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Educação e a
redução da pobreza

O

Brasil vive um momento de
expectativa e de apreensão.
De um lado os números da economia
deixam a desejar, trazendo milhões
de desempregos e preocupação,
principalmente entre as classes média e mais baixas da população; paralelamente a isso, temos o noticiário
desanimador da imprensa diária com
informações de corrupção, violência
e outros constrangimentos que fazem a vida do brasileiro uma enorme
insatisfação.
Entendemos que somente encontraremos saídas para os nossos
males através da educação, e um
exemplo dessa afirmação são os
inúmeros casos de sucesso experimentados por países que viveram
dramas como o nosso e hoje estão
à frente das pesquisas mundiais.
Nas últimas viagens internacionais
lideradas pelo Sieeesp, entidade que
dirijo, tivemos a oportunidade de
constatar os avanços alcançados por
países como a Coreia do Sul, China,
Cingapura e Polônia, entre outros,
mostrando que mercê de um bem
planejado plano de educação conseguiram sair de uma situação de
estagnação para obter os primeiros
lugares no ranking dos países com
melhor desempenho educacional.
Coincidentemente, um novo estudo da Unesco, lançado no último
mês de junho, relaciona o aumento
de escolarização à redução da pobreza. Com o título “Reduzindo a
pobreza global através do ensino
primário e secundário universal”, o
documento afirma que, se todos os

adultos tivessem acesso ao ensino
médio, a pobreza mundial seria reduzida pela metade. O relatório da
Unesco mostra, também, que a educação vai ter um efeito na economia
por uma série de razões, entre elas,
vai melhorar as competências da
pessoas, a resiliência da população
às mudanças climáticas e aos desastres. Por último, o estudo mostra
que as mulheres com nível mais
alto de educação formal vão cuidar
melhor dos seus filhos e haverá uma
diminuição de mortes por doenças
contagiosas.
Nihan Koseleci, responsável pela
pesquisa, explica que o acesso à
escolarização é um problema a ser
resolvido, mas há também uma
questão do conteúdo, que precisa
ser mais inclusivo, para abraçar a
diversidade. Aponta, inclusive, a
urgência em se transformar a educação num instrumento de inclusão.
Temos um longo caminho a percorrer, pois hoje, o Brasil ocupa o
53º lugar em educação, entre os 65
países avaliados pelo PISA (Programa
de avaliação de estudantes). Mesmo
com o incentivo à universalização do
ensino, milhares de crianças e jovens
ainda estão fora da escola.
Recentemente, o Brasil lançou
com muito alarde, através de medida
provisória, a reestruturação e expansão do ensino médio, trazendo muita
a esperança aos jovens brasileiros;
enquanto isso, o CNPq (Conselho
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico) anuncia que
está financeiramente esgotado e
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Hoje, o Brasil
ocupa o 53º lugar
em educação,
entre os 65 países
avaliados pelo
PISA

não terá dinheiro para pagar bolsas e projetos a partir do mês de
setembro, se seu orçamento não for
desbloqueado pelo governo federal.
Com isso cerca de 90 mil bolsistas e
20 mil pesquisadores poderão ser
prejudicados pela interrupção dos
pagamentos. O CNPq é a principal
agência de fomento à pesquisa do
país e está vinculado ao Ministério
da Ciência, Tecnologia, Inovações e
Comunicações.
É preciso tratar a ciência e a educação pública brasileira com mais
seriedade, com mais planejamento
e com menos causuismos políticos,
pois trata-se do futuro de milhões
de jovens brasileiros e do futuro
do desenvolvimento do país. É um
brado de alerta: a Educação merece
mais respeito!
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A inclusão escolar dá às escolas a oportunidade de melhorar suas
práticas pedagógicas e construir uma sociedade mais justa

Q

uando se fala em inclusão de pessoas com deficiência nas escolas,
muitas vezes o que vem à mente são
apenas dificuldades e, na maioria das
vezes, conceitos equivocados originados
pela desinformação. Evidentemente que
fazer algo novo é sempre desafiador.
Porém, todo desafio traz em sua essência oportunidades de crescimento e de
aprendizado. A inclusão escolar é uma
inovação sem precedentes na história da
humanidade e, por isso, provoca muitas
dúvidas e coloca em xeque várias certezas
que nos foram ensinadas ao longo de nossas vidas. Uma delas é que a deficiência é
sinônimo de incapacidade, atraso, problema. Nada disso. A deficiência é apenas
uma das infinitas características de um
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ser humano. Portanto, ela não define o
futuro de ninguém. Tampouco determina
o que uma pessoa pode aprender, fazer
ou ser. Para compreender melhor esses
conceitos e como eles podem transformar
a escola em um verdadeiro local de justiça
e de desenvolvimento, este texto buscará
trazer os principais elementos teóricos,
filosóficos, políticos e legais que embasam
a escola para todos.
A deficiência ao longo da história
Ao longo de nossa existência nesse
planeta, a deficiência foi entendida de muitas maneiras. Estudiosos do tema relatam
que ela já foi motivo de abandono, assassinato de bebês, experiências científicas
torturantes, exposição humilhante para

fins de entretenimento, dentre outras
manifestações desumanas. Nos últimos
séculos, fomos aprimorando nosso senso
de humanidade e de justiça e tais práticas
foram sendo banidas. No entanto, apesar
de todas as mudanças do ponto de vista
moral (não matar, abandonar, torturar ou
confinar, por exemplo), continuamos concebendo a deficiência como um problema
do sujeito e associando sua condição à
incapacidade para a vida em todos os aspectos. Tanto que as entidades dedicadas
a “cuidar” dessas pessoas tinham o papel
de tutela e tinham essencialmente caráter
assistencialista.
No Brasil, a partir dos anos 1970, uma
forte mudança de concepção deu início
ao movimento político das pessoas com

freepik.com

deficiência em todo o mundo. Foi nessa
época que começaram a surgir entidades
geridas por pessoas com deficiência, que
não aceitavam mais viver sob tutela. Esse
salto fundamental culminou numa forte
participação do movimento das pessoas
com deficiência na Assembleia Nacional
Constituinte (1987-1988). A Constituição
de 1988 trouxe avanços importantes para
a mudança na concepção de deficiência,
pois garantiu em seu texto o princípio da
não discriminação, do acesso pleno de to-

dos, indistintamente, aos direitos sociais,
e contribuiu para a compreensão de que
a condição de deficiência não diminui,
incapacita ou limita o ser humano. Esses
conceitos foram sendo consolidados no
Brasil tanto por meio das inovações da
Constituição Federal como pela forte
influência de tratados internacionais ao
longo da década seguinte.
Nos anos 2000, profundas transformações aconteceram na concepção
de deficiência, principalmente com o

advento da Convenção sobre os Direitos
das Pessoas com Deficiência (ONU, 2006),
cujo texto foi assinado por muitos países e,
no Brasil, tornou-se emenda constitucional
por meio do Decreto Legislativo 186/2008 e
do Decreto Executivo 6949/2009. A grande
inovação é que, segundo a Convenção,
a deficiência é um conceito em evolução
“que resulta da interação entre pessoas
com deficiência e as barreiras devidas às
atitudes e ao ambiente que impedem a plena e efetiva participação dessas pessoas na
sociedade em igualdade de oportunidades
com as demais pessoas” (ONU, 2006).
Isso significa que devemos tirar o foco
da deficiência e passar a observar e quebrar
as barreiras que podem impedir a participação da pessoa, em igualdade de condições.
Assim, é fundamental discutir as questões
relativas à acessibilidade atitudinal, arquitetônica, física, nas comunicações e na
informação, em vez de focar na deficiência
como sinônimo de incapacidades. Essa concepção é um grande avanço para a humanidade, pois esse conceito tem fortes bases
nos direitos humanos e se aplica a toda e
qualquer pessoa. Nunca alguém pode ser
excluído, diminuído ou ter seus direitos
e suas possibilidades limitadas em razão
de qualquer uma de suas características.
Setembro – 2017 • Escola Particular
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Se antes compreendíamos a deficiência
como motivo de eliminação, exclusão ou
segregação, hoje é dever da escola e de
toda a sociedade promover a liberdade, o
direito de todos e de todas de existir, de
fazer parte. Trata-se de dignidade – um
direito de todos nós.
O caminho a percorrer
O primeiro passo para transformar esses novos conceitos em práticas sociais e
escolares é, primeiramente, compreender
como a inclusão escolar está presente tanto na legislação do país. Especialmente,
é importante abordar a Lei Brasileira de
Inclusão – LBI (Lei N. 13.146/2015), que
está vigente desde janeiro de 2016 e
trouxe muitas dúvidas com relação ao
trabalho a ser desenvolvido pelas escolas
privadas. Confira, a seguir, informações
sobre algumas dúvidas comuns a respeito
do assunto.
1) Só agora, com a LBI, as escolas
privadas devem incluir pessoas com deficiência?
Não. O direito à educação em ambiente escolar comum é garantido a todos
os brasileiros desde a Constituição Federal
de 1988 (Art. 205). Às pessoas com deficiência, especificamente, o texto constitucional prevê a oferta do atendimento
educacional especializado (Art. 208). A
Convenção sobre os Direitos das Pessoas
com Deficiência (ONU/2006), promulgada
no Brasil com status de Emenda Constitucional pelo Decreto Nº 6.949/2009, em
seu Art. 24, também preconiza o direito
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das pessoas com deficiência a um sistema
educacional inclusivo em todos os níveis.
A recente Lei Brasileira de Inclusão da
Pessoa com Deficiência (Lei Nº 13.146/2015)
apenas reitera os preceitos constitucionais e define, mais assertivamente, as sanções previstas para quem os descumprir.
O texto da LBI prevê que as instituições
privadas devem ofertar, sem cobrança
adicional de valores de qualquer natureza,
os mesmos recursos e serviços previstos
para os sistemas públicos de ensino.
Em recente decisão, o Supremo Tribunal Federal – STF determinou que os
dispositivos da LBI referentes às escolas
privadas são constitucionais e manteve
o texto da lei na íntegra. A decisão foi
em face de uma Ação Direta de Inconstitucionalidade impetrada pela Confederação Nacional dos Estabelecimentos
de Ensino – CONFENEN, que pleiteava a
nulidade dos referidos dispositivos (leia
mais à pág. 13).
2) O que as escolas privadas devem
garantir, segundo a LBI, aos estudantes
com deficiência?
O Art. 28 da LBI determina que o poder
público deve assegurar, criar, desenvolver,
implementar, incentivar, acompanhar e
avaliar ações de diversas naturezas, sendo
estas listadas em 18 incisos. O §1 do Art.28
determina que desses 18 incisos, 16 devem
ser cumpridos pelas escolas privadas, a
saber:
I - sistema educacional inclusivo em
todos os níveis e modalidades, bem como
o aprendizado ao longo de toda a vida;

II - aprimoramento dos sistemas educacionais, visando a garantir condições
de acesso, permanência, participação
e aprendizagem, por meio da oferta de
serviços e de recursos de acessibilidade
que eliminem as barreiras e promovam a
inclusão plena;
III - projeto pedagógico que institucionalize o atendimento educacional especializado, assim como os demais serviços
e adaptações razoáveis, para atender
às características dos estudantes com
deficiência e garantir o seu pleno acesso
ao currículo em condições de igualdade,
promovendo a conquista e o exercício de
sua autonomia;
V - adoção de medidas individualizadas e coletivas em ambientes que maximizem o desenvolvimento acadêmico e
social dos estudantes com deficiência,
favorecendo o acesso, a permanência, a
participação e a aprendizagem em instituições de ensino;
VII - planejamento de estudo de caso,
de elaboração de plano de atendimento
educacional especializado, de organização de recursos e serviços de acessibilidade e de disponibilização e usabilidade
pedagógica de recursos de tecnologia
assistiva;
VIII - participação dos estudantes com
deficiência e de suas famílias nas diversas
instâncias de atuação da comunidade
escolar;
IX - adoção de medidas de apoio que
favoreçam o desenvolvimento dos aspectos linguísticos, culturais, vocacionais
e profissionais, levando-se em conta o

Setembro – 2017 • Escola Particular
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talento, a criatividade, as habilidades e os
interesses do estudante com deficiência;
X - adoção de práticas pedagógicas
inclusivas pelos programas de formação
inicial e continuada de professores e
oferta de formação continuada para o
atendimento educacional especializado;
XI - formação e disponibilização de
professores para o atendimento educacional especializado, de tradutores e
intérpretes da Libras, de guias intérpretes
e de profissionais de apoio;
XII - oferta de ensino da Libras, do
Sistema Braille e de uso de recursos de
tecnologia assistiva, de forma a ampliar habilidades funcionais dos estudantes, promovendo sua autonomia e participação;
XIII - acesso à educação superior e à
educação profissional e tecnológica em
igualdade de oportunidades e condições
com as demais pessoas;
XIV - inclusão em conteúdos curriculares, em cursos de nível superior e de
educação profissional técnica e tecnológica, de temas relacionados à pessoa
com deficiência nos respectivos campos
de conhecimento;
XV - acesso da pessoa com deficiência,
em igualdade de condições, a jogos e a
atividades recreativas, esportivas e de
lazer, no sistema escolar;
XVI - acessibilidade para todos os
estudantes, trabalhadores da educação
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e demais integrantes da comunidade
escolar às edificações, aos ambientes e
às atividades concernentes a todas as
modalidades, etapas e níveis de ensino;
XVII - oferta de profissionais de apoio
escolar;
XVIII - articulação intersetorial na
implementação de políticas públicas.
3) A escola pode fazer cobranças adicionais para efetivar esses dispositivos?
Não. O § 1º do Art. 28 da LBI determina
que o disposto nos incisos supracitados
deve ser cumprido pelas escolas privadas,
sendo vedada a cobrança de valores adicionais de qualquer natureza nas mensalidades escolares, anuidades e matrículas.
4) Existem diretrizes que podem ajudar
as escolas a implementar a inclusão?
Sim. Pautado pela Convenção da ONU,
publicada em 2006, o Ministério da Educação – MEC implementou a Política Nacional
de Educação Especial na Perspectiva da
Educação Inclusiva (MEC, 2008), objetivando garantir aos estudantes, público-alvo
da educação especial, o pleno acesso e as
condições de participação e aprendizagem
no âmbito das escolas comuns. Em 2009,
foram publicadas as Diretrizes Operacionais para o Atendimento Educacional
Especializado – AEE na Educação Básica
(Resolução Nº 04/2009 CNE/CEB). A AEE
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é um serviço previsto pela Constituição
Federal e que, com a referida resolução,
passou a ser normatizado. Segundo o
documento, trata-se de um serviço que
tem como função complementar ou suplementar a formação do aluno por meio da
disponibilização de serviços, recursos de
acessibilidade e estratégias que eliminem
as barreiras para sua plena participação
na sociedade e desenvolvimento de
sua aprendizagem (Art. 2º). Segundo a
Política Nacional, o público-alvo do AEE
são estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas
habilidades/superdotação.
De acordo com essas Diretrizes, o AEE
deve integrar o projeto político pedagógico
da escola, envolver a participação da família
e ser realizado no contraturno – pois ele
não tem caráter substitutivo, mas sim complementar ou suplementar à escolarização
comum. Para a oferta desse atendimento,
devem ser disponibilizados: professor para
o Atendimento Educacional Especializado,
profissional para atuar em atividades de
apoio, tradutor e intérprete da Língua
Brasileira de Sinais, guia intérprete, entre
outros (Art. 10º, Inc. V e VI).
5) Isso significa que a escola precisa
contratar todos esses profissionais de
uma vez?

