o
cérebro faz novas conexões e fortalece
as já existentes quando vivencia, experimenta e lembra, principalmente se for de
forma prazerosa.
A Neurociência integrada à Educação
possibilita ao professor tornar-se um
mediador do como ensinar com qualidade
através de recursos neuropedagógicos
que estimulem o aluno a pensar sobre o
pensar, a criatividade, a metacognição as
relações sociais e afetivas. Dessa forma,
o professor pode promover os estímulos
corretos no momento certo para que o
aluno possa integrar, associar e entender
os conteúdos e as informações trabalhados com o mundo em que vive. De acordo
com a Neurociência, aprender é um
processo fisiológico e envolve o bom funcionamento de todo o organismo, onde

emoção e cognição caminham de forma
integrada e conectada, dessa forma,
a sala de aula precisa ser um ambiente
agradável e o aprendizado, prazeroso
Os professores devem propor desafios
em vez de ameaças. A atenção da criança
dificilmente se mantém por mais que os
primeiros 10 minutos da aula, por isso se
propõe aulas mais curtas que os tradicionais 50 minutos, com pausas e exercícios
diferentes, para ajudar a memorização.
Muitas avaliações sobre muito conteúdo
num curto espaço do tempo dificultam
a memorização, então, uma semana de
provas faz mal ao aprendizado de longo
prazo. É melhor espalhar avaliações ao
longo do tempo. As aulas devem começar
mais tarde, especialmente no ensino médio, pois os adolescentes acordam mais
tarde que as crianças. Estar desperto
ajuda muito no aprendizado. o professor
deve estimular no aluno a percepção, a
atenção e a memória, pois estes 3 juntos fazem acontecer a aprendizagem,
ninguém memoriza o que não prestou
atenção. Então atividades diversificadas,
que despertem a atenção do aluno, serão
memorizadas e apreendidas. •

Bianca Acampora
Doutora em Ciências da Educação.
Mestre em Cognição e Linguagem.
Pedagoga. Psicopedagoga.
Especialista em Metacognição e
Dificuldades de Aprendizagem.
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O poder do
brincar para
a criança
A

s brincadeiras são os meios as quais
as crianças descobrem o mundo,
e o faz de conta é uma das mais importantes. Fazer ou ser algo que tem outro
significado, o jogo simbólico, desenvolve
a capacidade comunicacional, assim podendo estimular a linguagem socializada.
O brincar é um ato social que permite
uma comunicação de vários modos podendo ser verbal ou não verbal, além de
possibilitar a criança expressar seus sentimentos e vontades. É através do faz de
conta que a criança constrói o seu mundo,
usando o imaginário e as experiências
vividas. O faz de conta é a super posição
intencional de uma situação suposta a
uma situação real, com um espírito de
diversão mais grupo sobrevivência. Deste
modo as crianças usam as brincadeiras
para construir seu aprendizado através
da exploração de situações liberando
seu eu criativo e produzindo seus desejos
mais íntimos.

Este aprendizado esta associado às
faixas etárias, assim ligada à maturação do
cérebro, conexões neurais, pois com o passar da idade os brinquedos administrados
unicamente pela fantasia liberam espaço
a jogos com regras e, muitas vezes, com
regra sociais, dessa maneira dando lugar
as responsabilidades da vida adulta.
Portanto a criança que não conhece
a si mesma e não descobriu o mundo
poderá não conseguir também se adequar
a realidade educacional, pois muito dos
problemas ou dificuldades de aprendizagem estão relacionados a questões de
psicomotricidade ou seja, a criança não
adquire a concepção de movimento organizado e integrado, os planejamentos
motores e cognitivos.
BRINCAR X DESENVOLVIMENTO
Para entender o mecanismo do brincar
no desenvolvimento das crianças temos
que levar em consideração esse cérebro.
O cérebro tem funções especificas e as
principais são as funções: cognitiva emocional (pensamento e emoção), motora
sensitiva (motricidade e processamento
sensorial) e autonômica (regulação dos
sistemas corpóreos).

A criança que não conhece a
si mesma e não descobriu o mundo
poderá não conseguir também se
adequar a realidade educacional
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O cérebro é uma estrutura altamente
desenvolvida e complexa, pois apresenta capacidades de projeção sensorial e cognitiva, planejamento motor e
iniciação de movimentação voluntaria,
expressão e linguagem, memória e aprendizagem e experiências emocionais e
motivação, além de outras. As conexões
realizadas para o desenvolvimento, e
tudo que vem posteriormente, dependem da chamada atividade nervosa, que
consiste na transmissão do impulso nervoso de um neurônio para outro através
das sinapses por neuromediadores ou
neurotransmissores, que podem conter
a informação de um efeito inibitório ou
excitatório da resposta ação. A criança
realiza aproximadamente em torno de
cem mil conexões e isso nos demonstra
o poder de neuroplaticidade (capacitação de regeneração ou recuperação
funcional das células nervosas, além de
ser indispensável para a aprendizagem
de modo geral), já que as sinapses são
dotadas de plasticidade.
Assim, pensando na criança, independente da faixa etária, o seu desenvolvimento corre através de aprendizado
vivido. As brincadeiras permitem que a
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O Faz de Conta X Desenvolvimento
Piaget (1975) descreve que o desenvolvimento da criança se da através das
brincadeiras, porem essas contribuía
para a unificação e a integração da
personalidade, assim permitindo a criança se comunicar com o outro. Então
essas brincadeiras não teriam apenas o
intuído de prazer (satisfação da pulsão)
e sim ajudar as crianças a socializarem
adquirindo registro de regras através
das atividades mentais de simbolização
e consequentemente seus processos de
aprendizagem. Já para Vygotsky (1991) o
jogo é um fator essencial para o desenvolvimento infantil e que pelo lúdico a
criança cria as zonas proximal (relações
sociais). Assim sendo esses dois autores
se correlacionam pensando em funcionalidade cerebral, pois o desenvolvimento
e consequentemente o aprendizagem

estarão embutidas nas regras de comportamento para que a brincadeira ocorra.
Outro fator importante do simbolismo
e a capacidade construção de objetos.
Piaget (1975) refere-se à construção de
brinquedos como uma das características que marcam a passagem do estágio
pré-operatório para o das operações
concretas.
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criança explore o mundo exterior, seja
o outro, as sensações ou o próprio objetos através das experiências concretas
vividas, sobre as quais são construídas
as noções básicas do desenvolvimento
da personalidade, habilidades e característica do indivíduo. Portanto, essa
exploração permite a construção do eu,
da relação com o outro e do mundo que
a envolve. Esse desenvolvimento ocorre
de maneira contínua.
Estudos realizados nos últimos 20
anos mostraram que os bebês nascem
com os sistemas sensoriais funcionando
e intactos, e alguns já estão ativos no
ventre materno a partir do quarto mês
de gestação. Apesar de cada um estar
funcionando em graus diferentes eles conseguem interagir entre eles em resposta a
estímulos recebidos.

depende do desenvolvimento cognitivo
e individual do ser (Piaget) e do aspecto
social sobre o desenvolvimento humano.
Portanto o desenvolvimento infantil esta
relacionado ao desenvolvimento das
estruturas cerebrais (conexões, processamentos sensoriais, formação do eu,
processamento cognitivos e motricidade)
e da influencia do meio ambiente sobre
si. Dessa forma podemos perceber que
as crianças projetam suas ansiedades,
frustrações, desejos e visão de mundo
(Vygotsky, 1991) durante as brincadeiras.
Essas brincadeiras simbólicas estão
inseridas nas habilidades linguísticas,
cognitivas e sociais. Estas habilidades
dependem, em grande parte, da capacidade de simbolização, para que possam
se desenvolver. A criança com três anos
já simboliza, uma simbolização simples e
com o passar dos anos essa capacidade
se aprimora até chegar no estagio das
regras. Pelas brincadeiras podemos observar estes aspectos do desenvolvimento
infantil. No estágio das regras, as crianças
apresentam alguns pontos que diferem
em relação ao sexo e à idade.
As crianças evoluem por meio de suas
próprias brincadeiras com intervenções
realizadas pelos colegas e adultos, enriquecendo a percepção de si, do mundo
e do outro. Através do simbólico tenta
entender o mundo dos adultos e o faz
de conta desenvolve cognitivo usando a
imaginação. O imaginário não é um jogo
de regras estabelecidas, porem as regras

CONSIDERAÇÕES
O espaço e tempo lúdico para os jogos
simbólicos estão cada vez mais reduzidos.
Hoje as crianças não tem a possibilidade da
vivencia do brincar em ruas com outras crianças como antigamente, estão fechadas
em suas casas com brinquedos eletrônicos
que não os dá essas experiências, e os menos favorecidos estão nas ruas por vezes
envolvidos no aumento da renda familiar
ou pior já entregues a marginalidade cometendo infrações e se drogando. As crianças que tem a possibilidade de estarem
dentro de escolas são restringidas quando
ao brincar, pois tanto em escolas infantis
como no inicio do fundamental um. O
importante é a formação do cognitivo,
do pensar, do saber ler e escrever, porem
esquecemos que para o cérebro adquirir
esta função precisamos desenvolve-lo por
meio do brincar. Isso não quer dizer que
não exista o espaço lúdico, no entanto
estes espaços são restritos com poucos
jogos acadêmicos e algumas bonecas e
carrinhos.
A brincadeira na infância e a chave
para o desenvolvimento das crianças
e aquisição de domínios de raciocínio.
Os principais teóricos da área do desenvolvimento propõem distintas funções
as brincadeiras, que pode refletir, resultar ou reforçar o desenvolvimento
da criança dependendo da abordagem
adotada (Johnson, Christie, e Yawkey,
1999). O tempo estendido da infância,
protegida pelos adultos, parece favorecer a aquisição dessas habilidades
através da experimentação e aprendizagem. Neste sentido, a brincadeira seria
um meio importante de treinar, na ausência de grandes perigos, as atividades
que serão necessárias para a fase adulta.
Além, de alguns aspectos da brincadeira podem ser preparatórios para as
demandas físicas, sociais e cognitivas
particulares do ambiente da própria
infância (Bjorklund, 1997). •

Fabiana Sarilho de Mendonça
FisioterapeutA. Graduada e em fase de Pós Graduação Strictu Sensu, mestranda em ciências
da reabilitação, com especialização em Fisioterapia em neonatal e pediátrica (lato sensu), com
aprimoramento em dor crônica pelo ACCamargo, RPG e Pilates. Com experiência em ergonomia
e ginástica laboral. Aprofundou-se em estudos de aperfeiçoamento em RPG, Pilates (clinico),
Mobilização Neural, Osteopatia, Movimentos Combinados, Mobilização Articular, Ventilação
Mecânica, Kinesiotappe e Fisioterapia aplicada em Urologia e Proctologia.
www.cliapisicologia.com.br - (11) 4424-1284 / (11) 2598-0732
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Autismo

QUAIS SÃO AS PRINCIPAIS
MODALIDADES TERAPÊUTICAS NO
TRATAMENTO DO AUTISMO?
freepik.com

(PARTE 1)