Não. O professor do AEE é o profissional responsável pela organização de
todos os serviços, recursos de acessibilidade e estratégias necessárias, sempre
em parceria com a gestão escolar e a
equipe pedagógica. Tanto a contratação
de profissionais (como intérprete Libras
ou profissionais de apoio, comumente
chamados de “cuidadores”), bem como
a aquisição de recursos de tecnologia assistiva, acontecem de acordo com a necessidade, que será avaliada pelo profissional
do AEE e demais profissionais da escola,
com a participação da família e parceiros
de fora da escola (como profissionais da
área clínica). No caso do AEE, é importante
que seja organizado pela escola um espaço
específico para o serviço, chamado de Sala
de Recursos Multifuncionais.
6) É necessário um “cuidador” para
cada estudante com deficiência?
Não. Segundo o Art. 3º da LBI, o
profissional de apoio escolar é a pessoa
que exerce atividades de alimentação,
higiene e locomoção do estudante com
deficiência e atua em todas as atividades
escolares nas quais se fizer necessária,
“em todos os níveis e modalidades de ensino, em instituições públicas e privadas,
excluídas as técnicas ou os procedimentos identificados com profissões legal-
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É importante
lembrar que, muitas
vezes, por falta
de informação, há
escolas que chegam
a acreditar não ser
possível realizar
as transformações
necessárias para
efetivar a
inclusão escolar

mente estabelecidas”. Não é atribuição
do profissional de apoio desenvolver
atividades educacionais diferenciadas
e, tampouco, responsabilizar-se pelo
ensino deste aluno. Esse profissional
presta auxílio individualizado aos estudantes que não realizam as atividades de
alimentação, higiene e locomoção com
independência. O apoio ocorre conforme
as especificidades apresentadas pelo
estudante, relacionadas à sua condição
de funcionalidade e não à condição de
deficiência, de acordo com a Nota técnica
N. 19/2010 (MEC/SEESP/GAB). Isso significa
que a demanda de um profissional de
apoio se justifica quando a necessidade
específica do estudante não for atendida
no contexto geral dos cuidados disponibilizados aos demais estudantes.
7) Por onde é possível começar?
Para mapear as necessidades básicas
da escola com relação à implementação
da educação inclusiva, é possível identificar, a partir dos itens listados abaixo,
os aspectos fundamentais a serem desenvolvidos:
1) O projeto político-pedagógico da
escola prevê educação especial na perspectiva da educação inclusiva (oferta do
Atendimento Educacional Especializado,
entre outros)?
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2) A escola dispõe de sala de recursos
multifuncionais?
3) A escola tem professor de Atendimento Educacional Especializado?
4) São ofertados aos estudantes com
deficiência recursos de acessibilidade (tecnologia assistiva, comunicação suplementar alternativa, intérprete de Libras etc.)?
5) São desenvolvidas ações para eliminar barreiras de natureza arquitetônica,
de comunicação e informação, atitudinal
e tecnológica?
6) O estudo de caso é uma prática
dos momentos de formação da equipe
pedagógica?
7) A escola garante práticas pedagógicas inclusivas sem adaptação curricular ou
diferenciação de atividades para alunos
com deficiência, promovendo sua autonomia?
Diante das questões acima, é essencial
que a escola planeje aspectos a serem
desenvolvidos, bem como oportunize
aos seus profissionais momentos formativos que visem aperfeiçoar o trabalho
realizado, a fim de que este esteja em
consonância com os marcos políticos e
legais que regem a educação inclusiva na
atualidade. Especificamente sobre os dois
últimos itens (estudo de caso e práticas
pedagógicas inclusivas), abordaremos
seus princípios mais adiante.

É importante lembrar que, muitas vezes, por falta de informação, há escolas que
chegam a acreditar não ser possível realizar
as transformações necessárias para efetivar a inclusão escolar. Com isso, acabam
deixando escapar três questões essenciais:
1) fazer a inclusão acontecer é desafiador,
mas não impossível; 2) a inclusão escolar
melhora a qualidade do ensino para todos;
3) a escola, muitas vezes, já faz muita coisa
acontecer nesse sentido, mesmo sem ter
todas as informações a respeito. Por isso,
nas páginas a seguir serão apresentados
os principais pontos que estruturam a
educação inclusiva na escola.
Gestão escolar para a promoção da
escola para todos
A gestão é o coração do trabalho
pedagógico, pois observa o amplo e o
específico: zela pelas diretrizes gerais
enquanto acompanha de perto o detalhe,
a vida escolar de cada um dos alunos. A
equipe gestora, composta por diferentes
profissionais, é a guardiã da missão do
estabelecimento de ensino (que se traduz
em seu Projeto Político-Pedagógico – PPP).
O PPP pode ser entendido como a
sistematização de um processo de planejamento participativo, que se aperfeiçoa
e se concretiza ao longo do tempo, e que
define o tipo de ação educativa que se
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A inclusão não
prevê métodos de
ensino voltados
especificamente
aos alunos com
deficiência ou
com alguma
necessidade
específica

quer realizar naquela instituição. É um
instrumento teórico-metodológico para
a intervenção e mudança da realidade. A
construção coletiva do PPP é uma oportunidade de a escola resgatar o sentido
humano, científico e libertador do planejamento.
Assim, é fundamental que toda a
equipe revisite sistematicamente esse
importante documento, de maneira a criar
uma prática contextualizada, que leve
em consideração as reais necessidades
pedagógicas de todos os alunos, com
ou sem deficiência, e os objetivos que a
escola busca alcançar. No PPP devem ser
contempladas as questões da educação inclusiva (ou seja, educação para todos, sem
discriminação) com relação às práticas
pedagógicas, à organização dos tempos
e dos espaços escolares, à avaliação, à
formação continuada dos professores e
às estratégias de gestão.
Além da condução desse importante
e contínuo processo, cabe à gestão zelar
pela formação continuada dos profissionais da escola e pela aprendizagem de
todos os estudantes. Na escola para todos,
são legitimados os diferentes modos de
ser, de pensar e de aprender. Por isso, é
essencial que a gestão oportunize o trabalho coletivo a partir do estudo de caso,
ferramenta que muito contribui para a
construção de práticas pedagógicas inclusivas em sala de aula.
Práticas pedagógicas inclusivas
A inclusão escolar extrapola o que é
relativo apenas às deficiências e demanda
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que a escola reveja o modo como entende
o processo de ensino-aprendizagem,
como planeja e como avalia seus estudantes. Mesmo diante de alunos sem
deficiência, muitas vezes é preciso mudar
as estratégias de ensino, diversificar
os instrumentos de avaliação e usar de
criatividade no encaminhamento das aulas
para que todos aprendam juntos, ao pleno
de suas capacidades.
A inclusão não prevê métodos de
ensino voltados especificamente aos
alunos com deficiência ou com alguma
necessidade específica (como o caso de
alunos que apresentam dificuldade de
aprendizagem). Ao contrário, os professores são desafiados a planejar aulas cujas
atividades são as mesmas para todos, sem
adaptações, permitindo, porém, que cada
um aprenda a seu modo.
Para isso, é preciso que a escola
legitime a condição de seus estudantes,
que irão aprender dentro de seus limites,
desde que lhe sejam oferecidas as melhores condições de desenvolvimento,
considerando e explorando todas as possibilidades. Isso deve ser feito por meio
de atividades abertas, nas quais cada
estudante se enquadra por si mesmo, na
medida de seus interesses e necessidades,
seja para construir uma ideia, resolver um
problema ou realizar uma tarefa.
A escola inclusiva é a escola das diferenças, o que significa pensar no currículo
como um mecanismo de desenvolvimento dos sujeitos aprendizes, de forma a
propiciar sua autonomia e participação
cidadã. As aulas devem permitir que todos

aprendam juntos, por meio das mesmas
atividades, o que não significa dizer que
vão aprender “ao mesmo tempo” e “do
mesmo jeito”. Trata-se, em síntese, de uma
escola de qualidade para todos.
Atendimento Educacional Especializado – AEE
A Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva
e seus documentos correlatos (decretos,
resoluções, pareceres e notas técnicas)
trouxeram pela primeira vez na história
da Educação Especial brasileira diretrizes
para a realização do Atendimento Educacional Especializado (AEE), termo que
surgiu em 1988, na Constituição Federal
(Art. 208). O AEE é um serviço da Educação Especial de caráter não substitutivo
à escola comum que deve ser oferecido
pelas redes pública e privada no período
oposto ao da escolarização (contraturno).
De acordo com as Diretrizes Operacionais da Educação Especial para o
Atendimento Educacional Especializado
(SEESP/MEC, 2009), o PPP das escolas deve
contemplar o AEE como uma de suas estratégias para a organização do trabalho. Isso
significa implantar a Sala de Recursos Multifuncionais (SRM); adquirir equipamentos
necessários; providenciar professor para
atuar no AEE; e promover a articulação entre o professor do AEE e os professores do
ensino comum. O professor do AEE se faz
necessário no planejamento coletivo, para
que os professores e a gestão alinhem
suas expectativas, troquem informações
importantes sobre os alunos e sobre as

Ação Direta de Inconstitucionalidade
Supremo Tribunal Federal decidiu, em plenário, que escolas privadas não podem negar matrícula
ou cobrar taxas extras em razão da deficiência do estudante
As obrigações das escolas privadas em relação à inclusão
de pessoas com deficiência previstas pela Lei 13.146/2015
foram objeto da Ação de Inconstitucionalidade (ADI) 5357,
ajuizada pela Confederação Nacional dos Estabelecimentos
de Ensino (Confenen). A entidade requeria a suspensão
da eficácia do parágrafo primeiro do artigo 28 e caput do
artigo 30 da norma, que estabelecem a obrigatoriedade de
as escolas privadas promoverem a inserção de pessoas com
deficiência no ensino regular e prover as medidas de adaptação necessárias sem que ônus financeiro seja repassado às
mensalidades, anuidades e matrículas. Segundo a Confenen,
a lei traria alto custo econômico às escolas privadas, violando

dispositivos constitucionais, entre eles o artigo 208, inciso III,
que prevê como dever do Estado o atendimento educacional
especializado (pela entidade interpretado como sinônimo
de escolarização).
O ministro relator Edson Fachin indeferiu a medida cautelar,
explicando que diversos dispositivos da Constituição Federal,
bem como a Convenção Internacional sobre os Direitos das
Pessoas com Deficiência, incorporada ao ordenamento jurídico
brasileiro com status equivalente ao de emenda constitucional,
dispõem sobre a proteção da pessoa com deficiência. O voto
do relator foi referendado pelo plenário da corte em junho de
2016. Abaixo, trecho da decisão:

Ressalte-se que, não obstante o serviço público de educação ser livre à iniciativa privada, ou seja, independentemente de concessão
ou permissão, isso não significa que os agentes econômicos que o prestam o possam fazê-lo ilimitadamente ou sem responsabilidade.
É necessária, a um só tempo, a sua autorização e avaliação de qualidade pelo Poder Público, bem como o cumprimento das normas
gerais de educação nacional - as que se incluem não somente na Lei nº 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação - LDB), como
pretende a Requerente, mas também aquelas previstas pela própria Constituição em sua inteireza e aquelas previstas pela lei impugnada
em seu Capítulo IV -, ambas condicionantes previstas no art. 209 da Constituição.
Não se pode, assim, pretender entravar a normatividade constitucional sobre o tema com base em leitura dos direitos fundamentais
que os convolem em sua negação.
Nessa linha, não se acolhe o invocar da função social da propriedade para se negar a cumprir obrigações de funcionalização previstas
constitucionalmente, limitando-a à geração de empregos e ao atendimento à legislação trabalhista e tributária, ou, ainda, o invocar da
dignidade da pessoa humana na perspectiva de eventual sofrimento psíquico dos educadores e “usuários que não possuem qualquer
necessidade especial”. Em suma: à escola não é dado escolher, segregar, separar, mas é seu dever ensinar, incluir, conviver.
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práticas de sala de aula, determinem em
conjunto o encaminhamento das ações
pedagógicas e possam, ao longo do ano
letivo, reorientar as ações dentro de um
projeto comum.
O professor do AEE, em parceria com
a gestão, os professores regentes e especialistas de disciplinas, elabora recursos
e estratégias para que os alunos com
deficiência participem das aulas comuns e
aprendam, efetivamente e com autonomia,
com os demais colegas de turma. Segundo
o Art. 13º da Resolução N. 4/2009 (CEB/CNE),
são oito as atribuições deste profissional:
I – identificar, elaborar, produzir e organizar serviços, recursos pedagógicos, de
acessibilidade e estratégias considerando
as necessidades específicas dos alunos
público-alvo da Educação Especial;
II – elaborar e executar plano de
Atendimento Educacional Especializado,
avaliando a funcionalidade e a aplicabilidade dos recursos pedagógicos e de
acessibilidade;

III – organizar o tipo e o número de
atendimentos aos alunos na sala de recursos multifuncionais;
IV – acompanhar a funcionalidade e a
aplicabilidade dos recursos pedagógicos
e de acessibilidade na sala de aula comum
do ensino regular, bem como em outros
ambientes da escola;
V – estabelecer parcerias com as áreas
intersetoriais na elaboração de estratégias
e na disponibilização de recursos de acessibilidade;
VI – orientar professores e famílias
sobre os recursos pedagógicos e de acessibilidade utilizados pelo aluno;