O

tratamento moder no para os
transtornos do espectro autista é
baseado em estudos científicos controlados e realizados há décadas em diversos
centros de pesquisa das mais respeitadas
e renomadas instituições acadêmicas dos
Estados Unidos, Canadá e Europa.
Intervenções conjuntas englobando
psicoeducação, suporte e orientação
de pais, terapia comportamental, fonoaudiologia, treinamento de habilidades
sociais, medicação, dentre outras modalidades ajudam na melhoria da qualidade
de vida da criança, proporcionando uma
melhor adaptação no meio em que vive.
Destaco à seguir as 5 principais
intervenções utilizadas no tratamento
dos transtornos do espectro autista
atualmente. Essa lista é um conjunto
de referências terapêuticas dos principais guidelines mundiais sobre o tema,
além das recomendações da Academia
Americana de Psiquiatria da Infância e
Adolescência, Academia Americana de
Pediatria e do Centro de Controle de
Doenças e Prevenção (CDC).
ORIENTAÇÃO FAMILIAR
E PSICOEDUCAÇÃO
A orientação familiar e oferecimento
de material psicoeducativo deve ser a
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A orientação familiar e oferecimento
de material psicoeducativo deve ser a
primeira intervenção terapêutica
primeira intervenção terapêutica. Normalmente, o momento de informar sobre
o diagnóstico da criança e de conversar
sobre o plano individual de tratamento
é carregado de emoção, preocupações,
dúvidas e muita ansiedade por parte
dos pais.
O médico deverá ser acolhedor, atencioso e esclarecer todos os aspectos
referentes ao diagnóstico e sobre o plano
individual de tratamento.
Todo universo de dados sobre a psicopatologia envolvendo o autismo deve
ser explicado. Livros, folhetos, websites
e toda forma de conteúdo psicoeducacional deve ser fornecido à família da
criança.
O trabalho psicoeducativo e de orientação aos pais será fundamental para aumentar a adesão ao tratamento e para gerar
expectativas realistas sobre a evolução da
criança ao longo do tempo.

ENRIQUECIMENTO
DO AMBIENTE
Essa modalidade de tratamento é
baseada em uma intervenção simples,
mas com resultados muito positivos.
Trata-se de expor a criança à um ambiente doméstico rico em diferentes
estímulos sensoriais. Essa possibilidade
de estimulação passou a ser estudada
após a observação de que crianças pouco
estimuladas vivendo em orfanatos romenos durante o governo do ditador Nicolae
Ceaușescu nas décadas de 1970 e 1980
desenvolviam alguns sintomas autísticos
no que foi chamado síndrome autística
pós-intitucional.
Estudos com modelos animais também demonstraram que aqueles animais
que viviam em ambientes ricos de estímulos, se desenvolviam melhor, quando
comparados com animais privados de
estimulação.
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Autismo

Para esse enriquecimento do ambiente existem alguns protocolos de
intervenção que incluem, por exemplo:
duas exposições diárias (manhã e tarde)
a diferentes fragrâncias de perfumes;
escutar diferentes ritmos musicais durante o dia; realizar diferentes atividades
motoras e assim por diante. Basicamente
a criança é estimulada diariamente com
pelo menos 30 exercícios combinandos
com estímulos diferentes envolvendo
os cinco sentidos (olfato, tato, paladar,
visão e audição).
O que os estudos científicos estão nos
mostrando é que esse enriquecimento
do ambiente através dessa estimulação
sistematizada produz uma melhora significativa de sintomas autísticos em crianças e adolescentes. Importante destacar
que essas intervenções apresentam
sucesso quando realizadas em crianças
com até quatro anos de idade.
MEDICAÇÃO
Não existem medicações que possam tratar especificamente o autismo,
entretanto algumas medicações podem
ser utilizadas quando identificamos
“sintomas-alvo”, isto é, alguns sintomas
comportamentais que atrapalham o
funcionamento global da criança e que
podem ser melhorados com medicamentos especificos.
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Por exemplo, uma criança que apresente compor tamentos agressivos,
auto-agressivos, agitada, inquieta, ansiosa, com movimentos repetitivos ou
estereotipias pode se beneficiar de uma
intervenção farmacológica.
Outras crianças que apresentem diagnósticos associadas como o transtorno
de ansiedade generalizada, o transtorno
de déficit de atenção/hiperatividade,
o transtorno de humor, dentre outras
também podem fazer uso de medicação
objetivando a melhoria dos sintomas da
patologia associada.
TERAPIA COGNITIVO
COMPORTAMENTAL
Uma das intervenções mais utilizadas
para o tratamento do autismo, a terapia cognitivo comportamental ajuda a
criança a reconhecer seus sentimentos
e regular suas emoções; controlar ansiedade, reduzir a impulsividade e melhorar
seu comportamento social.
O terapeuta objetiva também reduzir
comportamentos repetitivos e estereotipados, controlar acessos de raiva e ensinar
novas habilidades à criança ou adolescente.
TREINAMENTO EM
HABILIDADES SOCIAIS
O treinamento em habilidades sociais
é uma modalidade terapêutica funda-

mental para o tratamento do autismo,
pois as principais dificuldades dessas
crianças estão relacionadas com a esfera
social.
O terapeuta tem o objetivo de ensinar
e treinar habilidades sociais importantes
para a comunicação e interação social
da criança, como olhar nos olhos, reconhecer gestos faciais, iniciar e manter
uma conversa, por exemplo.
Ele pode contar histórias e envolver
a criança em situações sociais simuladas.
Posteriormente a criança poderá treinar
o comportamento desejado engajandose em situações reais dentro de um
grupo de habilidades sociais envolvendo
também outras crianças com as mesmas
dificuldades.
Em uma terceira etapa, as crianças
podem treinar comportamentos sociais em situações práticas do dia a dia,
comprando um sorvete na sorveteria
ou conversando com um novo amigo na
escola, por exemplo. •

GUSTAVO TEIXEIRA
Médico Psiquiatra da Infância,
Professor Visitante - Bridgewater
State University, Mestre em
Educação - Framingham State
University, Diretor Executivo - CBI
of Miami.
www.cbiofmiami.com
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Bullying

Bullying:
responsabilidades compartilhadas

U

ma adolescente de 14 anos ter
sido enforcada esse ano, em Porto
Alegre, vítima de bullying, me pareceu ser
um ótimo ponto de partida para discutir
o que anda acontecendo nas famílias e na
escola brasileira. Lamentavelmente, vejo
alguns pais responsabilizando a escola
pela prática de bullying dos seus filhos.
Todos sabem que sou defensor da ideia de
ser a escola responsável pelo processo de
humanização, a escola é um excelente local
para trabalhar valores humanos e virtudes.
Porém, transferir essa responsabilidade da
educação para as instituições de ensino,
como se somente ela fosse a responsável
pela formação humana, é um descabimento fora do comum. Não acredito ser a
hora de procurar culpados, o momento é
de ter serenidade e encontrar uma solução
que seja capaz de trazer a paz, capaz de
recompor a ordem perdida.
O fato é que os pais estão cada dia
mais distantes dessa tarefa de formação
humana. Por alguma razão inexplicável,
decidiram ser “amigos” de seus filhos. Essa
postura, equivocada e perigosa, pode ser
vista em diversos contextos. Costumo dizer
que pai é pai. Ser pai é muito mais que ser
amigo. Pai em momento algum deve ser
conivente com atitudes erradas dos filhos.
Agir como um amigo é retirar da criança
ou do adolescente o direito de ser humanizado; é roubar a possibilidade de crescer
com bases sólidas em valores e virtudes.
Pais preocupados com a formação moral e
ética dos filhos não se prestam a papeis de
amiguinhos, encobrindo os erros de seus
filhos. Dizem “não” sem medo de serem
acusados de desamor. Não negociam afeto
por educação.
Quantas vezes presenciei uma mesma
cena na escola. Eu era responsável pelo projeto “ Educação para paz”, dividia a mesma
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sala com a coordenadora do ensino fundamental. Por diversas vezes vi pais chegarem
com seus filhos, imbuídos de suas dores, e
ameaçarem a escola e os professores. A
cena beirava ao ridículo e num primeiro
momento faziam ameaças em nome de
seus filhos, condenando o fato que os tinha
levado até aquele local, geralmente relato
feito pelos seus filhos, e, depois de ouvir
tudo, a coordenadora se explicava: “ meu
senhor, não foi bem isso que aconteceu”,
“ na verdade o que aconteceu foi ...”. Após
ouvir a versão da coordenadora, os pais não
sabiam o que dizer, era o mal-estar posto.
Essa história se repetiu tantas vezes que
perdi a conta. Um simples fato que parece
inocente traz consequências gravíssimas.
Primeiro, porque o pai que escuta seu
filho se queixar da escola, e não procura a
mesma para escutar a sua versão e parte
junto ao filho em ataque à escola, está,
de certa forma, enviando uma mensagem
subliminar para seu filho: “ escolhi qualquer
escola para você, por isso estou indo lá “.
Se os pais dissessem ao seu filho que iriam
saber da escola o que ocorreu, podendo
assim evitar até a ida à escola, enviariam
outra mensagem subliminar a seus filhos:
“ não escolhi qualquer escola para você,
eu confio na escola”. Infelizmente, muitas
vezes, quem desqualifica a escola não são
os alunos, mas os próprios pais.
Nosso momento é muito delicado,
como se não bastassem os pais que não
fazem seu papel de educadores, há adultos
desesperados para se parecerem jovens.
A busca da “juventude eterna” em nada
ajuda no processo de humanização, amadurecimento e maturidade. Penso estar a
criança e o adolescente assustados com
essa” juventude a todo custo”. Envelhecer
deve ser trágico aos olhos do adolescente.
Talvez isso explique o número enorme de
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Não há como
fazer vista grossa
aos problemas
que enfrentamos
com o processo de
“desumanização”
da sociedade
adolescentes “presos” à adolescência,
imaturos e perdidos. Envelhecer não pode
ser bom quando tantos adultos lutam para
se manterem jovens. Há algo no silêncio
insistindo para que eles permaneçam
onde estão. E nesse desentendimento o
adulto se vê numa relação igualitária com
o jovem muito arriscada. Por momentos
vejo pais querendo ser filhos, mães que
se vestem como adolescentes, e nessa
corrida desenfreada e sem lógica não se
sabe mais hierarquicamente quem é pai e
quem é filho.
Vivemos num tempo em que falar de
hierarquia virou um sério problema. Vejo
crianças se dirigirem a adultos e idosos de
maneira desavisada e pouco educada. Até
mesmo na relação pai e filho perdeu-se a
hierarquia, renega-se o respeito. Não vejo
problema na hierarquia, pelo contrário, ela
nos dignifica, não se chega à maturidade
sem luta e investimento. Visto assim é
saudável que a hierarquia esteja presente.
Insisto nisso pois acredito ser necessário
deixar claro para a criança o caminho a
ser percorrido para se tornar um adulto
saudável. Não confundam isso com respeito. Todos, indiferente de nossas idades
merecemos respeito. São coisas distintas.
Até na relação de trabalho estamos tendo
problemas com a hierarquia. Mas vou me
ater à escola e à família, nosso esforço é
no sentido de criar uma aliança entre essas
duas instituições. Não há como fazer vista
grossa aos problemas que enfrentamos
com o processo de “desumanização” da
sociedade. Impossível ser negligente com o
que ocorre entre a família e a escola.
Pensando na delegação de responsabilidades à escola pelos pais, penso ser
oportuno lembrar que há poucos anos a