VII – ensinar e usar a tecnologia assistiva de forma a ampliar habilidades funcionais dos alunos, promovendo autonomia
e participação;
VIII – estabelecer articulação com os
professores da sala de aula comum, visando
à disponibilização dos serviços, dos recursos pedagógicos e de acessibilidade e das
estratégias que promovem a participação
dos alunos nas atividades escolares.
A organização do Atendimento Educacional Especializado considera as peculiaridades de cada estudante bem como o
contexto escolar. Não é a deficiência que
determina o trabalho a ser realizado, mas
a identificação das barreiras que podem
impedir o desenvolvimento do indivíduo
na escola e o levantamento dos recursos
necessários para sua participação em
condições de igualdade. Por isso, o primeiro passo para planejar o AEE não é
saber o diagnóstico. Antes da deficiência
vem a pessoa, com sua história de vida,
individualidade, desejos e diferenças.
Evidentemente que o diálogo com
profissionais de outras áreas é uma maneira de obter informações relevantes
sobre o estudante, porém, o ensino não
poderá ser baseado em estratégias de
atendimento padronizadas fundamentadas em conceitos clínicos. É importante
considerar que os indivíduos com a mesma
deficiência ou aqueles sem deficiência não
são iguais. As diferenças são intrínsecas à
condição humana. Valem para todos e são
justamente o que dão sentido à vida. •

Meire Cavalcante
Graduada em Comunicação Social pela Faculdade Cásper Líbero (São Paulo/SP) e mestra e
doutoranda em Educação e Inclusão pelo Laboratório de Estudos e Pesquisas em Ensino e
Diferenças (Leped) da Faculdade de Educação da Unicamp (Campinas/SP). Foi repórter e editora de
diversas revistas da área de educação e coordenadora geral de projetos de inclusão da Secretaria
Municipal da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida (SMPED) de São Paulo. Atuou como
consultora do Ministério da Educação (MEC) pela Organização dos Estados Ibero-americanos (OEI)
e pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco). É sócia-diretora da So Ham Comunicação para Educação e coordena regionalmente o Fórum Nacional de Educação Inclusiva no Sudeste.
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Saúde Educacional

Estresse ocupacional
do professor numa
perspectiva preventiva
Com o decorrer dos estudos, na atualidade,
o conceito de estresse ganhou fundamentos no referencial
cognitivo-comportamental

O

estresse resulta dos embates
do indivíduo frente às demandas
externas e internas, representadas por
diversas contingências do cotidiano e pela
interpretação dessas situações, através
de processos cognitivos individuais, com
diferentes respostas. É um fenômeno que
ocorre na busca do organismo pela adaptação, assunto que desafia a compreensão
do comportamento humano ao longo
da historia, preocupação da Psicologia
Organizacional. É um tema complexo,
controvertido e inesgotável, como são os
enigmas da vida inteligente.
O stress é considerado, nos dias de
hoje, uma das ameaças mais sérias à saúde
no trabalho, comprometendo o desempenho do profissional e os resultados da
empresa, com implicações para toda sociedade. Quando esses transtornos ocorrem com o professor, que é o trabalhador
responsável pelo processo de educação
ou de preparação de futuros profissionais, justifica-se o desenvolvimento de
cuidados preventivos, fundamentados na
compreensão desses fenômenos. Palavra
derivada do inglês medieval (distress),
empregada em física como sinônimo de
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“tensão mecânica” com significado de
estiramento para um lado e outro, um
fenômeno já conhecido por nossos ancestrais. É uma resposta do organismo,
necessária à sobrevivência, observada,
desde a antiguidade, em situações de
perigo, em que o corpo se prepara para a
luta ou para a fuga, antes mesmo de uma
decisão racional.
A Psicologia comemorou inúmeros
avanços no século XIX, a partir da descoberta de Freud sobre mecanismos de
defesa, entre outros de seus estudos,
que representaram grande contribuição
à compreensão do estresse. O conceito
de defesa se liga a um conjunto de mecanismos psicológicos, por meio do qual,
inconscientemente, o indivíduo distorce
particularmente a realidade, para enfrentar sentimentos de ansiedade.
Com o decorrer dos estudos, na
atualidade, o conceito de estresse ganhou
fundamentos no referencial cognitivocomportamental, que considera que a
partir da interpretação que as pessoas
fazem sobre os eventos ocorridos em
uma situação específica, as percepções e
pensamentos influenciam seus compor-

tamentos e emoções. Assim, as relações
interpessoais estão ligadas a processos
cognitivos (BECK, 1997) e os conceitos
sobre estresse reconhecem essa relação
entre os processos cerebrais e o meio.
A diferença entre os primórdios e hoje,
é que o homem é forçado a desenvolver
sua capacidade de adaptação de forma
incongruente ao que foi biologicamente
preparado. O indivíduo na atualidade está
constantemente sujeito ao estresse decorrente de exigências no trabalho, trânsito,
pressão social, desafios intelectuais, ansiedade, entre outros fatores. Entretanto,
ao contrário de nossos ancestrais, quando
as reações de estresse são provocadas,
frequentemente, há necessidade de reagir em oposto ao que o estímulo induz,
com comportamento de tolerância, em
discordância com a vontade de gritar,
bater ou correr.
Estresse Ocupacional e o Professor
O estresse ocupacional é definido
como um desequilíbrio que provoca
reações físicas, cognitivas, emocionais e
comportamentais quando as exigências
excedem as capacidades, os recursos

ou as necessidades do trabalhador e
esse desequilíbrio parece estar presente
nas situações diárias que o trabalhador
enfrenta na atualidade, especialmente
na ocupação de professor. O estresse no
docente resulta, entre outras causas, da
dificuldade em acompanhar mudanças
rápidas nas metodologias, nas tecnologias, nos materiais e nos meios de ensino,
além das mudanças provocadas pela globalização que afetam o comportamento
psicossocial e cultural da sociedade com
que a qual o professor interage.
A partir da década de 70, a Síndrome
de Burnout foi introduzida na Psicologia Organizacional por Freudenberger
para descrever um indivíduo frustrado
e fatigado em decorrência de decepção
em suas expectativas em relação ao seu
ambiente de trabalho. O Burnout se define
por sintomas de exaustão ou sentimento
de esgotamento, de despersonalização
manifestada por cinismo, negação e
insensibilidade e de falta de realização,
trazendo sentimentos de incompetência
(INOCENTE e REIMÃO, 2005).
O Burnout se apresenta como um
processo contagioso, que se instala
lenta e progressivamente, avançando no
ambiente de trabalho. Seu ocorre pela
exaustão emocional, desencadeada pelas
demandas interpessoais e ambientais.
Os estilos de vida, em conjunto
com aspectos de natureza hereditária e
condições físicas e psicossociais do ambiente de trabalho, poderão determinar

uma vida saudável ou o adoecimento
físico, conforme o ambiente de trabalho,
a busca de equilíbrio entre necessidades e
expectativas do trabalhador em jogo com
as necessidades e exigências dos gestores,
nas organizações que administram o trabalho do professor.
O estresse ocupacional é reconhecido
como um dos riscos mais sérios ao bemestar psicossocial do indivíduo. Pesquisas,
realizadas em 2002-2003, pela International
Stress Management Association, no Brasil
(ISMA), alertam para o aumento de estresse no trabalho: entre, aproximadamente,
mil profissionais, constatou-se que 70%
deles sofriam de níveis significativos de
estresse ocupacional, o que motivou esta
pesquisa com professores.
O objetivo da pesquisa foi identificar
os distúrbios psicofisiológicos do estresse
e suas manifestações no trabalho do
professor, a fim de contribuir para o entendimento dos fatores que interferem
em sua saúde mental para construir novas
perspectivas nesse campo na proposta
de soluções.
As hipóteses investigadas partiram da
ideia de que os professores, no exercício
de sua função, podem desenvolver níveis
elevados de estresse, que resulta em
desequilíbrio psicofisiológico e comprometimento no equilíbrio entre esforço
e recompensa no trabalho, interfere em
sua saúde e desempenho laboral, ou
seja, que as características pessoais e
organizacionais no trabalho do professor
podem interferir no desenvolvimento de
transtornos do estresse.
A pesquisa, do tipo exploratório descritivo, foi realizada em 20 escolas públicas da cidade de Poços de Caldas, Minas
Gerais. A amostra foi constituída por 165
professores do ensino fundamental e
médio, de ambos os sexos, que estavam
em exercício profissional. Para atingir
os objetivos do estudo, foram utilizadas
medidas de estresse (ISS-LIPP). Através
do Questionário de Fatores de Estresse
dos Professores (QFEP-Valle & Malvezzi)
foram investigados os fatores apontados
no estresse dos professores (VALLE, REIMÃO E MALVEZZI, 2010).
Os resultados mostraram que 59%
dos professores avaliados apresentavam
estresse. Predominou o estresse na fase
resistência (39%), nos professores neste
estudo. As queixas destacadas no trabalho
dos professores foram: dupla jornada
de trabalho e multiplicidade de tarefas,
baixo salário, barulho nas salas de aula e
dificuldades nas relações família-escola.
O risco ocupacional envolve uma
dimensão complexa porque o estresse
pode causar consequências graves em
todo o sistema ecológico, em que sistemas
pessoais e sociais, próximos e distantes,

interagem na interpretação das situações
vividas e, consequentemente, nos comportamentos. O professor está sujeito a
desequilíbrio entre a pressão ambiental
e a capacidade de atender à demanda
no trabalho, tanto nos aspectos físicos,
cognitivos, emocionais e comportamentais, influenciando o processo do sono,
que também influi na saúde e bem estar
dos sujeitos
A identificação de características psicológicas e do sentido do trabalho na percepção dos professores com transtorno
de estresse pode auxiliar na promoção
de recursos de apoio e no desenvolvimento de estratégias de enfrentamento
do estresse, contribuindo para colaborar
com a destacada função do professor em
nossa sociedade.
Com relação ao desenvolvimento de
programas preventivos, pesquisadores
concordam que a psicoterapia se mostra
efetiva, tanto isoladamente como associada a tratamentos medicamentosos.
A ansiedade presente nos quadros de estresse e de distúrbios do sono decorrentes
é condição mórbida que demanda a atenção, por sua característica incapacitante
e duradoura, desencadeada por reações
fisiológicas e fisiopatológicas que comprometem o bem estar e desempenho.
Novos estudos científicos, então,
precisam ser considerados para que sejam feitos avanços nessas matérias. Há
necessidade de alertar as organizações
educacionais e buscar prevenir ou atender
ao problema.
O estresse reduz a capacidade física
e mental, afetando a resistência do organismo às doenças, conforme se observa
nesta pesquisa com professores, que não
pretende esgotar o assunto, ao contrário,
tenta somar forças para estimular novos
estudos visando prevenir transtornos que
resultam em processos incapacitantes e
sofridos. Os transtornos avaliados na pesquisa, enquanto consequência do estresse
laboral crônico, constituem problemas de
saúde pública, que representam alto custo
pessoal, organizacional e social. Malvezzi
(2010) recomenda que ações de pesquisa
e intervenção considerem conjuntamente
o processo a desenvolver e o objetivo a
alcançar. •

Luiza Elena L. Ribeiro
do Valle
Psicóloga. Mestre em Psicologia
Escolar e Educacional. Doutoranda
em Psicologia Social e do Trabalho.
Entre os livros lançados está
“A aprendizagem na Educação
de Crianças e Adolescentes”, “Adolescência. As
contradições da idade” e “Novos desafios do mundo
profissional - reflexões e práticas interdisciplinares
sobre saúde, educação e organizações no trabalho”.
Publicados pela Wak Editora.
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Infância

O Brincar em tempos de infâncias
E

m nossas memórias afetivas, a
prioridade, geralmente, é daquelas
situações em que nos encontramos livres,
aptos para inventar e deixar a criatividade
como pano de fundo para nossas ações.
Há algo em nossas histórias que nos
deixa cheiros, sensações e marcas como
lembrança da infância, essa ação chamase brincar.
A infância é o momento especial
para que as brincadeiras fluam em nosso
cotidiano. Livre de responsabilidades, regras e cobranças, o brincar marca a nossa
passagem pela vida como algo intenso e
prazeroso.
Nosso tempo atual é organizado de
maneira muito diferente se comparado às
nossas gerações anteriores. Atualmente,
na velocidade com a qual podemos “resolver” as coisas, teoricamente, nos sobraria tempo para outras. Hoje, temos o
e-mail que substitui a carta, as máquinas
que substituem as pessoas, a videoconferência que substitui a viagem, o telefone e as mensagens instantâneas, que
são de fácil alcance e podem substituir o
encontro entre duas pessoas.
Já a infância, essa tem outro tempo,
algumas formas de brincar podem até ter
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sido substituídas pelos meios tecnológicos, mas as crianças nos fazem lembrar
que sempre há tempo de brincar. O
tempo numa brincadeira infantil é mero
detalhe, pois é possível viajar mil anos
em dois segundos. O brincar é um tempo
próprio da infância e demonstra que,
a despeito de tantos anos de avanços
tecnológicos, a brincadeira traz à tona
uma maneira de aproveitar as horas do
relógio de maneira agradável, livre de
imposições e controle.
Os adultos acabam tornando-se
responsáveis em favorecer ou não que
as crianças brinquem, sendo assim, é
importante que o tempo e o espaço de
brincar sejam respeitados por aqueles
que um dia já foram crianças. Sabemos
que em nossa memória afetiva, carregamos como boas experiências aquelas
de quando estávamos livres para fazer
o que queríamos ou para estar e brincar
com quem nos agradasse. A infância é
um momento único e tem seu tempo
muitas vezes encurtado pelas obrigações
próprias do mundo adulto.
Para favorecer espaços de brincar,
é preciso ter clareza de que este é um
direito da criança e que se ela não o tiver

garantido durante este período, o tempo
não poderá repor o que foi perdido. Aos
adultos, cabe respeitar e valorizar este
momento, proporcionando espaços que
possibilitem as brincadeiras, a exploração
com diversos materiais e, sempre que
possível, com outras crianças. Abaixo,
relacionamos algumas sugestões para os
adultos que buscam tornar esta prática
mais rica:
• Garanta sempre um tempo: Assim
como se planeja atividades diárias, o
tempo para o brincar livre pode estar
na agenda, possibilitando que todos
os dias a criança tenha este momento
respeitado, mas sabemos que o ideal é
estar, sempre que possível, livre para a
brincadeira;
• Brinque com coisas diferentes: Possibilite acesso a materiais diferentes, principalmente para as crianças bem pequenas.
Objetos que não são comprados para esta
finalidade tem as maiores possibilidades
de desenvolver a criatividade (copos,
panelas, tecidos, baldes, garrafas etc.);
• Brinque junto: O Brincar intergeracional que mistura pessoas de diversas
idades é uma ótima possibilidade para
aproveitar as brincadeiras, neste momen-