escola era uma extensão da casa no quesito
autoridade. Aí de nós se faltássemos com
respeito aos nossos professores. Nossos
pais nos deixavam bem claro ser a escola
autorizada a trabalhar no sentido de nos
formar cidadãos. Hoje, infelizmente, alguns
pais bradam com a escola como se essa
fosse a inimiga número um da família. Não
fazem seu papel e não deixam que a escola
assuma o papel de formadora de valores
humanos. É urgente uma mudança de atitude por parte dos pais em relação à escola.
Não é justo fazer dela uma vilã. Reconheço
que algumas instituições deixam a desejar,
sendo omissas na construção da cidadania,
investindo pouco em valores humanos, e
algumas até dificultam esse trabalho por
parte dos professores dispostos a intervir.
A questão do bullying é responsabilidade dos pais e da escola. Se ambos
trabalhassem no sentido de formação de
virtudes, de valores e ética, não haveria
situações como essa com tanta frequência como existe hoje. Nossas virtudes são
aprendidas; se não a ensinamos, toda a
formação humana fica comprometida.
Com algumas exceções, as práticas de bullying são fruto de crianças que por sua vez
foram vítimas também, senão de ameaças
e práticas de bullying, foram vítimas do descaso de adultos em lhes ensinar o caminho
justo, o caminho da ética, do respeito
pelo outro. Estamos colhendo o fruto do
afrouxamento da conduta digna, da negligência de pais e educadores que preferem
“ficar bem na fita” a fazerem seu papel de
educadores. Nos Parâmetros Curriculares
Nacionais está claro que as “ disciplinas
devem funcionar como ferramentas para
se atingir a cidadania”. O alvo, digamos
assim, é a cidadania. As disciplinas são
meras ferramentas para se atingir algo
muito mais nobre: a humanização.
Precisamos recuperar a credibilidade
da escola, urgente acreditar ser possível
inverter essa avalanche de corrupção que
tomou conta da nossa sociedade. Há pessoas ansiosas por fazer da escola esse
lugar formador de cidadãos dignos e
éticos. Contudo é preciso que esse laço
entre família e escola seja suficientemente
estreito. A escola e a família têm muito o
que aprender uma com a outra, e isso não
está claro para ambas. •

Teuler Reis
Psicólogo e psicanalista. Autor
“Bullying... Tô Fora” (Wak)
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Letramento
Jornada
Sieeesp

O desenvolvimento da
competência leitora nas
diferentes disciplinas
O
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desafio do letramento no Brasil
ainda é imenso, uma vez que é alto
o índice de alunos alfabetizados que não
compreendem o significado dos textos.
Insatisfatório, o nível de letramento traz
um forte efeito multiplicador negativo, já
que a leitura é uma competência fundamental ao bom aproveitamento de todas
as disciplinas e fontes de conhecimento.
Para se ter uma ideia da relevância do
tema, deficiências na área de matemática,
por exemplo, podem estar ligadas a
problemas de interpretação de textos,
porque os estudantes não compreendem
o enunciado das questões.
Todo texto, tomando como referência o filósofo russo Mikhail Bakhtin (18951975; estudioso da linguagem humana),
é um gênero discursivo. Ou seja, há um
discurso a ele intrínseco que é construído
de acordo com o autor, interlocutor,
situação de comunicação, imagens associadas, contexto histórico etc. Há,
portanto, todo um contexto capaz de
ajudar no entendimento. No processo de
aprendizagem da leitura, essa visão deve
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permear não apenas a disciplina de língua
portuguesa, mas todas as disciplinas.
Professores de diferentes áreas têm, portanto, a missão de “ensinar o aluno a ler”.
As escolas, por sua vez, têm que
estar conscientes do seu compromisso
em garantir que os alunos desenvolvam,
nas diferentes áreas do conhecimento, os
procedimentos de leitura exigidos pelos
distintos gêneros discursivos.
O texto expositivo, por exemplo, é
um gênero presente na maioria dos livros
didáticos das diferentes disciplinas. Para
compreendê-lo é preciso fazer perguntas: qual é o contexto em que esse texto
aparece? Para quem foi escrito? Como
esse texto se organiza? No processo de
aprendizagem da leitura, o texto tem que
ser trabalhado dentro de um contexto de
produção e recepção.
Para ensinar o aluno a ler os diferentes gêneros, o professor deve dominar
os aspectos que compõem o texto. É
necessário que haja compromisso do
professor com o seu planejamento, para
que ele se aproprie das características

É alto o índice
de alunos
alfabetizados
que não
compreendem
o significado
dos textos
distintos objetivos de leitura. O compromisso de ensinar a ler deve ser de todos.
De acordo com essa perspectiva, é
fundamental o trabalho com o desenvolvimento da leitura crítica dos textos.
É preciso, dentro de cada gênero, apresentar as diferentes vozes presentes
no texto. Para tanto, o professor pode
explorar os locutores e interlocutores de
cada produção estudada e pensar como
essas diferentes vozes influenciam na
escolha das palavras, na composição do
texto, no estilo, nos locais de circulação
etc. Essas habilidades de leitura devem
ser ensinadas, para que o aluno se torne
um leitor competente, proficiente e
engajado.
A necessidade atual de mudança nas
estratégias de ensino e aprendizagem
fica evidente quando vemos um leitor
ser capaz de decodificar um texto, mas
não ser capaz de inferir o sentido de uma
palavra, por exemplo. A questão é que a
escola ensina o código, mas nem sempre
está atenta a propor tarefas para que
o aluno pratique a leitura de maneira a
desenvolver as diferentes habilidades
que compõem a competência leitora. A
tecnologia, nesse contexto de Era Informatizada, tem papel fundamental. Do
momento de planejar ao de avaliar, a tecnologia deve estar à serviço das relações
de ensino e aprendizagem. Algumas ferramentas vêm sendo desenvolvidas nas
áreas de matemática, ciências, e na área
de comunicação entre professor e aluno,

Referências
• Estratégias de Leitura, Isabel Solé, 194 páginas, Editora Artmed.
• Trabalhando com os Gêneros do Discurso: Contos de Fadas, Editora FDT
• Pontos de Vista – Texto de Opinião – Prêmio Escrevendo o Futuro, 64 páginas, Editora Peiriópolis
• Gêneros orais e escritos na escola. Bernard Schneuwly e Joaquim Dolz e colaboradores. Editora
Mercado das Letras, 2004.
• Estética da criação verbal. Mikhail Bakhtin. Editora Martins Fontes, 2006.
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do texto que será trabalhado com os
alunos. Seja um gênero da esfera literária,
jornalística, publicitária, científica ou
escolar, o professor tem que ter clareza
dos objetivos de ensino e aprendizagem.
Além da apropriação do gênero, o
educador deve ensinar as diferentes
estratégias de leitura que possibilitam
o engajamento com o texto. As intervenções do professor devem criar situações didáticas que ajudem o estudante
a aplicar seu conhecimento prévio, a
realizar inferências para interpretar o
texto e a identificar e esclarecer o que
não entende. O compromisso da escola
é garantir que todas as áreas incluam em
seus planejamentos o ensino da leitura
dos gêneros discursivos escolhidos para
o trabalho.
Mas como as estratégias didáticas revelam essa concepção teórica?
Apresento alguns breves exemplos
para apontar caminhos para a atuação
prática do professor no papel de formador de leitores competentes. Em língua
portuguesa, o professor pode propor o
estudo de um gênero discursivo, como
por exemplo uma notícia, e compreender
os recursos linguísticos próprios de texto
da esfera jornalística. Além de possibilitar
que o aluno compreenda a situação de
produção de uma notícia, onde o texto
circula, quais os temas que são tratados,
o professor ensina os aspectos gramaticais exigidos pelo currículo. Na disciplina
de geografia, por exemplo, o professor
pode explorar a leitura de um mapa, ou
um infográfico, analisando a estrutura
própria desses gêneros. Ele pode realizar
intervenções de modo que os alunos
estabeleçam relação entre imagem e
texto, entendam as funções das legendas
etc. Para isso, deve apropriar-se do texto
antes. Desse modo, garante a compreensão do gênero e a aprendizagem dos
conceitos da disciplina. Em matemática,
o professor pode aprofundar-se nos
recursos linguísticos próprios de um
enunciado e trabalhar a interpretação
de palavras, como “diferença”, “sobra”,
“reduzir”, que muitas vezes possuem sentido distinto daquele usado no cotidiano.
É papel do professor instrumentalizar o
aluno para ler os textos próprios de cada
disciplina. Há diversas maneiras de ler e

por exemplo; na área da linguagem, também existe uma ferramenta que trabalha
a leitura dentro dessa perspectiva.
Permanece, assim, o desafio de
colocarmos em discussão as diferentes
formas de pensar e entender a leitura
de maneira a atingir eficácia na relação
ensino aprendizagem em todas as áreas
do conhecimento. Além disso, de considerar que as práticas em leitura devem
integrar um aprendizado contínuo, sempre levando em conta novas habilidades
a serem desenvolvidas e consolidando
as habilidades já adquiridas, e isso não
apenas na fase inicial da vida escolar da
criança.
Com base nessa ideia de um processo
contínuo de ensino e aprendizagem, e em
um contexto altamente informatizado e
veloz nas informações, o professor deve
buscar o compromisso diário de formar
leitores críticos. Torna-se cada vez mais
importante que o aluno do século XXI
atinja a proficiência e a criticidade em
leitura, para, dentre outras habilidades,
ser capaz de considerar diferentes perspectivas. O docente é, certamente, um
dos profissionais que tem em mãos o
privilégio de levar o país para um outro
patamar na área da leitura. E a escola
tem, portanto, a tarefa de promover estratégias, tempo e espaço, que auxiliem
o trabalho de planejamento dos professores das diferentes áreas. •

Leticia Reina
A autora é mestre em linguística
aplicada pela PUC-SP, pósgraduada em psicopedagogia
pela Unimarco e graduada em
psicologia pela Universidade São
Marcos. Atualmente é diretora
pedagógica da Guten Educação e Tecnologia. Com
20 anos de experiência em educação, trabalhou
em escolas referência em São Paulo em cargos
de coordenação e orientação. Foi professora da
pós-graduação no Senac-SP e atuou na elaboração
de materiais didáticos na FTD. É palestrante do
Congresso Bett Educar 2017.
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Comportamento