Fotos: freepik.com

to, os adultos podem ensinar brincadeiras
antigas e as crianças podem partilhar as
ideias mais atuais.
Sendo assim, é possível que a valorização da simplicidade do brincar seja o
foco para garantir que este direito faça
parte da vida de nossas crianças. Ainda
que o tempo de brincar junto não seja o
suficiente, entendemos que a qualidade
deste tempo seja o mais importante.
Desejamos que as mesmas memórias
que nos trazem hoje afeto de uma
infância que nos auxiliou na formação

enquanto ser humano, continuem, em
meio a tablets e celulares, a encantar o
tempo das crianças de hoje, trazendo a
elas memórias afetivas intensas, como
as nossas. •

Aline Paes de Barros
Diretora do Centro Social
Marista Robru, na zona leste de
São Paulo. Pedagoga e Mestre
em Educação: Currículo pela
Pontifícia Universidade católica
de São Paulo.
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REFUGIADOS
M

ilhões de refugiados constituem a
tragédia do século.
Fogem de perseguições políticas,
fome, violência ou desastres naturais,
dentre tantas outras causas. São homens,
mulheres, crianças ou idosos, que buscam
algum porto seguro, na esperança de
serem acolhidos em terras distantes.
Partem em condições precárias, não
raro clandestinas e perigosas, e muitos
morrem sem chegar ao almejado destino.
Deixam trabalho, estudos, convivência,
casa e parte da família, rumo ao incerto.
Levam muitas saudades e indignação,
como pássaros que perderam o ninho, e
chegam quase sempre clandestinos, na
esperança de serem recebidos como seres
humanos em busca de teto e dignidade.
A maioria foge das ditaduras, sedenta
por liberdade e algum conforto. Cuba,
Venezuela, Congo e Síria são apenas alguns
dos pontos de partida.
Governos e populações dos países
onde aportam não costumam festejar

- lhes a chegada, não sendo raras as negativas de asilo e regularização da nova vida.
Existe a noção, real, de que os refugiados
tornam precários os empregos, e congestionam as estruturas de segurança, saúde,
educação e moradia, sempre adaptadas à
população nativa.
No Brasil, a questão é tratada, inicialmente, como problema municipal, até que
governos estaduais e federal entendam e
assumam a responsabilidade solidária por
eventual solução.
Os preconceitos são os mais diversos,
de religiosos a políticos, sendo, muitos,
tratados como potenciais terroristas ou
simples criminosos famélicos. O choque
entre culturas tão distantes enseja reafirmações e conflitos.
O acolhimento de refugiados não
pode ficar confinado a um ou outro país,
sob pena de desestruturação e conflitos.
O esforço humanitário do acolhimento
deve ser rateado entre grande número
de nações.

freepik.com

Reflexão

Refugiados são profissionais de todos
os ramos, e muitos sequer conseguem
carregar diplomas e documentos, na
desesperada fuga. Muitos países conseguem o aproveitamento das capacidades,
suprindo déficits internos.
Aos governos compete exercer o mister humanitário, sem descurar de prevenir
e acautelar potenciais desestruturações
sociais, que podem diminuir o bem-estar
e comprometer a paz entre pessoas.
O esforço em prol dos refugiados
deve ser estendido a todas as nações, seja
buscando resolver, a nível internacional, as
questões que geraram tamanha migração,
seja instituindo fundos para acudir os
países que acolhem. •

Pedro Israel Novaes
de Almeida
Engenheiro agrônomo e
advogado, aposentado.
pedroinovaes@uol.com.br

Os Impactos da Reforma Trabalhista
para as Escolas Particulares

Arquivo Sieeesp

A
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Lei nº 13.467/20017, que trata das reformas trabalhistas, entra em
vigor em novembro, trazendo impactos às escolas particulares.
Pensando nessas mudanças, no dia 23 de agosto o Sieeesp apresentou a
palestra “Os Impactos da Reforma Trabalhista para as Escolas Particulares”, que abordou temas como modalidades de contratação, jornada de
trabalho, terceirização, entre outros. As informações foram ministradas
pela Dra. Fabíola Marques – advogada, mestre e doutora em Direito
pela PUC/SP -, e contou com a participação do presidente da comissão
de tratativas salariais do Sieeesp e presidente da Feeesp, José Antonio
Figueiredo Antiório, e a mediação da advogada Elisângela Fazzura. •
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Autismo

QUAIS SÃO AS PRINCIPAIS
MODALIDADES TERAPÊUTICAS NO
TRATAMENTO DO AUTISMO?
(PARTE 2)
MÉTODO ABA
m tipo de tratamento comportamental que tem ganhado destaque atualmente pelo sucesso de suas intervenções é
chamado Análise do Comportamento Aplicado ou ABA (Applied Behavior Analysis).
O método ABA é praticado por psicólogos experientes e consiste no estudo e
na compreensão do comportamento da
criança, de sua interação com o ambiente e
com as pessoas com quem ela se relaciona.
A partir do conhecimento e do funcionamento social global da criança, são
desenvolvidos estratégias e treinamentos
específicos para corrigir comportamentos
problemáticos e estimular comportamentos assertivos e práticos.
A utilização de reforçadores positivos
são estratégias amplamente utilizadas
para auxiliar no sucesso do método e o
progresso da criança pode ser mensurado
e estudado de forma detalhada.
Dentro do método ABA existem
diversas técnicas comportamentais que

U
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podem ser utilizadas, objetivando a aprendizagem, a motivação, estimulando a
comunicação e o ensinamento de habilidades verbais.
FONOAUDIOLOGIA
O trabalho do fonoaudiólogo é muito
importante na estimulação das habilidades de comunicação verbal e não-verbal. Quando corretamente estimuladas,
essas crianças apresentam ganhos muito
significativos na fala, na linguagem não
verbal, na interação social, no ganho de
autonomia e melhoria de sua qualidade
de vida e de sua autoestima.
TERAPIA OCUPACIONAL
A terapia ocupacional objetiva o ensinamento de habilidades de vida diária
para tornar a criança mais independente
possível. As habilidades treinadas podem
incluir: se vestir, se alimentar, tomar
banho, ensinar a criança a pedir auxílio
e a se relacionar com outras crianças ou

cuidadores. A busca por algum grau de
autonomia é um dos objetivos da terapia
ocupacional.
TERAPIA DE INTEGRAÇÃO SENSORIAL
A terapia de integração sensorial
objetiva auxiliar a criança a lidar com as
informações sensoriais do ambiente.
Comumente, crianças com autismo apresentam dificudades em lidar com questões
sensoriais, como sons, luzes e odores.
Desta forma, a intervenção poderia ajudar,
por exemplo, crianças que apresentam
dificuldades para lidar com o toque, ou
com a textura de uma roupa nova, ou que
se incomoda com o barulho dos carros na
rua ou com o perfume da mãe.
MÉTODO TEACCH
O método TEACCH (Treatment and
Education of Autistic and related Communication-handicapped Children) ou
tratamento e educação de crianças com
autismo e dificuldades de comunicação é
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Autismo

uma metodologia amplamente utilizada
na aprendizagem de crianças com autismo. O método utiliza pistas visuais para o
ensinamento de habilidades, por exemplo:
cartões ou figuras que ensinem a criança a
se vestir a partir de informações quebradas em pequenos passos e ilustradas em
diferentes cartões.
MÉTODO PECS
O PECS (Picture Exchange Communication System) ou Sistema de comunicação
por figuras utiliza cartões com símbolos
para a aprendizagem de habilidades de comunicação. A criança é treinada para usar
os cartões para perguntar ou res-ponder
e, com isso, manter uma conversação.
MÉTODO FLOORTIME
O Floortime foca no estímulo ao
desenvolvimento emocional e relacional
da criança. O método busca entender os
sentimentos da criança e sua relação com
seus cuidadores e também na maneira
como a criança se relaciona com os órgãos
do sentido (olfato, audição, visão, tato e
paladar).
MEDIADOR ESCOLAR
Um profissional importante no tratamento e no processo pedagógico dessa
criança será o mediador escolar. Ele funcionará de elo entre educadores, pais e
o estudante.
Nos Estados Unidos esse profissional
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é chamado de shadow (“sombra” em
inglês). O motivo dessa denominação é
para reforçar que o mediador não deve
trabalhar como um facilitador de tarefas,
e sim como uma sombra da criança.
O mediador escolar trabalhará auxiliando a criança na sala de aula e em todos
os ambientes escolares, como um “personal trainer”, mediando e ensinando regras
sociais, estimulando a comunicação e sua
participação em sala, acompanhando a
interação social dela com outras crianças,
corrigindo rituais e comportamentos
repetitivos e acalmando o estudante
em situações de irritabilidade e impulsividade.
Um ponto importante na função do
mediador escolar é que seu trabalho
deve ocorrer apenas após a intervenção
do psicólogo compor tamental, que
identificará as limitações da criança, seus
potenciais e poderá coordenar e orientar
o trabalho do mediador escolar.
A orientação ao mediador escolar
proporcionará uma constante evolução da
criança, atendendo às necessidades do estudante e criando oportunidades e metas
de desenvolvimento à serem alcançadas.
O mediador escolar desse ser treinado
para documentar diariamente a evolução
do estudante. Desta forma, pais, psicólogo
comportamental e escola podem trabalhar juntos na identificação de comportamentos e situações problemáticas
para realizar adaptações e mudanças de

suporte e auxílio para nutrir a evolução
acadêmica e comportamental da criança
ou adolescente.
Encontros regulares entre o orientador escolar, professores, mediador,
psicólogo comportamental e pais ajudam
na constante elaboração de metas e
implementação de novas estratégias para
ajudar o estudante.
Lembre-se, o objetivo final do mediador escolar será ensinar a criança autista a
se tornar independente na escola.
ESPORTES
As atividades esportivas e de psicomotricidade também merecem destaque
nas intervenções com crianças e adolescentes com autismo, pois melhoram a
saúde clínica da criança, auxiliam muito no
desenvolvimento de habilidades motoras
e de consciência corporal.
O esporte pode ser peça fundamental, pois estimula a autoestima e facilita a
socialização, aumentando assim a inclusão
social dessas crianças em eventos escolares ou da comunidade em que vive. •

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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Bett Brasil Educar

A BNCC e a transformação
da educação básica
Vera Cabral

Muitas organizações
comprometidas com
educação disponibilizam
acesso a informações
relevantes e a casos de
escolas que transformaram
suas práticas com sucesso

M
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uito tem se falado sobre a Base
Nacional Comum Curricular. O intenso e acalorado debate sobre cada uma
das versões contou com o ineditismo de
mais de 12 milhões de sugestões e comentários à primeira. Quando da publicação
da segunda versão, tivemos a realização
de audiências públicas promovidas por
Consed e Undime, com mais de 9 mil
participantes. E mais recentemente, com
base na terceira versão, encaminhada ao
Conselho Nacional de Educação (CNE),
novas audiências públicas que vêm sendo
realizadas pelo órgão. De fato, apesar
de fortes debates e muitas divergências,
com intensa participação, caminhamos
para ter uma “espinha dorsal” para a
educação básica no país. O que, por si, já
é um importante elemento em favor de
maior equidade na educação.
O fato de termos um documento
dessa natureza, construído a par tir
de um processo tão rico e em tempo
relativamente curto, é um marco para
a educação brasileira. Mas, para que ele
surta efeito e traga as mudanças preconizadas, é preciso cuidar do seu processo

26

Escola Particular • Setembro – 2017

Para mais informações acesse:

freepik.com

www.bettbrasileducar.com.br

de implementação. O que, certamente,
é um desafio ainda muito maior do que a
própria construção do documento.
A implantação da BNCC traz mudanças importantes ao aprender e ao ensinar,
que implicarão transformações no dia a
dia de cada escola. Muito além da reformulação dos currículos, a implementação
da base requererá mudanças profundas,
em diversos planos. A primeira delas diz
respeito a uma “troca de chave”, nada
simples, que é o sair da posição de transmitir, ou ensinar conteúdos, para a de
desenvolver competências (ou como quer
que se chamem) nos alunos. O conteúdo,
por mais importante que seja, passa a ser
meio e não o fim.
Desde logo, tais mudanças incluem
o “o que ensinar”, o “como ensinar”, o
“como planejar”, o “como avaliar”. Passam também pelo “como organizar as
equipes de professores para trabalharem
conjuntamente o desenvolvimento de
competências comuns, ou compartilhadas”; e pelo “como garantir que todos
aprendam”, algo muito distinto do que
é a “recuperação”, em conceito e forma.

Implementar
transformação
de tal magnitude
requer, primeiro,
a compreensão do
que está
em pauta
Implementar transformação de tal
magnitude requer, primeiro, a compreensão do que está em pauta. E, a partir
daí, um grande e profundo trabalho
de formação de professores e equipes;
a revisão de metodologias de ensino e
aprendizagem, em favor de mais ativas e
que privilegiem o protagonismo dos estudantes; a utilização de uma multiplicidade
de estratégias e de recursos e soluções
para a aprendizagem, de forma a propiciar, a todos os estudantes, as condições
para seu desenvolvimento.

Muitas escolas, no Brasil e no exterior, já trabalham nesses termos. Não
se trata, portanto, de partir do zero. Há
inúmeras referências a serem avaliadas,
adaptadas e compartilhadas. Muitas
organizações comprometidas com
educação disponibilizam acesso a informações relevantes e a casos de escolas
que transformaram suas práticas com
sucesso. Há muito espaço para colaboração entre escolas e entre redes, de forma
a contribuir para a aprimoramento de
todos os envolvidos.
De fato, ainda que achemos que o
texto da BNCC pudesse ser melhor (e
sempre poderia), é importante perceber
que, para além de estruturar a educação
básica no país, ela embute transformações que podem nos colocar nos trilhos
da educação compatível com a nossa
sociedade, com o nosso mundo. A Base
Nacional Comum Curricular será um dos
temas abordados no congresso da Bett
Educar 2018 – a maior feira e congresso
de educação e tecnologia da América
Latina - que acontece de 8 a 11 de maio de
2018 no São Paulo Expo, em São Paulo. •
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Jornada
Sieeesp
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Aprendizagem
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Gestão e Docência com Inovação
em Educação

Educação Básica: Cultura, Tempo, Mudanças.
PARTE III
No segundo artigo desta série foram abordados temas relacionados à
Base Nacional Comum Curricular (BNCC), o que a diferencia essencialmente do currículo
e como se dará sua implementação.
Cultura, tempo, mudanças
contexto atual no que tange às
profundas mudanças educacionais,
relacionadas às maneiras como os alunos
estudam, tem provocado grandes desafios às instituições de ensino da Educação
Básica e Superior, no Brasil e em todas as
partes do mundo.
Pesquisas, estudos e aplicações de novas soluções acadêmicas relacionadas aos
modelos de ensino-aprendizagem revelam
que, na prática pedagógica, não é mais possível apresentar aulas em seus formatos
tradicionalmente lineares, onde a figura do
professor continua sendo o centro único de
provimento de informações qualificadas
para os estudantes.
As pesquisas revelam também que
os caminhos empregados pelos alunos,
com vistas a construírem conhecimentos
que lhes pareçam relevantes, mesmo que
sejam percebidos como ‘obrigatórios’ no
contexto escolar, são complexos, multifacetados e percorridos pela via de ambientes imersivos e mídias digitais e analógicas.
A centralidade da sala de aula, com um
professor atuando estritamente como

O
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informador, não mais atende às necessidades educacionais dos jovens, até mesmo
porque a marca cultural da atualidade é
constituída pela multiplicidade de canais
de comunicação, interação em tempo
real e ampla liberdade de escolha quanto
a conteúdo de conhecimento e acesso à
informação generalista.
Estudos recentes revelam mudanças
significativas relacionadas à plasticidade
cerebral de jovens imersos na cultural digi-

tal, e dela emergente, fato que explica em
boa medida as razões pelas quais os alunos
conseguem manter atenção produtiva
durante as aulas, por muito menos tempo
comparativamente às décadas passadas.
Mas, não se trata unicamente desse fato,
há outros apontadores relevantes que
evidenciam mudanças dinâmicas sofridas
pelos processos de ensino-aprendizagem
nas duas últimas décadas, relacionados às
chamadas gerações Y1 e Z2.

Figura 1: Visão geral de gerações no intervalo 1882 – 2014). Uma vez que não há consenso sobre os anos limítrofes
de cada geração, a tabela apresenta uma média simples das datas mais comuns, exibindo na legenda concepções
mais abrangentes e mais restritas de cada caso. [1]
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Aprendizagem

Conforme Prensky (2001b) ressalta,
citado por MATTOS[3], devido à plasticidade
neural humana, a exposição constante - e
cada vez mais cedo - dos cérebros às novas
tecnologias (concepções de processos
culturais) e mídias variadas, principalmente
de natureza digital, provoca uma reorganização neuronal que adapta o cérebro ao
processamento de informações no atual
cenário sociotécnico digital. Este autor defende que os nativos digitais, entenda-se
‘Geração Z’, realmente pensam, aprendem
e se relacionam com as informações e o
conhecimento de maneiras fundamentalmente diferentes das gerações precedentes.
‘Based on the latest research in neurobiology, there is no longer any question
that stimulation of various kinds actually

changes brain structures and affects the
way people think, and that these transformations go on throughout life’. (Prensky,
2001b, p. 2[4], citado por Mattos[3]).
Para Lucia Santaella (2010) [5], citada
por Mattos [3] , “cujas análises sobre as
implicações sociais do desenvolvimento
tecnológico são notadamente profundas
e detalhistas, desde o início do século XIX
até o cenário tecnológico atual foram
desenvolvidas cinco diferentes gerações
de tecnologias de linguagem, que incidem
– cada uma a sua maneira – sobre os processos de comunicação e de cognição humanos.
Reportando-se à obra de McLuhan, a autora
afirma que as tecnologias de linguagem produzem mudanças neurológicas e sensoriais
que afetam significativamente nossas percepções e ações. Ao longo de suas pesquisas,

Notas:
1
A Geração Y, também chamada geração do milênio ou geração da Internet, é um conceito em Sociologia que
se refere, segundo alguns autores, como Don Tapscott (2010[0]), à corte dos nascidos após 1980 e, segundo
outros, de meados da década de 1970 até meados da década de 1990, sendo sucedida pela geração Z. [1]

Geração Z (comumente abreviado para Gen Z, também conhecida como ‘iGeneration’, ‘Plurais’ ou
‘Centennials’) é a definição sociológica para definir a geração de pessoas nascidas na década de 1990 até o
ano de 2010. [2]

2

“Com base nas últimas pesquisas em neurobiologia, não há mais dúvida de que a estimulação de vários tipos
realmente muda as estruturas cerebrais e afeta a forma como as pessoas pensam, e essas transformações
acontecem ao longo da vida.’ (Trad. Autor).

3
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Santaella tem apontado que quanto mais
novos somos, maior é nossa plasticidade
cerebral. Portanto, o contato intenso com
as tecnologias digitais por parte de uma
criança, influencia/molda sua atividade cerebral e suas capacidades cognitivas muito
mais do que um “imigrante digital”, uma vez
que a plasticidade cerebral de um adulto é
consideravelmente menor.” •
(continua na próxima edição)

Obs.: Referências serão citadas ao
final deste tema.

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
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Balduíno Leite

Reforma Trabalhista

Os principais impactos da
Reforma Trabalhista
– Lei 13.467/2017 –
C

om o objetivo de facilitar o entendimento dos principais pontos da
reforma trabalhista, que entrará em
vigor a partir de 11.11.2017, envolvendo a
contratação de trabalhador autônomo,
terceirização, extinção do contrato de
trabalho, plano de carreira, multas, entre
outros impactos relevantes, elaboramos o
quadro comparativo abaixo do atual texto
da lei cotejado com a reforma.
Grupo econômico - Art. 2º - § 3º
Atual
Quando uma ou mais empresas, com
personalidade jurídica própria, estiverem
sob a direção, controle ou administração
de outra, serão, para os efeitos da relação
de emprego, solidariamente responsáveis
a empresa principal e cada uma das subordinadas.
Pós reforma
Não caracterizará grupo econômico
a mera identidade de sócios, sendo necessário entre outras características a comunhão de interesses e a atuação conjunta
das empresas integrantes do grupo.
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Férias de 30 dias - Art. 134
Atual
Permitido o gozo em um único período,
exceto nas coletivas, quando pode ser
fracionada em 02 períodos.
Aos menores de 18 e maiores de 50 anos
não é permitido o fracionamento.
Pós reforma
Mediante concordância do empregado,
poderá ser dividida em até 3 períodos: um
deles não poderá ser inferior a 14 dias corridos e os demais não poderão ser inferiores
a 5 dias corridos, cada um.
Permitirá o fracionamento para empregados menores de 18 e maiores de 50
anos.
Não poderão iniciar no período de 02
dias que antecede feriado ou descanso
semanal remunerado.
Contribuição sindical – Desconto - Art.
545, 579, 582 e 602
Atual
Empregado - é obrigatório o desconto
de 01 dia de salário do empregado no mês
de março de cada ano.

Empregador - devida no mês de janeiro de cada ano, ou se a empresa for
constituída em data posterior, na data da
constituição da empresa.
Pós reforma
Empregado - o desconto será facultativo, mediante prévia autorização escrita
do empregado.
Empregados que autorizarem o
desconto e não estiverem trabalhando no
respectivo mês, sofrerão o desconto no
mês seguinte ao retorno.
Empregador - opcional no mês de
janeiro de cada ano ou no mês da constituição da empresa.
Trabalho a tempo parcial - Art. 58-A e 130
Atual
Jornada de trabalho:
Limite de 25 horas semanais, sem possibilidade de horas suplementares.
Férias:
Período de descanso diferenciado,
proporcional a jornada reduzida.
O empregado não pode converter 1/3
em abono pecuniário.

Pós reforma
Jornada de trabalho:
- Limite de 30 horas semanais, sem
possibilidade de horas suplementares
semanais.
- Limite de 26 horas semanais, com a
possibilidade de acréscimo de até 6 horas
suplementares semanais.
Serão pagas com acréscimo de 50% ou
compensadas na semana, imediatamente,
posterior.
Férias:
- A quantidade de dias do gozo equipara-se ao da jornada normal de trabalho.
- O empregado poderá converter 1/3 do
direito em abono pecuniário.
Banco de horas - Art. 59
Atual
Somente é permitido mediante acordo
ou convenção coletiva de trabalho.
A compensação deve ocorrer no
período máximo de 01 ano ou conforme
estipulado em acordo ou convenção coletiva da categoria.
Pós reforma
Poderá ser pactuado por acordo individual escrito, se a compensação ocorrer
no período máximo de 06 meses. Caso
contrário, as horas serão remuneradas
com acréscimo.
Rescisão contratual - as horas não
compensadas serão remuneradas com
acréscimo de 50%.
Compensação semanal de jornada
- Art. 59
Atual
Permitida mediante acordo individual,
coletivo ou convenção coletiva de trabalho.
Pós reforma
Permitida a compensação por acordo
individual, tácito ou escrito, se esta ocorrer
no mesmo mês.
Hora extra – Remuneração - Art. 59
e 59-B
Atual
Adicional mínimo de 20% superior
à hora normal, conforme Constituição
Federal.
As horas extras habituais descaracterizam o acordo de compensação de horas
(Súmula 85 TST).
Pós reforma
Adicional mínimo de 50% superior à
hora normal.
As horas extras habituais não descaracterizam o acordo de compensação de horas
e o banco de horas.
Tempo à disposição do empregador
- Art. 4
Atual
É considerada como extra a totalidade
do tempo que exceder a jornada normal,

pois é tempo à disposição do empregador,
não importando as atividades desenvolvidas
pelo empregado (troca de uniforme, lanche,
higiene pessoal, etc.) - (Súmula 366 TST).
Pós reforma
Não serão considerados como tempo à
disposição do empregador, consequentemente, não computados como horários
extraordinários, as prorrogações pelos
seguintes motivos:
- Empregado, espontaneamente, buscar proteção pessoal em caso de insegurança em vias públicas ou más condições
climáticas.
- Empregado se mantiver nas dependências da empresa para exercer
atividades particulares, como por exemplo:
práticas religiosas, descanso, lazer, estudo,
alimentação, higiene pessoal, atividades de
relacionamento pessoal, troca de roupa ou
uniforme, quando não houver obrigatoriedade de realizar a troca na empresa.
Tempo despendido para deslocamento
ao posto de trabalho - Art. 58
Atual
É considerado tempo à disposição do
empregador quando o local for de difícil
acesso ou não servido por transporte público e o empregador fornecer a condução
(Súmula 90 TST).
Pós reforma
O tempo despendido, caminhando
ou por qualquer meio de transporte,
inclusive o fornecido pelo empregador,
não será computado na jornada de trabalho, por não ser tempo à disposição do
empregador.
Jornada de 12 X 36 - Art. 59-A e 60
Atual
Esta modalidade não é prevista na Consolidação das Leis do Trabalho, somente na
convenção coletiva de algumas categorias
profissionais.
Qualquer prorrogação de jornada em
atividades insalubres exigia autorização
prévia do Ministério do Trabalho.
Pós reforma
Facultativo - mediante acordo individual escrito, convenção coletiva ou acordo
coletivo de trabalho.
Nas atividades insalubres não precisará
de licença prévia do Ministério do Trabalho
para prorrogações de horários.
Intervalo para repouso ou alimentação
- Art. 71 - 444 e 611-A
Atual
A concessão parcial do intervalo para
refeição e descanso implica no pagamento
integral do horário previsto para o descanso (Súmula 437 TST).
Para jornada superior a 06 horas o
intervalo mínimo para descanso é de 01 e
no máximo 02 horas.

Pós reforma
A não concessão ou a concessão parcial
do intervalo, implicará o pagamento, de
natureza indenizatória, apenas do período
suprimido, com acréscimo de 50%.
Não é hora extra, não compõe a parte
variável da remuneração e não é tributada.
Para jornada superior a 06 horas,
intervalo mínimo para descanso poderá
ser de 30 minutos, mediante previsão em
acordo ou convenção coletiva de trabalho
ou negociação individual.
- Negociação individual - permitida somente quando se tratar de empregado com
grau de instrução em nível superior e que
perceba salário mensal igual ou superior a
02 vezes o teto de salário de contribuição
previdenciária (atual R$ 5.531,31 x 2= R$
11.062,62).
Registro de horário de trabalho - Art. 62
Atual
Estão dispensados do registro de
horário de trabalho apenas:
- Os empregados em atividade externa,
incompatível com fixação de horário de
trabalho.
- Os empregados em exercício de cargo
de confiança.
Pós reforma
Dispensará da marcação de horário
também os empregados em regime de
teletrabalho (trabalho à distância ou
remoto).
Empregado em regime de teletrabalho
(home office) - Art.75-A a 75-E
Atual
Modalidade não contemplada na
legislação.
Pós reforma
Características:
- O trabalho é realizado fora da empresa.
- Com a utilização de tecnologias da
informação e de comunicação que, por
sua natureza, não se constituam como
trabalho externo.
- O comparecimento do empregado à
empresa para realizar algumas atividades
específicas não descaracteriza o regime de
teletrabalho.
Previsão contratual:
- A prestação de serviços nesta modalidade deverá constar do contrato de
trabalho, que especificará quais atividades
serão realizadas pelo empregado.
Alteração de regime de trabalho:
- De presencial para teletrabalho – por
mútuo acordo formalizado em aditivo
contratual.
- De teletrabalho para o presencial
- poderá ocorrer por determinação do empregador, mediante comunicação prévia
no prazo mínimo de 15 dias e registro em
aditivo contratual.
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Reforma Trabalhista
Responsabilidade por material de trabalho:
- Serão previstas em contrato escrito
as responsabilidades pela aquisição, manutenção ou pelo fornecimento dos equipamentos tecnológicos e da infraestrutura
necessária e adequada à prestação do trabalho remoto, bem como pelo reembolso
de despesas arcadas pelo empregado.
Orientações de saúde:
- O empregador deverá instruir, formalmente, sobre precauções para evitar
doenças e acidentes de trabalho.
- O empregado deverá tomar ciência
mediante termo de responsabilidade.
Trabalhador autônomo – Contratação
- Art. 442-B
Atual
A prestação de serviços de forma continuada e com exclusividade, caracteriza o
vínculo empregatício.
Pós reforma
A contratação do autônomo, cumpridas por este todas as formalidades legais,
com ou sem exclusividade, de forma contínua ou não, não caracterizará o vínculo
empregatício.
Terceirização - Lei 6.019/1974 – alterada
pela Lei 13.429/2017
Atual
- Não é previsto o prazo de 18 meses
após o desligamento do empregado para a
prestação de serviços através de empresa
terceirizada, tanto como sócio ou como
empregado da prestadora.
- Contratante não precisa conceder
os mesmos benefícios aos empregados
da empresa prestadora de serviços, nem
manter a equiparação salarial.
Pós reforma
Considera-se terceirização a execução
de quaisquer atividades da contratante
por empresa contratada, inclusive da sua
atividade principal.
A contratante não poderá contratar
empresa prestadora de serviços quando os
sócios ou titulares desta tiverem prestado
serviços na qualidade de empregados ou
trabalhador sem vínculo empregatício à
contratante por período inferior a 18 meses, exceto se forem aposentados.
O empregado demitido somente poderá
prestar serviços para esta mesma empresa,
na qualidade de empregado de empresa
prestadora de serviços, após 18 meses, contados a partir do seu desligamento.
Quando a prestação de serviços ocorrer nas dependências da tomadora, serão
assegurados aos empregados da empresa prestadora de serviços as mesmas
condições relativas à:
- Alimentação garantida aos empregados da contratante, quando oferecida em
refeitórios;
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Direito de utilizar os serviços de transporte;
- Atendimento médico ou ambulatorial
existente nas dependências da contratante
ou local por ela designado;
- Treinamento adequado, fornecido
pela contratada, quando a atividade o
exigir;
- Condições sanitárias, de medidas
de proteção à saúde e de segurança no
trabalho e de instalações adequadas à
prestação do serviço.
Será facultativa a equiparação salarial entre empregados da contratante e
contratada, além de outros direitos não
previstos nos itens acima.
Trabalho intermitente - Art. 443 e 452-A
Atual
Modalidade não contemplada na
legislação.
Pós reforma
Contrato:
- Deverá ser formalizado por escrito.
Dados do contrato:
- Deverá conter o valor da hora de
trabalho, que não poderá ser inferior ao
valor horário do salário mínimo ou àquele
devido aos demais empregados do estabelecimento que exerçam a mesma função
em contrato intermitente ou não.
Características:
- A prestação de serviços pode ser com
subordinação.
- Não é contínua, intercalando períodos
de prestação de serviços e de inatividade,
podendo tais períodos ser em horas,
dias ou meses, independente do tipo de
atividade do empregado e do empregador,
exceto para os aeronautas, regidos por
legislação própria.
Convocação para o trabalho, aceite e
recusa:
- O empregador convocará o empregado, por qualquer meio de comunicação eficaz, para a prestação de
serviços, informando qual será a jornada,
com, pelo menos, 3 dias corridos de antecedência.
- O empregado terá o prazo de 1 dia útil
para responder ao chamado, caso contrário
será considerado recusa.
- A recusa não descaracteriza a subordinação para fins do contrato de trabalho
intermitente.
Descumprimento do acordo:
- Se o empregado aceitar a oferta do
trabalho, e a parte que descumprir, sem
justo motivo, pagará à outra parte, no
prazo de 30 dias, multa de 50% da remuneração que seria devida.
- Permitida a compensação em igual
prazo.
Período de inatividade:
- Não será considerado tempo à disposição do empregador, podendo o