Incentivando a independência desde cedo
D

e maneira planejada e intencional,
a escola deve convidar as crianças,
diariamente, a participar das tarefas possíveis para sua idade e exercitar escolhas
próprias, entendendo a responsabilidade
de cada uma delas. Sempre valorizadas
pelas conquistas, com elogios e palavras
de incentivo, elas vão tomando consciência de suas capacidades e se sentem cada
vez mais seguras para resolver problemas
inerentes da faixa etária. Uma premissa
importante é “nunca faça pela criança
o que ela pode fazer sozinha” (Piaget).
Os pequenos, de 4 a 11 meses, se
desenvolvem experimentando o mundo
pelos sentidos. Os desafios propostos
devem contemplar explorações de sons,
texturas, sabores e odores. Movimentos
cada vez mais elaborados e refinados
do seu corpo, são formas prazerosas de
exercitar sua independência física. Incentivar a fala é essencial, músicas, histórias,
nomes das partes do corpo, brinquedos e
objetos são momentos de aprendizagem.
Com balbucios e lalação , o bebê exercita
a comunicação verbal, e tem a possibilidade de expressar seus desejos.
Com 1 ano, desafios motores de
equilíbrio se tornam importantes para
a conquista dos primeiros passos, que
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possibilitarão descobrir os espaços mais
amplos. Experiências de empurrar, lançar, jogar tudo ao chão e observar o que
acontece, são formas de mostrar o que
já podem fazer sozinhos e investigar a
reação dos objetos em suas ações.
A ampliação do vocabulário aos 2
anos, deve ser estimulada de forma
mais complexa, quando adultos e educadores lhes fazem perguntas, ajudam
na construção das frases curtas e na
verbalização dos seus sentimentos. A
escola pode possibilitar oportunidades
de a criança carregar sua mochila, de

Com 1 ano, desafios
motores de
equilíbrio se tornam
importantes para
a conquista dos
primeiros passos

tamanho e peso adequados, pegar sua
agenda dentro dela, entregar à professora, ajudar a guardar os brinquedos
ao final da brincadeira, comer o lanche,
lavar as mãos e escovar os dentes. Essas
experiências contribuem na construção
de sua independência.
Chegando aos 3 anos, com uma
grande energia física e o vocabulário
mais avançado, é possível propor que as
crianças contem sua história favorita, que
foi lida várias vezes, ou situações vividas
na escola, uma vez que têm condições
de memorizar e reproduzir alguns fatos
e ações, entrelaçando com sua imaginação. Com essa idade, na escola, já é
possível envolvê-las na organização dos
brinquedos, jogar papéis no lixo, recolher
trabalhos dos colegas e entregar às educadoras, tirar peças de roupa ou calçados.
As imaginativas e curiosas crianças de
4 anos, gostam de saber como as coisas
acontecem, por isso, além das propostas
do dia a dia, de incentivo à organização
de materiais, podemos incentivá-las a
arrumar a mochila para ir à escola, guardando sua agenda, fechando o zíper e que
se vistam sozinhas, por exemplo. É possível solicitar que levem um recado ou um
brinquedo à professora na sala ao lado.

As crianças de 5 anos adoram ser desafiadas. Verbalizam a todos o que conseguem
fazer, e querem realizar atividades cada vez
mais complexas. Por isso, ter materiais escolares individuais é uma oportunidade de
exercitar os cuidados com seus pertences.
Aprender a realizar sua higiene pessoal
completa é uma maneira de torná-las independentes para passar a noite na casa da
vovó ou do primo. Participar de jogos faz
com que vivenciem situações em que terão
de lidar com escolhas e suas consequências.
Na resolução de conflitos, já conseguem
verbalizar seus desagrados.
Na fase de muitas descobertas, como
a leitura e a escrita, aos 6 anos, as crianças
são capazes de se vestir, tirando e colocando sua roupa, organizar de maneira
elaborada os objetos pessoais, na escola
e em casa, arrumar a mesa para o almoço,
lavar os potes, pincéis e colaborar na
limpeza do espaço que usou.
Aos 7 anos as responsabilidades são
maiores, por isso, incentivamos que entendam que fazem parte de um grupo,
suas ações individuais podem interferir
na convivência. A escola pode planejar
momentos em que a criança vivencie
acampamentos, quando terão que preparar sua mala, vestir-se e amarrar seus
tênis, dobrar suas roupas, tomar banho,
arrumar a cama pela manhã, entre outras
atividades. Os desafios lógicos, como as
adivinhas, são momentos de diversão

e aprendizagem, e exercitam de forma
complexa a busca de soluções.
Com pensamento mais organizado
e lógico, aos 8 anos, as crianças possuem maior capacidade de atenção e
concentra-ção. Compreendem conceitos
e gostam de explicações detalhadas. Na
escola, sua independência pode ser exercitada ao se dirigirem sozinhos para diferentes ambientes, comprar o lanche com
dinheiro e administrar o troco na cantina.
Como já lidam com algumas responsabilidades, a supervisão dos adultos pode ser
menor, mas a valorização é constante.
Crianças de 9 anos têm muitos interesses e adoram alcançar êxitos. As orientações mais complexas para atividades
escolares, de organização pessoal e do
tempo, são incentivos para a construção
de sua individualidade. Uma maneira de
estimular a independência é propor que
estudem para as provas.
Aos 10 anos, encontram-se entre a
infância e a adolescência. As escolhas
estão sempre relacionadas à liberdade e
à responsabilidade, uma vez que regras já
estão internalizadas. A partir da mobilização sobre questões além do seu âmbito
familiar e escolar, podem ter iniciativas
próprias em ações mais amplas, como
divulgar em seu condomínio uma campanha social iniciada na escola.
Ao criar todas essas possibilidades de
exercício da independência na infância,
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Participar de jogos faz com que
vivenciem situações em que terão
de lidar com escolhas e suas
consequências

Os sucessos
alcançados por
seus próprios
méritos fazem
com que sejam
adultos seguros
colaboramos com o desenvolvimento de
autonomia e da inteligência, pois novas
conexões neurais são construídas nesse
processo. Os sucessos alcançados por
seus próprios méritos fazem com que
sejam adultos seguros, com iniciativa
para enfrentar os desafios inerentes da
maturidade, com capacidade de fazer
escolhas e responsabilizar-se por elas, de
forma autônoma. •

Patrícia Cintra
Pedagoga (UNESP), professora
de Arte (UNIMAR), especialista
em Literatura (PUCSP) e
Alfabetização (ISECEVEC).
Diretora Pedagógica da Escola
Eduque.
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Orientação

Chegou a hora de ir para escola... e agora?
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A aprendizagem
acontece em
diversos ambientes
de aprendizagem,
não somente nas
salas de aula

N

o momento da escolha de uma
escola, os pais devem ter clareza
na forma como concebem a educação de
seus filhos, quais suas convicções, crenças e
expectativas. A partir dessa análise, procurarem escolas que reflitam, por meio de sua
proposta pedagógica, a proximidade com
a concepção familiar. Além disso, o espaço
físico da escola também conta muito. A
aprendizagem acontece em diversos ambientes de aprendizagem, não somente
nas salas de aula. Escolas com infraestrutura diversificada (parques, laboratórios,
bibliotecas, áreas para prática esportiva,
horta, ateliês da arte, música...) mobilizam
a construção da aprendizagem por meio de
diversas linguagens e promovem o desenvolvimento de habilidades cognitivas e não
cognitivas (sócio emocionais).
Outros fatores importantes também
devem ser considerados. São aqueles de
ordem prática: distância entre escola e a
residência ou o trabalho dos pais, possibilidade de frequência da criança em período
integral, flexibilidade no horário de saída,
oferta de atividades extracurriculares (esportivas e/ou culturais).
A confiança na opção feita é imprescindível. É importante que as famílias
estejam convictas e seguras da escola que
escolheram. Essa segurança será transmitida à criança e o processo de adaptação
tenderá a ser tranquilo. A criança lê os pais
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com muita facilidade e percebe quando há
insegurança, receio ou medo de deixá-la
no novo espaço.
Por outro lado, uma atitude positiva
dos pais e familiares em relação à escola,
suscitará uma tranquilidade e segurança
maior na criança durante os primeiros
dias de aula, favorecendo a integração ao
grupo, à professora, aos espaços da escola
e aos procedimentos escolares.
A transparência nas relações escola x
família também é imprescindível. Ambas
têm como maior bem a educação das crianças, cada uma dentro das suas especificidades, por isso, a parceria e a transparência
nas relações é fundamental. A comunicação
família – escola deve ser feita de maneira
clara, direta, com as pessoas responsáveis
e capazes de fornecer informações seguras
e verdadeiras, evitando interpretações
equivocadas e ampliações desnecessárias.
A menor distância entre dois pontos é uma
linha reta, assim se precisa compreender e
realizar a comunicação entre esses dois núcleos essenciais na formação das crianças.
O processo de adaptação escolar envolve a todos: pais, familiares, professores,
gestores. Cabe à escola estar preparada
para acolher os alunos na sua diversidade,
alguns mais seguros, outros receosos,
temerosos; com profissionais disponíveis e
atentos para acalmar os choros das crianças
(que surgirão, é normal) e a ansiedade das

famílias. É um momento delicado na rotina
escolar e que pode ser favorecido por uma
flexibilidade no tempo de permanência da
criança na escola nos primeiros diais, pela
abertura para um familiar permanecer na
escola e, se necessário, na sala de aula, considerando que cada criança tem seu tempo
e que merece ser acolhida nesse processo
com paciência e carinho.
Quanto à família, é possível ajudar a
criança nesse processo, tratando-o da
forma mais normal e verdadeira possível.
É um passo importante, necessário, bom.
Ir para escola é bom! É uma etapa fundamental do crescimento. A ida à escola é um
acontecimento que faz parte da vida de
todos, portanto deve ser encarada como
uma etapa sequencial da vida. A própria
relação entre as pessoas no ambiente escolar deverá ser, quando bem conduzida,
o melhor estímulo para a criança querer ir
para a escola. Nesse ambiente ela conhece
e convive com seus pares, brinca, aprende, aprende brincando, recebe afeto,
orientações, acolhimento, amplia seu
mundo e suas relações com a segurança de
poder errar, repensar, corrigir, pois tem a
mediação dos professores como suporte
e referência.
Ser verdadeiro com a criança por menor
que ela seja, sinalizando todas as ações que
acontecerão. Evitar as mentiras com relação à permanência na escola. A ida à escola
será uma rotina diária, não é “só uma vez”.
A frequência e a pontualidade no horário
da saída são essenciais para a criação da
rotina e, por consequência, da segurança
frente ao distanciamento - pais x filhos desse período. Distanciamento saudável
e mobilizador de reencontros animados e
cheios de novidades! •

Cláudia Ayres Paschoalin
Coordenadora Psicopedagógica
da Educação Infantil e Ensino
Fundamental I do Colégio Marista
Glória, do Grupo Marista.
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TDAH