trabalhador prestar serviços a outros
empregadores.
Remuneração:
- No final de cada período de prestação de serviço, o empregado receberá o
pagamento imediato das seguintes verbas:
- Remuneração;
- Férias proporcionais com acréscimo
de 1/3;
- 13º salário proporcional;
- Repouso semanal remunerado; e
- Adicionais legais.
Recibo de pagamento:
- Deverá conter a discriminação dos
valores pagos relativos a cada uma das
parcelas ora descritas.
Comprovante dos recolhimentos:
- Mensalmente, o empregador efetuará o recolhimento da contribuição
previdenciária e o depósito do FGTS e
fornecerá ao empregado comprovante do
cumprimento dessas obrigações.
Férias:
- A cada 12 meses, o empregado adquire
direito a usufruir, nos 12 meses subsequentes, um mês de férias, período no qual
não poderá ser convocado para prestar
serviços ao mesmo empregador.
- Observar que fará jus somente ao
descanso, pois o pagamento já ocorreu na
época da prestação de serviços.
Atividade da empregada em atividades
insalubres - Art. 394-A
Atual
A empregada gestante ou lactante
deve ser afastada das atividades em local insalubre mediante apresentação de
atestado médico.
Pós reforma
Durante a gestação e período de amamentação, sem prejuízo do salário e do
adicional de insalubridade, a empregada
deverá ser afastada de:
- Atividades consideradas insalubres
em grau máximo, enquanto durar a
gestação;
- Atividades consideradas insalubres
em grau médio ou mínimo, quando
apresentar atestado de saúde, emitido
por médico de confiança da mulher, que
recomende o afastamento durante a
gestação;
- Atividades consideradas insalubres
em qualquer grau, quando apresentar
atestado de saúde, emitido por médico
de confiança da mulher, que recomende o
afastamento durante a lactação;
- Quando não for possível que a
empregada exerça suas atividades em
local salubre na empresa, será considerada como gravidez de risco e ensejará a
percepção de salário-maternidade, sem
prejuízo do adicional de insalubridade,
durante todo o período de afastamento
e amamentação.
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Reforma Trabalhista
Descansos especiais para a mulher
amamentar o próprio filho - Art. 396
Atual
Os descansos para amamentação não
precisam ser formalizados.
Pós reforma
Os 02 períodos de descansos especiais,
de meia hora cada um, para amamentar o
filho até os 6 meses de idade, deverão ser
formalizados em acordo individual com o
empregador.
Exigência de uniforme e sua higienização - Art. 456-A
Atual
Se os uniformes tiverem a característica de Equipamento de Proteção individual
(EPI), a responsabilidade pela higienização
e lavagem é do empregador.
Caso contrário, a empresa deve verificar
se há previsão em documento coletivo neste
sentido, regulando esta responsabilidade
Pós reforma
. O empregador poderá estabelecer o
padrão de vestimenta no local de trabalho, inclusive adotar o uso de uniforme
com logomarcas da própria empresa ou
de empresas parceiras e de outros itens
de identificação relacionados à atividade
desempenhada.
A higienização do uniforme será de
responsabilidade do trabalhador, salvo
se forem necessários procedimentos ou
produtos diferentes dos utilizados para
a higienização das vestimentas de uso
comum.
Extinção do contrato de trabalho por
acordo entre empregado e empregador Art. 484-A
Atual
Não há possibilidade de acordo entre
as partes.
Pós reforma
O contrato de trabalho poderá ser
extinto por acordo entre empregado e
empregador. Neste caso, serão devidas as
seguintes verbas trabalhistas:
- Por metade:
- Aviso prévio indenizado;
- Multa rescisória do FGTS na hipótese de despedida sem justa causa pelo
empregador em importância igual a 40%
do FGTS;
- Na integralidade, as demais verbas
trabalhistas;
- O empregador será obrigado a recolher integralmente a contribuição social
do FGTS (10%);
- Permitirá o saque de 80% dos depósitos na conta do FGTS, o restante permanecerá na conta e poderá ser sacado
de acordo com as condições previstas na
legislação do FGTS;
- O empregado não poderá receber as
parcelas do seguro-desemprego.
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Multas administrativas – Reajuste Art. 634
Convenções Coletivas e Acordos Coletivos de Trabalho - Art. 444 – 611-A e 620
Atual
Não há previsão sobre a forma de
reajuste sobre as multas trabalhistas, são
fixadas em UFIR.
Nova regra
Os valores das multas administrativas expressos em moeda corrente
serão reajustados anualmente pela Taxa
Referencial (TR), divulgada pelo Banco
Central do Brasil, ou pelo índice que vier
a substituí-lo.
Dispensa coletiva ou plúrima - Art.
477-A
Atual
É necessária prévia autorização do
sindicato ou previsão em convenção ou
acordo coletivo.
Pós reforma
As dispensas coletivas ou plúrimas se
equiparam às individuais para todos os fins,
não sendo necessária prévia autorização
do sindicato ou previsão em convenção ou
acordo coletivo.
Empregado não registrado – Multa Art. 47
Atual
A multa é aplicada por empregado em
situação irregular, independente do porte
da empresa (Portaria MTB 290/1997 - quantidade de UFIR).
Pós reforma
Empresa ficará sujeita à multa de:
- R$ 3.000,00 por empregado não
registrado;
- R$ 800,00 por empregado não registrado, quando se tratar de microempresa
ou empresa de pequeno porte;
- R$ 600,00 por empregado, quando
não forem informados os dados necessários para o seu registro ou atualizações
decorrentes do contrato de trabalho.
Dispensa por justa causa - Art. 482
Atual
Não contempla tal possibilidade - inclusão da alínea.
Pós reforma
Perda da habilitação ou dos requisitos
estabelecidos em lei para o exercício da profissão, em decorrência de conduta dolosa
do empregado.
Vigência da Convenção Coletiva de
Trabalho - Art. 614 - § 3º e 615
Atual
Após a vigência do acordo ou convenção coletiva de trabalho mantém-se
em vigor as cláusulas até negociado novo
documento. Se requerida a prorrogação
do prazo.

Pós reforma
Não terá vigência superior a 02 anos,
sendo vedada a aplicação em período posterior a vigência.
Convenções Coletivas e Acordos Coletivos de Trabalho - Art. 444 – 611-A e 620
Atual
Art. 611 – permite que a convenção e o
acordo coletivo de trabalho firmado entre
sindicatos representativos das categorias econômicas e profissionais estipulem
condições de trabalho aplicáveis às relações
individuais de trabalho.
Art. 620 - As condições estabelecidas
em convenção, quando mais favoráveis,
prevalecerão sobre as estipuladas em
Acordo.
As relações de trabalho observam,
além das previsões legais, também a convenção ou acordo coletivo.
Pós reforma
A convenção coletiva e o acordo coletivo de trabalho prevalecerão sobre a lei
quando, entre outros, dispuserem sobre:
- Pacto quanto à jornada de trabalho,
observados os limites constitucionais.
- Banco de horas anual;
- Intervalo intrajornada, respeitado o
limite mínimo de 30 minutos para jornadas
superiores a 6 horas;
- Adesão ao PSE - Programa de Segurodesemprego;
- Plano de cargos, salários e funções
compatíveis com a condição pessoal do
empregado, bem como identificação dos
cargos que se enquadram como funções
de confiança;
- Regulamento empresarial;
- Representante dos trabalhadores no
local de trabalho;
- Teletrabalho, regime de sobreaviso e
trabalho intermitente;
- Remuneração por produtividade,
incluídas as gorjetas percebidas pelo empregado, e remuneração por desempenho
individual;
- Modalidade de registro de jornada
de trabalho;
- Troca do dia de feriado;
- Enquadramento do grau de insalubridade;
- Prorrogação de jornada em ambientes insalubres, sem licença-prévia das
autoridades competentes do Ministério
do Trabalho;
- Prêmios de incentivo em bens ou
serviços, eventualmente, concedidos em
programas de incentivo;
- Participação nos lucros ou resultados
da empresa;
- Se previstas cláusulas de redução
salarial ou jornada de trabalho, deverá
haver cláusula de garantia contra dispensa
imotivada durante o prazo da vigência do
instrumento coletivo.

Permitida livre negociação das relações
de trabalho individual
- Desde que observadas as normas de
proteção do trabalho;
- Quando se tratar de empregado com
grau de instrução em nível superior e que
perceba salário mensal igual ou superior a
02 vezes o teto de salário de contribuição
previdenciária (atual R$ 5.531,31 x 2= R$
11.062,62).
A convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, não poderão contemplar,
exclusivamente, a supressão ou a redução
dos seguintes direitos:
- Normas de identificação profissional,
inclusive as anotações na CTPS;
- Seguro-desemprego, em caso de
desemprego involuntário;
- Valor dos depósitos mensais e da
indenização rescisória do FGTS;
- Salário mínimo;
- Valor nominal do 13º salário;
- Remuneração do trabalho noturno
superior à do diurno;
- Proteção do salário na forma da lei,
constituindo crime sua retenção dolosa;
- Salário-família;
- Repouso semanal remunerado;
- Remuner aç ão do ser v iço extraordinário superior, no mínimo, em 50%
a do normal;
- Número de dias de férias devidas ao
empregado;
- Gozo de férias anuais remuneradas
com, pelo menos, um 1/3 a mais do que o
salário normal;
- Licença-maternidade com a duração
mínima de 120 dias;
- Licença-paternidade nos termos
fixados em lei;
- Proteção do mercado de trabalho da
mulher, mediante incentivos específicos,
nos termos da lei;
- Aviso prévio proporcional ao tempo
de serviço, sendo, no mínimo, de 30 dias,
nos termos da lei;
- Normas de saúde, higiene e segurança do trabalho previstas em lei ou em
normas regulamentadoras do Ministério
do Trabalho;
- Adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas;
- Aposentadoria;
- Seguro contra acidentes de trabalho,
a cargo do empregador;
- Ação, quanto aos créditos resultantes
das relações de trabalho, com prazo prescricional de 5 anos para os trabalhadores
urbanos e rurais, até o limite de 2 anos após
a extinção do contrato de trabalho;
- Proibição de qualquer discriminação
no tocante a salário e critérios de admissão
do trabalhador com deficiência;
- Proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 anos e de
qualquer trabalho a menores de 16 anos,

salvo na condição de aprendiz, a partir de
14 anos;
- Medidas de proteção legal de crianças
e adolescentes;
- Igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício permanente
e o trabalhador avulso;
- Liberdade de associação profissional
ou sindical do trabalhador, inclusive o
direito de não sofrer, sem sua expressa
e prévia anuência, qualquer cobrança
ou desconto salarial estabelecidos em
convenção coletiva ou acordo coletivo
de trabalho;
- Definição legal sobre os serviços ou
atividades essenciais e disposições legais
sobre o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade em caso de greve;
- Tributos e outros créditos de terceiros;
- As disposições previstas nos arts.
373-A, 390, 392, 392A, 394, 394-A, 395, 396
e 400 da CLT.
Encargo trabalhista e previdenciário
- Art. 457
Atual
Art. 457 - Não se incluem nos salários as
ajudas de custo e as diárias para viagem que
não excedam de 50% do salário percebido
pelo empregado.
Art. 458 – é considerado salário, para
todos os efeitos legais, a alimentação,
habitação, vestuário ou outras prestações
“in natura” que a empresa, por força do
contrato ou do costume, fornecer habitualmente ao empregado.
Pós reforma
Ainda que habituais, não integram
a remuneração do empregado, não se
incorporam ao contrato de trabalho e não
constituem base de incidência de qualquer
encargo trabalhista e previdenciário;
- Ajuda de custo.
- Auxílio-alimentação, vedado seu pagamento em dinheiro;
- Diárias para viagem;
- Prêmios por desempenho concedidos
em forma de bens, serviços ou valor;
- Abonos.
Planos de saúde e despesas médicas
- Art. 458
Atual
A CLT não considera salário de contribuição: assistência médica, hospitalar
e odontológica, prestada diretamente
ou mediante seguro saúde e complementando o texto temos o art. 28 da Lei
8.212/1991:
“... o valor relativo à assistência prestada por serviço médico ou odontológico,
próprio da empresa ou por ela conveniado,
inclusive o reembolso de despesas com
medicamentos, óculos, aparelhos ortopédicos, despesas médico-hospitalares e
outras similares, desde que a cobertura

abranja a totalidade dos empregados e
dirigentes da empresa”.
Pós reforma
Ainda que concedidos em diferentes
modalidades de planos e coberturas, não
integram o salário do empregado para qualquer efeito nem o salário de contribuição
previdenciária.
- O valor da assistência médica ou
odontológica prestada por serviço, próprio
ou não.
- O reembolso de despesas com medicamentos, óculos, aparelhos ortopédicos,
próteses, órteses, despesas médico-hospitalares e outras similares.
Devemos aguardar adequação do Decreto 3.048/1999 e a Lei 8.036/1990.
e 6º