Transtornos

SERIA O TDAH
UM SINTOMA
CONTEMPORÂNEO?
Q

uem nunca ouviu falar sobre o TDAH
(Transtorno do Déficit de Atenção/
Hiperatividade)? O tema vem ocupando
rodas de conversa em diversos ambientes
e principalmente entre pais e professores
além dos consultórios médicos, psicológicos e psicopedagógicos. O espaço que o
TDAH vem ganhando é assustador, o problema existe, é real, mas acredito que seja
necessário mais cuidado e conhecimento
ao abordá-lo. O momento contemporâneo
é de excessos, tudo ou nada e diante do
nada, o vazio aparece e com ele um nome
para aquilo que não entendemos, é ai que
mora o perigo de uma banalização em
torno de tantos transtornos.
A nomenclatura TDAH (Transtorno do
déficit de atenção/hiperatividade) passou
a ser usada na década de 80, antes disso o
transtorno era mais conhecido como DCM
(Disfunção cerebral mínima). Naquela
época, o transtorno já era tratado com
psicoestimulantes. O TDAH é um dos transtornos neurológicos do comportamento
mais comuns na infância. A estimativa
é de que o transtorno afeta cerca de 5%
a 8% da população. Para a área médica
o transtorno do déficit de atenção e
hiperatividade é um distúrbio biopsicossocial, ou seja, não se pode separar a causa
genética da psicológica e do meio em que
se vive. Os principais sintomas aparecem
na idade escolar, já que, conforme as exigências escolares aumentam as crianças
começam a apresentar falta de atenção,
recorrentes esquecimentos, dificuldade
em se concentrar, em seguir instruções,
combinados e em organizar tarefas por
suas prioridades além de iniciarem várias
atividades ao mesmo tempo e quase sempre não as finalizarem. Ainda de acordo
com o discurso médico as manifestações
que hoje caracterizam o transtorno, está
classificado pelo DSM-IV e situam-se em
torno de três sintomas básicos: desatenção, hiperatividade e impulsividade. A
característica essencial deste transtorno
é a persistência de desatenção e/ou hiperatividade.
De lá para cá e de cá para lá, venho
fazendo diversas conferencias e debates
acerca do tema junto a pais, professores
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e profissionais. A cada dia que passa,
fico mais atenta e focada nos chamados
“desatentos”. Passado, dois anos da publicação do meu livro, tenho o desejo de
explorar as manifestações de hiperatividade e de déficit de atenção, sob a luz da
psicanálise, e é isso que venho fazendo em
uma constante interlocução com outros
Psicanalistas. O TDAH, não deve ser visto
apenas com os olhos de um transtorno
e sim em seu contexto histórico, social e
cultural. Quem é o sujeito que sofre?
Não é possível desconsiderar o momento contemporâneo que vem sendo
marcado pela velocidade das mudanças
e as rápidas transformações de tudo e de
todos, sem contar os clicks daqui e dali,
e com isso rapidamente excluo, deleto,
curto ou bloqueio. Os almoços mudaram,
os tipos de alimentos diversificaram, o
tempo de espera foi encurtado com tanta
(s) tecnologias e o tempo e a forma de
relacionar-se com o outro mudou. Consigo
conversar com várias pessoas ao mesmo
tempo, sem estar presente, posso dar boa
noite ao meu filho por mensagem e considerar diversas famílias em um mesmo
núcleo. Crianças e jovens já nascem conectados em seus aparelhinhos. O mundo
mudou, as crianças “levadas”, “molecas”,
“faladeiras” e “desobedientes”, como
eram chamadas em outros momentos,
hoje são colocadas em uma categoria:
hiperativas e desatentas. Como fazer com

A característica
essencial deste
transtorno é a
persistência de
desatenção e/ou
hiperatividade

Em uma ocasião recebi a ligação de
uma mãe desesperada porque ela não
concordava com o uso do medicamento
(ritalina) pelo seu filho de 12 anos e o
pai do garoto, não abre mão, já que, o
médico da família prescreveu para o menino. A mãe relatou-me que seu filho é
quem cuida da administração do próprio
remédio e o critério do menino é: a quantidade de deveres e provas. Quanto mais
obrigações, mais ele toma e já teve dias
em que o menino tomou 3 comprimidos.
Ela por ser uma mãe muito atenta, além
de ser psicóloga, estudou a propriedade
da droga e descobriu que o metilfenidato
tem o mesmo mecanismo de ação que
as anfetaminas e cocaína, a diferença
está na intensidade. Para resumir este
caso, dentre outros que estamos acompanhando, esse garoto e seus colegas,
estavam inalando o remédio, pois dessa
forma, ele teria quase que o mesmo
efeito da cocaína. Como ele descobriu
isso? É simples, basta ter acesso ao Dr.
Google que descobriremos coisas que
nem imaginamos. Não vamos esquecer
que as novas gerações, estão anos a luz
de nós, no quesito tecnologia.
Vale lembrar, que existe um controle
especial das receitas (amarelas), feita, em
três vias, sendo que duas são retidas pela
farmácia, bem como todos os dados registrados no sistema do órgão para que se
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que elas sigam o protocolo pós-moderno?
Onde estão nossas crianças e jovens?
Segundo os dados estatísticos, boa parte
delas estão medicadas e tentando cumprir
o protocolo de uma educação da eficácia
pautada em “bons comportamentos”
e “boas notas”, “bons filhos”, “bons
alunos”, ficando encoberto a questão
primordial do sujeito que sofre. Questão
essa que muitas vezes passa desapercebido. Com isso, perde-se a possibilidade
de pensar questão do sintoma, algo que
é sinalizado pelo sujeito “adoecido” algo
da singularidade.
Recebo em meu consultório, jovens
que estão nos cursinhos da vida, tentando
um lugar ao sol e vez ou outra eles chegam
com suas latinhas de “energético” na
mão. E eu pergunto: Para que isso fulano?
Rapidamente vem a resposta: para eu
conseguir ficar ligado. Vale ressaltar, que
dois destes jovens, fazem uso de outros
estimulantes, receitado por seus médicos.
Vale ressaltar, que não estou aqui para
levantar nenhuma bandeira contra a medicina e muito menos contra ou a favor dos
medicamentos prescritos e seus desdobramentos. Apenas quero chamar atenção
para o acompanhamento por parte dos
médicos junto a escola e suas famílias,
pois já tenho relatos de jovens que em dia
de provas, levam seus comprimidos para
socializar com seus amigos.

possa se fazer o diagnóstico do comportamento do mercado brasileiro de remédios
controlados. Isso já não basta no mundo
contemporâneo. Muitos pais e professores, só conhecem os benefícios da droga
e o que precisam é da receita. Nunca ouvi
tantos relatos de pais que foram “assaltados” e suas receitas roubadas, o que isso
nos sinaliza? Outras receitas são fornecidas. Sem contar que alguns pais sugerem a
outros pais que seus filhos experimentem.
Em minha opinião, isso é crime.
Volto a ressaltar que o que venho
observando são crianças e jovens em sofrimento psíquico, porque se veem como
“os diferentes” ao serem enquadradas
nesses diagnósticos, deixam de ser vistas
e escutadas como sujeitos e passam a
atuar como invisíveis em nossas escolas
e famílias.
O que venho constatando em minha
pratica é um exagero na forma com qualquer dificuldade, seja ela de que ordem
for. Venho recebendo casos em que a
realidade social dessas crianças e jovens
vem sendo banida de tais diagnósticos.
Não nego que algumas poucas crianças
necessitem do medicamento, o que defendo é que existe um caminho que pode
ser percorrido ANTES que isso ocorra.
Defendo um reposicionamento por
parte das crianças e jovens frente as suas
dificuldades, desde que atrás deles haja
adultos que possam orientá-los a lidar
com suas dificuldades. Crianças e jovens
necessitam de modelos adultos, sujeitos
que possam direcioná-los e chama-los
junto as suas responsabilidades. Como
as novas gerações vêm encarando seus
estudos? Quando paramos para escutar
a rotina dessas crianças e jovens, entendemos boa parte de sua (s) “hiperatividades”. Que lugar o compromisso escolar
tem em suas agendas? Como vem sendo
estabelecida a relação entre professor e
aluno? Entre família e escola? Estas são
algumas questões que devem ser esgotadas no corpo docente para que algo
interno na escola também seja alterado.
O ser humano é complexo, os novos
sujeitos adentraram as escolas e talvez
ainda não saibamos como lidar com isso.
Educação para todos é um direito e dever,
porém ela começa com UM a UM e isso
leva tempo, um tempo que é incompatível
com a pressa. Educar é incompatível
com a pressa. Estaríamos diante de um
sintoma contemporâneo? •

Jane Patricia Haddad
Pedagoga com especialização em
Psicopedagogia. Autora do livro
“Cabeça nas Nuvens: orientando
Pais e Educadores sobre o
Transtorno do Déficit de Atenção”
Wak Editora.
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“Tio(a), ele(a) não que ser meu(minha) amigo(a)!”
E agora professor(a)?

freepik.com

Reflexões sobre a importância da
afetividade no contexto da aprendizagem
na educação infantil

E

sta frase: “Tio(a), ele(a) não quer ser
meu(minha) amigo(a)”, com certeza
é repleta de sentimentos e com frequência ecoa nas diferentes salas de aula,
onde transitam crianças de três, quatro e
cinco anos da primeira etapa da educação
básica(educação infantil). Angústia tão
grande, para alguns coraçõezinhos, que
até pode impedir as valiosas interações
cognitivas. Isso leva a uma reflexão sobre
como a afetividade é capaz de influenciar
na questão da aprendizagem da criança
pequena.
Não é fácil administrar os atritos no dia
a dia da sala de aula da educação infantil.
Preferências, implicâncias, empurrões, brigas, birras, mordidas reforçam tal tese. Em
meio a este rebu emocional, uma certeza:
Necessidade de intervenção. Num mundo
perverso, repleto de solidão, crianças
pequenas tem o direito de vivenciarem
atitudes positivas no seu cotidiano escolar,
já que no mundo atual, constantemente
estes direitos lhe são negados.
Sabe-se que educação e cuidado são
objetivos presentes nas diretrizes oficiais
da educação infantil, mas, no cotidiano
escolar, como as ações do cuidado se
evidenciam? Como as ações de respeito
para com os pequenos, ações de cuidado
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com o outro e respeito às diferenças são
trabalhados? Como buscar atividades que
reforcem e provoquem novas atitudes
positivas nas crianças? Sem dúvida, o exercício da afetividade torna-se um caminho
fecundo para tal.
Diversas teorias educacionais são
categóricas, quando afirmam que a
aprendizagem acontece de diferentes maneiras, com múltiplos pares, e, também,
que existem modalidades diferentes de
aprendizagens. Isso também reforça a
ideia de que o processo de ensino e aprendizagem é influenciado por uma multiplicidade de determinantes culturais, sociais,
econômicos, psicomotores e políticos
que caracterizam os fatores ambientais
mais amplos, dentre os quais se coloca a
estrutura educacional.
Henri Wallon, teórico da aprendizagem, ainda tão desconhecido dos meios
educacionais, foi categórico em suas pesquisas e firmou a ideia entre todos de que
sem empatia não existe aprendizagem.
Por empatia entende-se a aptidão para se
identificar com o outro, sendo capaz de
sentir o que o outro sente ou se colocar
no lugar do outro, dentre outras possibilidades. Na Psicologia da Aprendizagem
pode-se resumir a empatia, na possibili-

dade de identificação de um sujeito com
outro; quando alguém, através de suas
próprias especulações ou sensações, se
coloca no lugar de outra pessoa, tentando
entendê-la.
Os pilares da educação contemporânea, propagado pelo relatório da
Organização das Nações Unidas para a
Educação, a Ciência e a Cultura- UNESCO
trazem como base para uma educação
humanizada, no terceiro milênio, um ensino fundamentado nos quatro pilares da
educação. Que segundo tal relatório são:
“aprender a aprender”, “aprender a fazer”, “aprender a conviver” e “aprender a
ser”. De forma resumida pode-se explicar
os pilares desta forma: “aprender a aprender” caracteriza-se pela capacidade de
aprender, de conhecer, de desenvolver o
raciocínio lógico. Deve ser encarada como
a necessidade de aquisição de saberes e o
próprio domínio dos instrumentos do conhecimento. Sobre o “aprender a fazer”,
pilar que está de forma indissociável ligado
ao primeiro, destaca-se a aprendizagem
das competências, a formação técnicoprofissional, do fazer diário e constante
de cada um. Mas os dois pilares ligados à
afetividade as relações, por tratarem de
eixos mais subjetivos, tornam-se desafios
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diários para professores, pois envolvem os
campos das atitudes e valores.
Neste contexto, evidenciam na diversidade humana, os preconceitos, as
diferenças, o desconhecimento do outro,
ameaçam a paz entre os pequeninos e
também entre professores e alunos, pais
entre pais e quantas tantas outras relações são firmadas no cotidiano escolar.
Sim! Desde à idade mais tenra evocam,
nos meios escolares da educação infantil,
a necessidade da tolerância humana.
Destaca-se, ainda neste contexto,
fruto das pesquisas de outros teóricos
da educação, a existência de conteúdos
conceituais, procedimentais e atitudinais e
que por serem diferentes, em suas modalidades, exigem estratégias diferenciadas
no cotidiano docente, visando o tratamento e trabalho de temas que envolvam:
Respeito aos colegas, comunicação entre
alunos, reconhecimento das diferenças,
aceite de pequenas regras de convivência, cuidado com o material individual e
coletivo, participação em atividades que
envolvam exposição, trabalho em grupos,
identificação e troca de pares, atividades
também exijam empréstimos de objetos
como brinquedos, lápis cera, massinha,
dentre outros.
Debruça-se a reflexão deste texto para
as questões afetivas e para os conteúdos
atitudinais, presentes no currículo da

38

Escola Particular • Junho – 2017

educação infantil, porque expõem a necessidade de aprendizagens voltadas para as
questões afetivas, por vezes, continuam
distantes do cotidiano escolar das crianças,
até mesmo da educação infantil brasileira.
Análises de planos de aula e projetos escolares desta etapa apontam à
ausência de uma sustentação afetiva,
no contexto pedagógico. Tentar buscar
possíveis soluções que possam amenizar
o problema, com o intuito de torná-lo
menos catastrófico no processo ensino
aprendizagem serão sempre bem – vindas
e necessárias, entre os fazeres de professores que educam crianças de zero a cinco
anos em nosso país.
É primordial tornar prazeroso o ato
de aprendizagem, da compreensão, da
descoberta. Assim, construir e reconstruir
o conhecimento torna-se um ato cotidiano
necessário, para que as aprendizagens
não sejam passageiras, que se mantenha
através do tempo, valorizando a curiosidade, a autonomia e a atenção, permanentemente. Torna-se fundamental, pensar
o novo, reconstruir o velho, reinventar
o pensar. E, como com crianças bem
pequenas, as aprendizagens e atitudes
estão, sempre, carregadas de emoções e
sentimentos, educa-las deve ser um ato
profissional, pelo cognitivo, mas também,
com atitudes repletas de alteridade, amorosidade, alegria e tolerância.

Algumas dicas de atividades que visam
o desenvolvimento da afetividade entre
os pequenos:
1. Organização e participação em atividade de rotina, com os pequenos: Levar
pequenos recados orais para professores
e outras salas, organização das regras de
convivência da sala, arrumação coletiva do
espaço de sala da sala de aula.
2. Dia do empréstimo dos brinquedos
“de casa” com a classe. As crianças são
convidadas a trazerem os seus brinquedos
prediletos de casa e são incentivadas a
brincarem com os colegas e a, também,
emprestarem seus brinquedos.
3. Organização de piqueniques ou
lanches coletivos, onde todos irão comer
os lanches dos coleguinhas e com os
coleguinhas.
4. Na rodinha inicial, conversar sobre
sua casa. Falar sobre sua rotina, sobre
suas atividades em casa. Nesta hora, o
professor deverá mediar a fala, buscar
encontrar atividades iguais e similares
entre as crianças, nos horários que estão
em casa.
5. Ouvir histórias preferidas dos colegas, aplaudir os colegas que participarem
das histórias ou das atividades em sala
de aula.
6. Exercitar o uso de ações que utilizem as palavras, como: Muito obrigada,
por favor, bom dia... Palavras que incen-
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Empréstimos de
livros e brinquedos
da escola para
os alunos
tivem a interação e o desenvolvimento de
valores universais em sala de aula.
7. Brincar de criar o perfil do amigo.
Com papeis pardos, canetinhas coloridas,
lãs, papéis coloridos, cola. Em pequenos
grupos, as crianças são incentivadas a
desenharem o contorno do amigo(da criança que ficar deitada sobre o papel) e em
seguida, irão desenhar partes do corpo e
fazer um boneco, com nome e tudo mais.
O professor media a atividade, falando que
todos possuem olhos, braços, cabelos...
8. Atividades que envolvam o nome
do colega. Cantoria e parlendas como: “A
lua vem saído com três estrelas do lado,
a primeira vem dizendo que (colocar o
nome do colega), tem namorado...”, “Se
eu fosse peixinho eu soubesse nadar, eu
tirava o/a( nome do colega) do fundo do
mar.” “Fulano roubou pão na casa do João,
quem eu? Eu não foi...”
9. Fazer atividades simples como andar
em pátio, ir ao banheiro de mãos dadas
com o colega. O professor deverá atentarse para as contínuas repetições de pares e
provocar as mudanças.
10. Organizar atividades semanais
com lugares marcados. Assim, provocar
a execução de tarefas como brincar de
massinha, desenhar e brincar de jogos de
montar ou encaixe com colegas diferentes.
11. Com uma máquina digital ou celular,
brincar de tirar fotos dos pequenos e depois
revelar e fazer o painel dos artistas da sala.
12. Organizar exposições de atividades
feitas por todos os alunos. Desenhos, recortes... Não fazer escolha, não evidenciar
a competição entre eles.
13. Realizar avaliações e auto avaliações orais das atividades executadas,
possibilitando que as crianças revejam sua
forma de participação na rotina e também
possam expressar, sem medo, se gostaram ou não d e fazerem algo solicitado.
14. Criar ações de empréstimos de
livros e brinquedos da escola para os
alunos. Explicando as regras de cuidado,
uso e devolução dos mesmos.
15. Criação de horta na escola, incentivar o plantio de árvores, flores...
16. Incentivo ao cuidado com bichos de
estimação. A professora poderá trazer ou
solicitar que alunos tragam um bichinho de
estimação para a escola. Neste momento
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falarão sobre alimentação, cuidados,
poderão tocar o animal. (favor certificar-se
antes sobre as fobias infantis ou alergias
das crianças.)
17. Atividades de frente ao espelho
e que evidenciem expressões humana
como: medo, alegria, aborrecimento,
espanto...Também possam realizar atividades como abraços nos colegas, beijos
para os colegas e relaxamento corporal.
18. Atividades da vida diária como:
brincar de casinha, carrinhos com os colegas e trocando os papéis sociais de mãe,
filho, pai, vizinho...
19. Fazer receitas culinárias, simples,
com as crianças.. Exemplos: Sucos, vitaminas, doces...( de preferência, receitas
que não utilizem fogão.)
20. Incentivar as crianças a não cuspirem no chão, jogarem papel no lixo,
guardarem objetos nos lugares certos,
dentro da sala de aula.
21. Brincar com jogos com pequenas
regras, onde respeitar a vez do outro,
jogar para que for determinado... Sejam
tarefas provadas pelo professor.

22. Criar momentos surpresas no
cotidiano escolar, em que as crianças
possam executar atividades com crianças
de outras turmas e também recebendo
orientações de outros professores.
23. Fazer painéis coletivos de arte,
utilizando papéis picados, sementes, folhas.... E o professor deverá pedir opinião
das crianças, durante a organização e
execução do painel.
24. Tomar banho de mangueiras ou
piscinas, observando as regras desta
atividade. (em piscinas, o professor deverá ficar atento ao tamanho das crianças e ações de segurança e controle da
turma).
25. Organizar cartões de aniversário
coletivos. Organizar festas surpresas para
funcionários de apoio da escola. •

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

Reunião de pais e mestres
via videoconferência
Implantar o uso de tecnologias requer
adaptação e isto demanda tempo, necessitando capacitação dos professores e
também dos responsáveis pelos alunos.
Ora, se o objetivo é a economia de tempo,
então se verifica uma incoerência na
proposta.
Formar uma comunidade de aprendizagem exige compromisso, confiança
e vínculo e isto é construído pelo conhecimento. Para tanto é preciso que todos
os envolvidos sejam informados sobre
os caminhos que estão sendo trilhados
e a escola precisa disponibilizar informações que orientem e possibilitem o envolvimento dos pais estabelecendo uma
relação construtiva e produtiva entre as
partes envolvidas no processo educativo
(Campbell, p.11).
O objetivo da Reunião de Pais e Mestres não se restringe a transmitir aos pais
o aproveitamento e o comportamento do
aluno, não é um relatório a ser entregue.
É uma excelente oportunidade para for-