Equiparação salarial - Art. 461 - § 1º, 5º

Atual
- Função idêntica e de igual valor é
considerada entre pessoas cuja diferença
de tempo de serviço na função não seja
superior a 02 anos (Súmula TST nº 6).
- Não se aplica quando o empregador
tem plano de carreira homologado pelas
Secretarias de Relações do Trabalho (Portaria SRT nº 02/2006).
Pós reforma
Quando for idêntica a função, a todo
trabalho de igual valor, prestado ao mesmo
empregador, no mesmo estabelecimento,
corresponderá igual salário, sem distinção
de sexo, etnia, nacionalidade ou idade.
- No caso de discriminação, ensejará
multa a favor do empregado no valor de
50% do limite máximo dos benefícios previdenciários,
- Trabalho de igual valor: feito com igual
produtividade e com a mesma perfeição
técnica, entre pessoas cuja diferença de
tempo de serviço para o mesmo empregador, simultaneamente, não seja superior
a quatro anos e a diferença de tempo na
função não seja superior a dois anos,
- A equiparação deverá ser observada
somente entre empregados ativos,
- Não se aplica quando o empregador:
- Tiver pessoal organizado em quadro
de carreira; ou
- Adotar, por meio de norma interna da
empresa ou de negociação coletiva, plano
de cargos e salários.
Plano de Carreira - Art. 461, § 2º
Atual
Somente são reconhecidos os planos
de carreira homologados pelo Ministério
do Trabalho.
Pós reforma
O empregador poderá organizar
quadro de carreira ou formalizar norma
interna da empresa ou de negociação coletiva para adotar plano de cargos e salários.
Setembro – 2017 • Escola Particular
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Reforma Trabalhista
Dispensada homologação ou registro
em órgão público.
Homologações das rescisões contratuais - Art. 477
Atual
Obrigatória homologação da rescisão
contratual de empregado com mais de 01
ano de serviço.
Pós reforma
Dispensada a exigência de homologar
as rescisões contratuais junto aos sindicatos ou Secretarias Regionais do Trabalho.
Cláusula compromissória de arbitragem - Art. 507-A
Atual
A arbitragem não é reconhecida como
meio de dirimir litígios trabalhistas.
Pós reforma
Nos contratos individuais de trabalho,
cuja remuneração do empregado seja
superior a 02 vezes o limite de salário de
contribuição previdenciária (R$ 5.531,31
x 2 = R$ 11.062,62), poderá ser acordada
cláusula compromissória de arbitragem,
desde que por iniciativa do empregado ou
sua concordância expressa (Lei 9.307/1996).
Competência das Varas do Trabalho
- Art. 652
Atual
Não contempla tal possibilidade - inclusão da alínea.
Pós reforma
Decidir quanto à homologação de
acordo extrajudicial em matéria de competência da Justiça do Trabalho (inclusive
acordo de arbitragem).
Termo de quitação anual de obrigações
trabalhistas - Art. 507-B
Atual
Não contempla essa possibilidade - é
novo procedimento.
Pós reforma
É facultado ao empregado e empregador, na vigência ou não do contrato de
trabalho, acordar termo de quitação anual
das obrigações trabalhistas perante ao sindicato profissional da categoria econômica.
Prazo pagamento das verbas rescisórias - Art. 477
Atual
Aviso prévio trabalhado - até o primeiro
dia útil imediato ao término do contrato.
- Aviso prévio indenizado - até o décimo
dia, contado da data da notificação da
demissão.
Pós reforma
O prazo para pagamento das verbas
rescisórias, anotação na CTPS e a entrega
dos documentos que comprovem a rescisão perante aos órgãos competentes, será
de 10 dias corridos a contar do término do
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contrato, considerando o dia do término.
A anotação de extinção do contrato
na CTPS é documento hábil para requerer
o seguro-desemprego e receber o FGTS,
desde que observados os prazos mencionados.
Os procedimentos e prazos aplicam-se
tanto aos casos do aviso prévio trabalhado
como indenizado.
Comissão de representantes dos empregados - Art. 510-A ao 510-D
Atual
A legislação somente indica que as
empresas com mais de 200 empregados
devem constituir 01 representante dos
empregados para promover o entendimento direto com os empregadores (art.
11 da CF).
Pós reforma
Exigência para empresas com mais
de 200 empregados em cada estado da
Federação:
Finalidade:
- Intermediar a relação de trabalho
entre empregado e empregador.
A comissão será composta de:
- 03 Membros - nas empresas com mais
de duzentos e até três mil empregados;
- 05 Membros - nas empresas com mais
de três mil e até cinco mil empregados;
- 07 Membros - nas empresas com mais
de cinco mil empregados.
Eleição:
- Convocada 30 dias antes do encerramento do mandato anterior;
- Vedada interferência da empresa ou
do sindicato da categoria;
- Mandato de 01 ano;
- Proibida candidatura por período de
02 anos subsequente;
Estabilidade garantida desde a candidatura até 01 ano após o fim do mandato;
Guarda dos documentos por 05 anos.
Dano Extrapatrimonial (antigo dano
moral) - Art. 223-G
Atual
A indenização é atribuída de forma
aleatória de conformidade com o entendimento do juiz.
Pós reforma
- Nos casos de reparação de danos de
natureza extrapatrimonial decorrentes
da relação de trabalho o juiz considerará
diversos fatores:
- A natureza do bem jurídico tutelado;
- A intensidade do sofrimento ou da
humilhação;

Maria de Lourdes Azevedo
Vogelbacher
Consultora Trabalhista e
Previdenciária da Meira
Fernandes.

- A possibilidade de superação física ou
psicológica;
- Os reflexos pessoais e sociais da ação
ou da omissão;
- A extensão e a duração dos efeitos
da ofensa;
- As condições em que ocorreu a ofensa
ou o prejuízo moral;
- O grau de dolo ou culpa;
- A ocorrência de retratação espontânea;
- O esforço efetivo para minimizar a
ofensa;
- O perdão, tácito ou expresso;
- A situação social e econômica das
partes envolvidas;
- O grau de publicidade da ofensa.
- Se o ofendido for pessoa física e a
decisão for favorável ao mesmo, o juiz
fixará a indenização em um dos seguintes
parâmetros, vedada a acumulação:
- Ofensa de natureza leve, até três vezes
o último salário contratual do ofendido;
- Ofensa de natureza média, até cinco
vezes o último salário contratual do ofendido;
- Ofensa de natureza grave, até vinte
vezes o último salário contratual do ofendido;
- Ofensa de natureza gravíssima, até
cinquenta vezes o último salário contratual
do ofendido.
- Se o ofendido for pessoa jurídica, a
indenização será fixada nos mesmos parâmetros do item anterior, mas em relação
ao salário contratual do ofensor.
Na reincidência entre partes idênticas,
o juízo poderá elevar ao dobro o valor da
indenização.
Reclamatória trabalhista - Art. 843 e
844
Atual
A Súmula 377 do TST exige que o
preposto seja empregado da reclamada,
exceto nas reclamações movidas por empregado doméstico.
Pós reforma
- O preposto não precisará ser empregado da reclamada, mas precisará ter
conhecimento dos fatos.
O objetivo deste trabalho é desmistificar a complexidade criada em torno do assunto, consolidando o tema de uma forma
mais simples e prática. •
* Revisado por Dr. Celso Carlos Fernandes,
Presidente da Meira Fernandes

Irene Baseto
Assessora Trabalhista e
Previdenciária da Meira
Fernandes.
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Evento Sieeesp
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Sieeesp promove evento
de Gestão, Economia e
Empreendedorismo
Ygor Jegorow

Mara Luquet

N

o dia 29 de setembro o Sieeesp promove um
importante evento que tratará sobre gestão,
economia e empreendedorismo, sendo este totalmente voltado às boas práticas da Gestão Escolar.
Depois de um ano marcado por uma crise
econômica instaurada no Brasil, nossos palestrantes
vão contar suas experiências de vida e de sucesso
mostrando novos caminhos para o mantenedor da
escola particular.
A coordenadora de cursos do Sieeesp, Maria
Regina Stefano, diz que esse evento foi totalmente
pensado nos gestores: “Traremos especialistas de
renome para falar e mostrar novos caminhos da
gestão escolar”.
Ela também conta sobre os temas que serão
abordados nas palestras: “Quanto à temática, discutiremos a expansão de mercado, visão de marketing e
encerraremos com um panorama econômico, falando
sobre quais perspectivas as escolas devem se atentar
para os próximos anos”.
Dentre os palestrantes presentes, estará a economista Mara Luquet falando sobre o tema “Panorama
Econômico Escolar”. Durante essa apresentação
serão abordadas quais perspectivas as escolas devem
se atentar para os próximos anos em seu ambiente
de trabalho. Mara atua na cobertura de economia e
finanças pessoais há mais de 20 anos, criou o caderno
“Eu & Investimentos” do Jornal Valor Econômico, é
colunista da rádio CBN e participou por cinco anos do
Jornal da Globo e SPTV com um quadro sobre dicas
de economia e finanças.
Outro caso de sucesso que será apresentado
aos participantes do evento é o do comerciante de
Curitiba, Valdir Pipoqueiro. Exemplo de empreendedorismo popular, ele ganha a vida vendendo pipoca.
No dia 29, ele ministrará a palestra “Visão de Marketing e Práticas”. Valdir contará como se destacou

Valdir Pipoqueiro

Ângela Hirata
tornando-se um empresário de sucesso com o uso da sua
visão empreendedora e como tornou o seu pequeno negócio
em algo grandioso, além de dar dicas de como fazer para
inovar e manter o foco.
Ângela Hirata apresenta “Expansão de Mercado”. A
palestrante especialista em internacionalização e posicionamento de marcas já proferiu palestras ao lado do cineasta
Francis Ford Coppola, do professor universitário Philip Kotler
e do economista Muhammad Yunus, ganhador do prêmio
Nobel da Paz em 2006. Ângela também foi diretora de comércio exterior da São Paulo Alpargatas e lá assumiu o desafio
de promover uma expansão internacional. Atualmente, os
produtos são exportados para mais de 80 países, com posicionamento e ênfase na valorização da marca.
O evento será realizado na nova sede do Sieeesp, localizado na Rua Benedito Fernandes, 107, no bairro de Santo
Amaro, em São Paulo. O horário é das 8h30 às 16h.
As inscrições podem ser feitas pelo telefone (11) 55835500 e (11) 5583-5555.
Para as escolas sindicalizadas o valor do investimento é
de R$ 250 e R$ 500 para escolas não sindicalizadas. •

PATROCÍNIO:
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LEV VYGOTSKY E AS BASES PSICOLÓGICAS
PARA INCLUSÃO ESCOLAR

H

oje fala-se e promove-se muito a
chamada Educação Inclusiva, uma
proposta pedagógica surgida no ano de
1994, com a “Declaração de Salamanca
– Princípios, Políticas e Práticas em Educação Especial”, proclamada na Conferência
Mundial de Educação Especial sobre Necessidades Educacionais Especiais, que afirma
em seu segundo parágrafo: “Toda criança
tem direito fundamental à educação e deve
ser dada a oportunidade de atingir e manter
o nível adequado de aprendizagem. (...)
Aqueles com necessidades educacionais
especiais devem ter acesso à escola regular,
que deveria acomodá-los dentro de uma
Pedagogia centrada na criança, capaz de
satisfazer a tais necessidades. Escolas
regulares que possuam tal orientação inclusiva constituem os meios mais eficazes
de combater atitudes discriminatórias,
criando-se comunidades acolhedoras,
construindo uma sociedade inclusiva e alcançando educação para todos; além disso,
tais escolas proveem uma educação efetiva
à maioria das crianças para que aprimorem
a eficiência e, em última instância, o custo
da eficácia de todo o sistema educacional”.
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Aqueles com
necessidades
educacionais
especiais devem
ter acesso à
escola regular
Mais quais são as bases psicológicas
que pautam a Educação Inclusiva?
Quem lê “Obras Escolhidas – Volume
V – Fundamentos de Defectologia”, com
textos escritos nas décadas 1920/1930 pelo
psicólogo bielo-russo Lev Vygotsky (18961934), descobrirá vários temas ligados às
pessoas com deficiência. Notará que ele
foi o primeiro pensador a abordar ideias
e conceitos centrais para um projeto de
inclusão escolar. E isto fica bem claro no
capítulo terceiro, “Acerca da psicologia e
da pedagogia das deficiências infantis”,
opondo-se eloquentemente contra a segregação escolar desses alunos.