mar uma parceria entre família e escola.
Nenhuma tecnologia é capaz de substituir
a presença física.
As famílias querem, sim, participar
da vida escolar dos seus filhos e a escola
precisa garantir o envolvimento desses
parceiros indispensáveis para uma boa
Educação.
A família e a escola precisam estar na
mesma sintonia para obter bons resultados na tarefa conjunta que têm de educar
e a reunião de pais e mestres é um excelente momento de aproximação entre
a família do aluno e a escola. A reunião de
pais e mestres pode ser fundamental para
os pais se aprimorarem como educadores
dos filhos e tornarem-se colaboradores
da escola. Esta oportunidade deve ser
aproveitada ao máximo pelos professores para garantir a participação das
famílias no projeto educativo da escola
(Campbell, p.17-18).
A reunião é uma excelente oportunidade para rever conceitos, formar e
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om o intuito de possibilitar que os
pais e responsáveis não precisem se
ausentar do trabalho ou se deslocar de
suas residências surge proposta de fazer
a reunião dos pais e mestres através de
videoconferência.
Como tudo, há vantagens e desvantagens. Isto também ocorre com a possibilidade de fazer a reunião utilizando a
tecnologia Algumas questões precisam
ser consideradas como as condições dos
pais ou responsáveis pelos alunos:
1) Nem todos possuem equipamento
adequado que possibilite participar.
2) Alguns não sabem utilizar a tecnologia e não estão aptos a manejar.
3) Se dispõem de internet pois em
muitas regiões, distantes dos centros
urbanos o acesso é deficiente, o que dificulta ou impede a participação.
4) É preciso considerar a hipótese
de que, caso participem da reunião via
videoconferência, não serão meros expectadores.
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O que a maioria dos pais realmente quer é receber sugestões que
os ajudem em situações diárias de como lidar e educar seus filhos
experiências com outros pais, eles saem
fortalecidos, sentem que não estão sozinhos nessa luta e costumam encontrar
soluções que individualmente não seriam
percebidas (Campbell, p.31).
A reunião através de videoconferência impossibilita o emprego de dinâmicas
que tornam as reuniões presenciais mais
interessantes e atraentes. O convívio
entre as diversas famílias, com troca de
experiências, fica prejudicado. Reunião
desta forma transforma-se num atendimento individualizado, descaracterizando o evento que deveria ser um momento de aproximação entre as famílias
e a escola. Ocorre a perda do vínculo que
poderia ser estabelecido.
Quando os objetivos da reunião de
pais e mestres são plenamente alcançados e a parceria é estabelecida todos
ganham. Em primeiro lugar ganha o aluno
que terá orientação segura em sua educação, tanto da parte dos professores,
quanto dos pais ou responsáveis, sem
divergências de procedimentos, e a escola se tornará um prolongamento do lar.

Ganham os pais que ficam tranquilos, pois
sabem que fizeram a escolha certa e têm
com quem contar. Ganham os professores que passam a ter um ambiente de trabalho agradável e sem conflitos. Ganha a
escola que ao precisar da colaboração dos
pais, seja para o que for, receberá todo
o apoio que estiver ao alcance dos pais.
Enfim, ganha a educação, a sociedade e
o país (Campbell, p.109).
Identificados os prós e contras,
apresentadas as reflexões fica a decisão
de qual meio utilizar a critério da escola.
Como se vê, a reunião de pais e mestres presencial pode ser um momento
agradável e interessante enquanto por
videoconferência demonstra mera formalidade e até impessoalidade. •

Selma Inês Campbell
Professora das séries iniciais
do Ensino Fundamental. Autora
do livro “Reunião de pais organização e planejamento”
(Wak Editora).
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mudar de opinião, refletir sobre práticas
e atitudes, aprofundar conhecimentos,
esclarecer dúvidas, estreitar relações.
Debater com os pais dos alunos sobre
temas que afligem muitos deles leva-nos a
conhecer com mais exatidão quais são os
receios, incertezas e inseguranças acerca
do impacto na educação em nós mesmos
e nos demais atores institucionais que
participam na tarefa educativa (alunos,
pais, outros docentes, diretores, etc.) e a
reunião de pais e mestres é um momento
propício (Campbell, p29).
O que a maioria dos pais realmente
quer é receber sugestões que os ajudem
em situações diárias de como lidar e educar seus filhos (Campbell, p.30).
A reunião é uma oportunidade de
desfazer dúvidas para que todos possam
igualmente crescer e compartilhar os
seus problemas e angústias.
A partir de relatos de experiências e
de discussões sobre a vida escolar e familiar forma-se de fato uma comunidade.
Ao levar os pais a participar de encontros, palestras, reuniões e troca de
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Aprendizagem

Mediação na Aprendizagem e a Teoria
da Modificabilidade Cognitiva Estrutural
Ferramentas eficazes para o desenvolvimento de alunos autônomos

A

mediação na aprendizagem é um
campo de pesquisa que tem uma
contínua busca por respostas que ajudem
a compreender como se dá o desenvolvimento cognitivo nos processos que
envolvem o ensino e a aprendizagem. Há
uma vasta bibliografia científica com contribuições teóricas que procuram entender
e explicar como ocorre o processo de
aprendizagem. Essas teorias influenciaram
instituições, originaram diferentes práticas
pedagógicas e ajudaram na definição de
novos conceitos sobre o método de aprendizagem humana. Teóricos como Jean
Piaget, Henri Wallon, David Ausubel e Lev
Vygotsky trouxeram grandes contribuições
para o entendimento da mediação e, hoje,
formam a base da prática pedagógica de
muitos educadores e instituições.
Por ser uma ciência, não há uma teoria definitiva inquestionável, não há uma
palavra final, ainda mais no tempo em que
vivemos e com as contribuições das áreas
da neurociência e neuroaprendizagem. No
entanto, vale ressaltar que existe uma teoria cunhada e difundida a partir da Segunda
Guerra Mundial que está em consonância
com as descobertas mais recentes e pode
ser uma alternativa pedagógica aplicável:
a Teoria da Modificabilidade Cognitiva
Estrutural, desenvolvida pelo psicólogo e
grande educador Reuven Feuerstein. Ele
trabalhou no período pós-guerra com alunos oriundos de diversas culturas, dos cam-
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Alguns alunos
apresentam
dificuldades na
percepção clara
e precisa de
detalhes e
instruções
pos de concentração e órfãos de guerra
com baixíssimo nível de compreensão de
conceitos, baixa autoestima e enormes
dificuldades de aprendizagem. Feuerstein
desenvolveu, ao longo dos anos, a teoria
denominada Modificabilidade Cognitiva
Estrutural e, ainda, a Experiência de Aprendizagem Mediada (EAM), que é a base para
a atuação daqueles que desejam fazer a
mediação na aprendizagem. Vivemos um
período em que parece comum, e talvez
até um modismo, chamar todos os professores de “mediadores”, mas, na verdade, a
maioria, de fato, não atua como mediador,
porque sequer aprendeu a mediar.
Mediar não é o mesmo que interagir e
também não é o mesmo que ensinar. Mediação vai além disso! Por meio da Teoria

da Modificabilidade Cognitiva Estrutural,
podemos entender melhor como a mediação ocorre de forma significativa, pois
o processo de ensino e aprendizagem é
conduzido de maneira compartilhada e
o educando experimenta, vivencia fisica,
cognitiva e socialmente o que é trabalhado
naquele momento. A mediação, então,
acaba sendo o caminho para uma mudança
interior, uma verdadeira transformação
no aluno, por meio da socialização e da
atuação de um professor mediador. Nesse
cenário, ocorrem a exploração e a construção de novos conceitos e ideias que
antes não haviam sido cogitados, porque
faltava o estímulo adequado para a aprendizagem.
De acordo com Reuven Feuerstein,
a mediação precisa ter algumas características muito especiais, sem as quais a
atividade desenvolvida não será mediação,
mas, sim, apenas uma “interação”. Vejamos
as três principais características ou os
critérios universais de mediação, segundo
Feuerstein:
1 – Intencionalidade e reciprocidade: o
educador é quem possui a intencionalidade
de ensinar. Ele deve trabalhar o conteúdo
de forma a encantar o aluno e, para isso,
precisará se utilizar de tudo o que estiver ao
seu alcance para levar o aluno a entender
o objeto ou o assunto estudado. O professor fará a adaptação da linguagem, dos
materiais e usará tecnologias disponíveis

pela instituição. Esse conjunto de ações
e de postura chamaremos de intencionalidade, que é a soma do objetivo com
todas as ações possíveis para que o ensino seja realmente de qualidade. Além
da intencionalidade do professor, o aluno
precisa desejar aprender. Isso Feuerstein
classifica de reciprocidade. E o mediador
usa estratégias adequadas para encantar
o aluno desde o princípio e chamar sua
atenção, para assim conquistar sua vontade
de aprender;
2 – Transcendência: não é suficiente
apenas decorar para passar em uma avaliação. Faz-se necessário que o aluno aprenda
de tal forma que possa, posteriormente,
aplicar o conceito construído em qualquer
outro contexto ou situação, ainda que seja
fora do universo escolar. Essa compreensão
e aplicação de conceitos em outros contextos chamamos de transcendência;
3 – Significado: uma criança com dificuldades de aprendizagem necessita que o
professor/mediador a ajude a compreender
e estabelecer relações entre o que está
sendo construído naquele momento de
aprendizagem e as demais experiências e
o aprendizado que foi consolidado anteriormente. Essa interligação de informações
ocorre mais facilmente pela mediação de
significado, mostrando ao aluno que o
conteúdo ou conceito recém-aprendido
ajuda em tarefas do seu dia a dia, dando,
assim, sentido e significado pessoal à
aprendizagem.
O autor espanhol e pesquisador da
obra de Reuven Feuerstein, Lorenzo Tébar,
define mediação como sendo um estilo de
interação educativa que pressupõe um
conceito social, pois implica na transmissão
de cultura, valores, regras, códigos e normas. Tem uma dimensão educativa porque
intervém sobre as competências cognitivas
dos alunos. Resulta num processo modificador e construtor da pessoa.
Feuerstein afirma que o indivíduo
aprende de forma mais efetiva se houver
a atuação de um facilitador experiente
e consciente do seu papel como mediador do processo da construção de novos
conhecimentos. Dessa forma, e com a
devida mediação, o mediado (aluno) passa
a desenvolver sua capacidade aprendente,
indo para níveis cada vez mais elevados
de complexidade e abstração. A Teoria
da Modificabilidade Cognitiva Estrutural
fornece subsídios para entendermos a capacidade única que o cérebro humano tem
para alterar suas faculdades cognitivas,
ampliando seu campo mental, bem como
sua percepção dos conceitos que envolvem
determinado objeto de estudo.
Com a ação de mediadores experientes e bem capacitados, ocorre o desenvolvimento da autonomia do aluno, que
é um objetivo muito importante para ser

alcançado, pois possibilita que o sujeito
enfrente situações desafiadoras e passe
a tentar solucionar problemas de forma
mais segura e assertiva. O aluno que não
desenvolve essa postura autônoma fica
sempre na dependência de outra pessoa
para resolver questões de qualquer ordem
ou, até mesmo, para desempenhar a atividade mais simples que seja.
A modificabilidade cognitiva é uma revolução interna e pessoal, uma verdadeira
transformação das estruturas do pensamento que apresentam dificuldades em seu
funcionamento. Temos cerca de 29 funções
cognitivas e Feuerstein afirma que muitas
delas operam em nós de forma ineficiente.
Por meio de uma mediação adequada,
podemos levar nossos alunos a um nível
de compreensão e resolução de problemas
de forma mais eficaz, melhorando, assim,
o desempenho dessas funções. Alguns alunos apresentam dificuldades na percepção
clara e precisa de detalhes e instruções,
com a memória, com a orientação espacial,
com matemática, no controle da impulsividade, na comunicação, com o estabelecimento de estratégias para verificação de
hipóteses, entre outras funções cognitivas.
Com ações mediadas de acordo com essa
metodologia, esses pontos podem ser melhorados, favorecendo a construção de novos saberes. Tudo isso realizado de forma
a considerar os conhecimentos prévios
dos alunos em uma prática mediadora que
facilite a aprendizagem.
Trabalho há alguns anos como mediador licenciado pelo Feuerstein Institute e
pelo Senac São Paulo. Tenho o privilégio
de atuar diariamente como educador
utilizando as técnicas fundamentadas por
essa metodologia. Hoje, no Senac, atendo
executivos do mundo corporativo, empresas, professores, alunos adolescentes
e adultos que procuram nossas oficinas
e formações visando à melhoria de suas
funções cognitivas e ao desenvolvimento
de competências ligadas à aprendizagem.
Minha experiência com a metodologia do
professor Feuerstein demonstra que, durante o processo de mediação, acabamos
por desenvolver potenciais que colaboram
para que o aluno aprenda a aprender.
Feuerstein afirma que todas as pessoas
são modificáveis independentemente de
suas condições físicas, mentais ou sociais e
que essa modificabilidade é um propulsor
para novas aprendizagens, pois desenvolve
no indivíduo aprendente um sentimento
de capacidade e competência ao resolver
problemas e compreender conceitos, melhorando sua socialização e fortalecimento
do vínculo de reciprocidade entre professor
e aluno. Todos esses elementos de transformação vivencio em meu trabalho como
educador, atuando na área de desenvolvimento cognitivo no Senac. •