Apoiando-se em sua teoria sóciohistórica e do desenvolvimento infantil
e humano em geral, Vygotsky defendia a
sócio-gênese como a condição para que a
criança passe por transformações essenciais, conseguindo desenvolver suas estruturas humanas fundamentais do pensamento
e da linguagem na qualidade das interações
sociais em seu grupo (sociedade, família,
escola, etc.).
Uma criança com algum tipo de deficiência sendo isolada no âmbito familiar,
escolar ou comunitário, na ótica vygotskiana, muito mais que apenas um problema
social ou ético, poderia causar-lhe prejuízos
psicossociais delicados na dinâmica sóciogênica de seu desenvolvimento infantil
sadio. É necessário intensas e positivas
trocas psicossocias que fortaleçam esse desenvolvimento. E quanto maior for a segregação social – no círculo básico, a família,
primeiro grupo que pratica a exclusão, com
atitudes de rejeição ou super-proteção –,
por meio da exclusão escolar ou da incompreensão comunitária, maiores serão os
prejuízos no desenvolvimento intelectual,
afetivo, social e moral dessa criança.
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A criança, ao interagir com
um mundo mediado por signos,
transformará tais relações
interpsicológicas em intrapsicológicas

Em uma visão geral do pensamento e
escritos de Vygotsky, podemos concluir
que, culturalmente, sempre atribuímos
uma série de qualidades negativas à pessoa
com deficiência, focando principalmente as
dificuldades de seus desempenhos. Pouco
conhecermos das suas particularidades
positivas. Mas para Vygotsky (1989), “é
impossível apoiar-se no que falta a uma
criança, naquilo que ela não é. Torna-se
necessário ter uma ideia, ainda que seja
vaga, sobre o que ela possui, sobre o que
ela é” (p. 102).
Enquanto profissionais de psicologia,
educação ou áreas afins, precisamos
perder essa cultura de focar a deficiência
em si mesma, no que falta na pessoa e
buscar outros entendimentos de como se
apresenta seu processo de desenvolvimento. Ter um conhecimento classificatório
geral das deficiências é importante, mas
também precisamos formar profissionais
que consigam transpor além desse conhecimento teórico. Psicólogos e pedagogos
que estudem como essas pessoas interagem com o mundo; como organizam seus
sistemas de compensações, as trocas, as
mediações que auxiliam na sua aprendizagem; a participação ou exclusão da vida
social; a internalização dos papéis vividos;
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as concepções que se tem sobre si mesmo;
a sua história de vida.
De todo o pensamento vygotskyriano,
talvez a síntese mais interessante seja esta.
Concentrando sua atenção nas habilidades
que poderiam formar a base para o desenvolvimento de suas capacidades integrais
e partindo dos pressupostos gerais que
orientavam a sua concepção do desenvolvimento de pessoas consideradas normais,
Vygotsky focalizou o desenvolvimento de
crianças com deficiência, destacando-lhes
os aspectos qualitativamente diversos, não
apenas de suas diferenças orgânicas, mas
principalmente, de suas relações sociais.
Por meio de uma análise de uma compreensão dialética do desenvolvimento,
na qual os aspectos tidos como normais e
especiais se interpenetram constituindo
os sujeitos, afirmava que essas pessoas
não são menos desenvolvidas em determinados aspectos que as sem deficiência
e, sim, desenvolvem-se de outra maneira.
Suas forças eram muito mais importantes
do que suas faltas. Rejeitava as descrições
simplesmente quantitativas, em termos de
traços psicológicos refletidos nos testes,
destacando que estes instrumentos apenas indicavam uma visão incompleta ou
unidimensional sobre a criança. Preferia,

então, confiar nas descrições qualitativas
da organização de seus comportamentos.
Ao nascer ou adquirir uma deficiência,
a criança passa a ocupar uma certa posição
social especial, levando-a ter relações
com o mundo de maneira diferente das
que envolvem as crianças ditas normais.
Para Vygotsky, junto com suas características biológicas (núcleo primário da
deficiência), começa a constituir-se um
núcleo secundário, formado pelas relações
sociais, onde as interações serão responsáveis pelo desenvolvimento das funções
especificamente humanas, surgindo as
transformações das funções elementares
(biológicas). A criança, ao interagir com
um mundo mediado por signos, transformará tais relações interpsicológicas em
intrapsicológicas. Portanto, a consciência
e as funções superiores se originaram na
relação com os objetos e com as pessoas,
nas condições objetivas com a vida.
Vygotsky afirmava que uma deficiência era, para o indivíduo, uma constante
estimulação para o desenvolvimento
intelectual. Se um órgão, devido a uma
deficiência funcional ou morfológica, não
é capaz de enfrentar uma tarefa, o sistema
nervoso central e o aparato mental compensam a deficiência pela criação de uma
super estrutura psicológica que permite
superar o problema. Os conflitos surgem
a partir do contato da deficiência com o
meio exterior e podem criar estímulos
para sua superação. Assim, as deficiências
poderiam causar limitações e obstáculos
para o desenvolvimento da criança, mas
também estimularia processos cognitivos
comultativos.
São o que ele intitulou de efeitos positivos da deficiência (caminhos isotrópicos) no
curso do desenvolvimento, que permitem
atingir determinados objetivos ou funções,
e que marcam a singularidade do desenvolvimento da pessoa com deficiência.
Embora o desenvolvimento apresente algum desvio fora da normalidade, seguindo
caminhos especiais, para Vygotsky as leis
que regem o desenvolvimento cognitivo
e psicológico dessa criança são as mesmas
que guiam o desenvolvimento das crianças
ditas normais. O grau de normalidade depende de sua adaptação social. E isto inclui
a Escola! •

Emílio Figueira
Psicólogo, psicanalista, educador,
escritor, autor do livro “Psicologia
e Inclusão: Atuações Psicológicas
Em Pessoas Com Deficiência”
(Wak Editora).
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Música

Música na escola
O

lá! A partir desta edição vamos
falar sobre a Música na Educação
em todos os níveis, e tentar desmistificar as dificuldades dos aprendizes e
professores. Conheceremos um pouco
da história, dos termos técnicos, dos
costumes populares, das músicas de hoje,
e também práticas de ensino para serem
usadas em sala de aula.
Para começar vamos fazer uma viagem
à década de 30. Durante a Era Vargas o
maestro Heitor Villa-Lobos propôs a inserção da Música como disciplina no Ensino
Regular através do Canto Orfeônico, visto
que a música proporcionava aos alunos
uma capacidade especial na maneira de
aprender, ver o mundo, e compreendê-lo
de uma forma mais dinâmica. Também
era vista como um meio de renovação, e
ainda utilizada para a formação intelectual
e moral às vistas do civismo como glorificação ao nacionalismo.
Porém, todas as tentativas de colocála na grade curricular definitivamente
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como disciplina foram frustrantes, visto
que, o Brasil não tinha uma cultura musical tradicional como Villa-Lobos desejava
e propunha aos moldes europeus. Além
disso, não havia e não há ainda hoje,
profissionais habilitados em número suficiente para a inserção da disciplina no
currículo escolar. Outro entrave foi que
a música era utilizada como ornamento
das festas ficando os ensaios a cargo do
professor da disciplina. O excesso de
apresentações também atrapalhava o
desenvolvimento do professor em sala
de aula, assim sobrava pouco tempo
para o ensinamento da teoria, técnicas e
outras práticas.
Nos dias de hoje a situação não é muito
diferente. A Lei nº 11.769 de 18 de agosto de
2008 que complementa o Artigo 26 da Lei
nº 9394 de 20 de dezembro de 1996, torna
a música como conteúdo obrigatório,
mas não exclusivo. Sendo assim, além de
perder o valor como disciplina, os resultados benéficos que o estudo da música

proporciona aos educandos são esquecidos, ou até ignorados.
Desde então, a musicalização tem sido
feita fora da escola regular por conservatórios, escolas de música, aulas particulares e projetos mantidos por órgãos governamentais e ONGs. Em geral são cursos de
longa duração e dirigidos a uma população
seleta e exigem que os aprendizes tenham
“vocação para música”, no sentido de que
serão músicos somente aqueles que aprendem com os métodos ministrados por
tais entidades. Assim eliminam-se todos
aqueles que têm algum déficit intelectual ou cognitivo, quem aprende de forma
diferente – ou são classificados pouco
inteligentes para música – e, ainda, aqueles
que por motivos de alguma deficiência
física necessitam que seus instrumentos
sejam adaptados.
Mas será que somente quem “tem o
dom para a música” consegue aprender
tocar um instrumento, ou a cantar? Afirmo
que não!
A maior dificuldade ocorre no ensino
e não no aprendizado como comumente
pensamos. Costumo dizer que conservatório, geladeira, formol, e azeite têm
o mesmo objetivo – conservar -. As aulas
ministradas em conservatórios musicais
têm a mesma dinâmica do Séc. XIX. Leitura
rítmica e solfejo, exercícios técnicos, leitura
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maçante de partituras, doutrina de estudos
rigorosa, o que muitas vezes torna-se desinteressante para aquele que quer tocar,
ser feliz no seu momento musical. Antes
de tudo, o estudo da música tem que ser
prazeroso, e sua execução não pode ser
apenas técnica, e sim o seu veículo de expressão, da valorização do ser humano, do
aproveitamento dos saberes individuais ou
coletivos – mesmo que inconscientes -, dos
sons e sentidos, do abstrato, das emoções
e do prazer em fazer em conjunto - sem o
limiar entre o certo e o errado, o justo e
o imperfeito - assim possibilitamos novas
conexões neurais não exploradas pelas
práticas “perfeitas” e seculares.
Costumamos ouvir que fulano tem
ouvido para música, que sicrano aprendeu
de ouvido, e que as pessoas cegas ouvem
melhor que os “videntes”. Mas será verdade, ou mito?
Acredito que todos seres viventes
são musicais. A música se divide em três
partes: melodia, harmonia e ritmo. A
melodia se caracteriza por uma sequência
de notas como um cordão de linguiça.
Como exemplo podemos citar as notas do
canto do Hino Nacional Brasileiro, isto é,
sem a letra. A melodia está para a forma
que falamos, uma sílaba por vez, uma
nota atrás da outra, enquanto a harmonia
(o conjunto de notas tocadas ao mesmo
tempo – notas simultâneas), está para os
nossos movimentos corpóreos quando
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falamos ou mantemos o silêncio. Já o
ritmo, uma combinação de tempos fortes
e fracos numa constante está para nossa
respiração, para os batimentos cardíacos
e tantos outros movimentos voluntários
ou involuntários que fazemos. É como se o
corpo em movimento fosse uma orquestra
regida por nossas razões e emoções. Então
o grande “truque” para ensinar música ou
outra matéria ao seu aluno, é simplesmente
ir até ele, aprender como ele aprende e
utilizar as ferramentas dele. Assim a gente
deixa a ferramenta “ready mode” (tudo
pronto) de lado e partimos para um campo
que não conhecemos, porque o que mais
impossibilita o sucesso não é o que não
sabemos, mas sim, o que sabemos.
Como você aprendeu a cantar a música
“Parabéns a Você”? Lendo a letra e partitura? Escrevendo a letra e acompanhando
com leitura durante uma festa de aniversário? Certamente não. Provavelmente
quando você ainda era bebê antes de
completar um ano de vida, alguém muito
próximo cantarolava e te induzia a bater

palmas no ritmo da melodia como um ensaio para a sua festa. Durante anos através
da prática você aperfeiçoou o canto e o
acompanhamento, mesmo que eventualmente possa perder o ritmo ou inverter
as batidas das palmas você aprendeu...
E aprendeu de ouvido. Essa é uma característica que todas as pessoas ouvintes
têm, mas não é considerada na maioria
das vezes pelo fato de inconscientemente
relacionar o “bom ouvido” à técnica musical. O mesmo ocorre com as pessoas cegas
ou com baixa visão, mas o que difere e dá a
falsa impressão que eles ouvem mais, é que
aprenderam a ouvir com qualidade desenvolvendo o ouvido sistêmico, ou absoluto,
capacidade que começamos a desenvolver
ainda na vida intra-uterina.
Muitas vezes antes do terceiro mês de
vida intra-uterina o bebê se movimenta
seguindo o ritmo da fala da mãe. Somente
a partir do quinto mês de vida intra-uterina
os órgãos auditivos estão completamente
formados, e é a partir da vigésima semana
de gestação que o feto apresenta reações
aos diversos estímulos sonoros causados
pelos batimentos cardíacos da mãe, ou
por atividades sonoras externas, podendo
diferenciar as propriedades sonoras tais
como, intensidade, altura e timbre. Com
a capacidade de ouvir ainda que sendo
gestada, a criança desenvolve um banco
de dados sonoros, a memória dos sons
intra-uterinos. Contudo, aprendemos a
falar, a cantar, a raciocinar (conversar sozinho internamente) e a ouvir. Nada disso
é concreto, não conseguimos pegar o
som como fazemos com sólidos, líquidos,
e gazes. Então neste caso, deixar a ferramenta “ready mode” de lado, vai além
de trabalhar com o que não é concreto,
mas aproveitar a bagagem emocional, o
banco de dados sonoros, os sentimentos
e as vivências de cada um.
Nas próximas edições falaremos da
Escrita Musical Lissoni e do Método Lissoni
de Musicalização. Ambos são reconhecidos
e aprovados pela OMB (Ordem dos Músicos do Brasil), pela UNESP, e inseridos no
PAS (Programa de Alfabetização Solidária
– MEC), Barcelona – Espanha, e alguns
municípios de São Paulo.
Abraços Fraternos. •

Sidney Lissoni
Criador da Escrita Musical Lissoni – EML e do Método Lissoni de Musicalização para pessoas com
deficiência visual e outras características, e do Método Lissoni de Matemática para alfabetizandos
com e sem necessidades especiais em educação. Formado em Música e Educação Artística pela
Universidade São Judas Tadeu, especialista em Física da Música pela EFEI-MG, Professor especialista
em Alternativas Metodológicas para Maestro e Aulas Inclusivas com Deficiência Visual e Auditiva,
formado pela UNESP – Rio Claro – SP, e em Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, UNESP – SP. Maestro e
mantenedor da Orquestra Inclusiva Lissoni. Palestrante sobre temas de Música, Inclusão e Educação Especial, e de cursos
pelo SIEEESP, Aprofem, Bett Educar, Reatech, Reafair, Reacess, e em prefeituras.
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AGENDA de obrigações • OUTUBRO DE 2017 •
• 06/10/2017
		
		
		
• 10/10/2017
• 11/10/2017

SALÁRIOS - ref. 09/2017
E-Social (Doméstica) - ref. 09/2017
FGTS - ref. 09/2017
CAGED - ref. 09/2017		
ISS (Capital) - ref. 09/2017
EFD – Contribuições - ref. 08/2017

• 20/10/2017
		
		
• 23/10/2017
		
• 30/10/2017
		

INSS (Empresa) - ref. 09/2017
PIS – Folha de Pagamentos - ref. 09/2017
SIMPLES NACIONAL - ref. 09/2017
COFINS – Faturamento - ref. 09/2017
PIS – Faturamento - ref. 09/2017
IRPJ – (Mensal) - ref. 09/2017
CSLL – (Mensal) - ref. 09/2017

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