O SIEEESP, em parceria com o
Senac São Paulo, está oferecendo
oficinas gratuitas sobre mediação nos
contextos de aprendizagem e liderança. Aproveite esta oportunidade,
escolha a turma e faça sua inscrição.
Cada estabelecimento de ensino pode
indicar 1 (um) representante por curso.
As vagas são limitadas.
Oficina:
Mediação na Aprendizagem
Objetivo: Proporcionar aos participantes situações/exercícios com foco
na mediação processos de aprendizagem, por meio de metodologias
ativas que contribuam para o desenvolvimento de pessoas autônomas e
crítico-reflexivas.
Público alvo: Professores.
Data: 12/07/2017 (quarta-feira) das
08:00 as 12:00.
Oficina:
Líder Mediador
Objetivo: Dar um panorama sobre
como competências técnicas e comportamentais de líderes podem ser
aprimoradas por meio da aplicação
dos princípios universais da metodologia de Mediação Cognitiva, tornando
assim o ato de gerir equipes mais
flexível e mais estruturado para o
alcance de resultados.
Público alvo: Gestores, coordenadores
e supervisores de equipe.
1ª Data: 16/08/2017 (quarta-feira) das
09:00 as 12:00.
2ª Data: 12/09/2017 (terça-feira) das
09:00 as 12:00.
Local de realização das Oficinas:
R. Benedito Fernandes, 107
Santo Amaro - São Paulo
Informações e Inscrições:
sieeesp@sieeesp.com.br
(11) 5583-5500 • (11) 9-6413-2989
Departamento de Cursos do Sieeesp.

Marcelo Reis Clemente
Mestre em ciências da educação
e saúde na infância e na
adolescência pela Universidade
Fe deral de São Paulo (Unifesp).
Pedagogo, especialista em
desenvolvimento humano,
educação e inclusão escolar. Especialista em
psicopedagogia clínica e institucional pela
Universidade de Brasília (UnB). Mediador licenciado
pelo Instituto Feuerstein- Israel, para aplicação
do Programa de Enriquecimento Instrumental
(PEI – Nível I e II). Consultor e facilitador de
aprendizagem na área de educação corporativa.
Professor universitário em cursos de graduação e
pós-graduação. Consultor pedagógico e empresarial
com experiência nas áreas de recursos humanos,
gestão de pessoas e treinamento & desenvolvimento.
Docente do Senac São Paulo na área de educação.
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Gestão e Docência com Inovação
em Educação

Novo Ensino Médio: o que temos agora e o que vem depois?
PARTE II
No primeiro artigo desta série foram abordados os aspectos estruturais mais gerais, trazidos pelo
cenário da nova lei que tem por foco o Ensino Médio.
Base Nacional Comum Curricular (BNCC)
Base Nacional Comum Curricular,
relacionada à Educação Básica
(Educação Infantil e Ensino Fundamental)
foi encaminhada na primeira semana de
abril ao Conselho Nacional de Educação.
Embora não alcance, no momento, o
Ensino Médio, pode ser enriquecedor
conhecer os principais aspectos do seu
teor. O texto enviado passou por ajustes
para evitar redundâncias, mas continua
a ter como pressupostos “o respeito,
abertura à pluralidade, a valorização da
diversidade de indivíduos e grupos sociais, identidades, contra preconceito de
origem, etnia, gênero, convicção religiosa
ou de qualquer natureza e a promoção
dos direitos humanos”, conforme destaca o Portal Brasil. O documento será
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referência obrigatória na elaboração dos
currículos de escolas públicas e particulares de todo o Brasil.
A BNCC estabelece conteúdos e competências que todo estudante deve ser
capaz de alcançar na educação básica.
Essas competências pressupõem que os
alunos devem aprender a resolver problemas, a trabalhar em equipe com base em
propósitos que direcionam a educação
brasileira para a formação integral e para
a construção de uma sociedade justa,
democrática e inclusiva.
O documento apresentado trata exclusivamente da educação infantil (creche
e pré-escola) e do ensino fundamental (1º
ao 9º ano). Segundo o ministro da Educação, Mendonça Filho, a Base referente
ao ensino médio será entregue até o final

de 2017, já adaptada às diretrizes do Novo
Ensino Médio.
Além de dar visibilidade aos conteúdos
essenciais, a Base determina o que os
alunos devem saber a cada ano de escolarização. Desse modo, ajudará gestores,
professores e escolas a organizarem a
progressão das aprendizagens em todo
o território nacional. De acordo com o
texto aprovado no Congresso, o ensino integral será implantado de forma gradual.
As escolas terão o prazo de 5 anos para
aumentar a carga horária das 800 horas
anuais para 1 mil horas. Isso significa que
os turnos passarão das atuais 4 horas
diárias para 5 horas diárias. Depois, a carga
anual deve chegar a 1,4 mil horas, mas não
há prazo estipulado para a meta, também
segundo o MEC.
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Algumas questões fundamentais sobre
a BNCC
Qual é o objetivo da BNCC?
Elevar a qualidade do ensino em todo
o Brasil, indicando com clareza o que
se espera que os estudantes aprendam
na Educação Básica. A Base tem o objetivo também de promover equidade nos
sistemas de ensino, isto é, de promover
o direito de aprendizagem da totalidade
dos estudantes de todas as unidades
da federação, de escolas públicas e
privadas, do interior e das capitais, das
zonas rurais e urbanas, das áreas nobres
e das periferias das grandes cidades. Fará
isso por meio de uma referência comum
obrigatória para todas as escolas do país,
respeitando a autonomia assegurada
pela Constituição aos entes federados
e às escolas.
Qual é a diferença entre BNCC e currículo?
A Base é uma referência nacional obrigatória, mas não é o currículo. Seu papel
será justamente o de orientar a revisão e
a elaboração dos currículos nos estados e
nos municípios.
A Base estabelece os objetivos que se
espera que os estudantes venham a atingir,
enquanto o currículo define como alcançar
esses objetivos. De maneira simples, é
possível afirmar que a Base indica o ponto
aonde se quer chegar. O currículo traça o
caminho até lá.
As redes de ensino têm autonomia para
elaborar ou adequar os seus currículos, de
acordo com o estabelecido na Base – assim como as escolas têm a prerrogativa
de contextualizá-los e adaptá-los a seus
projetos pedagógicos.
Um exemplo prático disso vem da disciplina de Ciências. Se a Base estabelecer
que um dos conteúdos for o conceito de
cadeia alimentar, cada rede e cada escola
terá liberdade para escolher, entre outros
aspectos, os ecossistemas que utilizará
como referência ao tratar do tema. Assim, uma rede de ensino da região Norte
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poderá abordar as cadeias alimentares em
ecossistemas da Amazônia; do Nordeste,
na caatinga; do Centro-Oeste, no cerrado;
do Sudeste, na mata atlântica; do Sul, no
pampa. E assim por diante.
Como se dará a implementação da
BNCC?
Inicialmente a Base deverá ser encaminhada ao Conselho Nacional de Educação
(CNE), para apreciação. O CNE, órgão que
assessora o Ministério da Educação, elaborará um parecer sobre o tema.
A manifestação do CNE será, então,
submetida ao Ministro da Educação, a
quem compete homologar ou não as deliberações do Conselho − para que entrem
em vigor.
Depois dessas etapas, começará a
implementação da Base, em conjunto com
as redes de ensino, que terão a tarefa de
adequar seus currículos. •
(Continua no próximo número)
FONTE:
http://basenacionalcomum.mec.gov.br
Referências:
Acesso ao documento completo da Base Nacional Comum Curricular: disponível em http://
basenacionalcomum.mec.gov.br/images/
BNCC_publicacao.pdf. Acesso em 10/04/2017.

Cassiano Zeferino de
Carvalho Neto
Gestor de projetos do Laboratório
de Pesquisa em Educação
Científica e Tecnológica do
Instituto Tecnológico de
Aeronáutica (ITA). É fundador
e atual presidente do Instituto Galileo Galilei para
a Educação (IGGE). Realizou pós-doutorado em
Educação Digital (ITA), doutorado em Engenharia e
Gestão do Conhecimento e mestrado em Educação
Científica e Tecnológica (UFSC). Possui licenciaturas
em Pedagogia e Física (PUCSP). É autor e gestor
executivo do Programa de Educação Profissional
Continuada ‘Docência com Inovação em Educação’ – o
Novo Ensino Médio, executado pelo IGGE em parceria
com o SIEEESP. Site: www.carvalhonetocz.com.
Apoio do Instituto Galileo Galilei para a Educação
(IGGE). www.igge.org.br

Junho – 2017 • Escola Particular

51

Classieeesp

AGENDA de obrigações • JULHO DE 2017 •
• 06/07/2017
• 07/07/2017
		
		
• 10/07/2017
• 12/07/2017

SALÁRIOS - ref. 06/2017
E-Social (Doméstica) - ref. 06/2017
FGTS - ref. 06/2017
CAGED - ref. 06/2017		
ISS (Capital) - ref. 06/2017
EFD – Contribuições - ref. 05/2017

• 20/07/2017
		
		
• 21/07/2017
		
• 28/07/2017
		

INSS (Empresa) - ref. 06/2017
PIS – Folha de Pagamentos - ref. 06/2017
SIMPLES NACIONAL - ref. 06/2017
COFINS – Faturamento - ref. 06/2017
PIS – Faturamento - ref. 06/2017
IRPJ – (Mensal) - ref. 06/2017
CSLL – (Mensal) - ref. 06/2017

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

GRADE DE CURSOS - JULHO/2017

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