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Apresentação
A partir de 2019, assim como já acontece com o jornal "O Diretor",
a Revista do Projeto Pedagógico será disponibilizada no site da Udemo. A versão
impressa será enviada apenas aos associados que a requererem.
Os Escritórios Regionais receberão alguns exemplares impressos a
fim de atender os associados que moram próximo e desejam consultar a revista
nesse local.
Neste número, enfatizamos temas relativos às mudanças anunciadas
pelas reformas do Ensino Fundamental I, II e Ensino Médio, centradas na Base
Nacional Comum Curricular - BNCC que deverão ser discutidas nas escolas, em
2019, para implementação em 2020.
Essas reformas ainda são pouco conhecidas dos profissionais da
educação, mesmo tendo sido objeto de diversas publicações: Revista Nova Escola, publicação da Editora Abril, Revista Educação, publicada pela Editora Segmento, Revista Presença Pedagógica, entre outras, assim como importantes artigos em nossos jornais produzidos por eminentes educadores, ao longo de 2018.
Sob esse aspecto, queremos lembrar aos nossos associados que em
outubro de 2017, a Udemo realizou o seu Congresso em Campos do Jordão com
o tema "A Reforma do Ensino Médio" com várias teses abordando a BNCC.
Entendemos que esses trabalhos poderão servir de base para um primeiro contato com a matéria.
Outro tema importante, introduzido na discussão da BNCC, diz
respeito aos aspectos socioemocionais, que, juntamente com os aspectos cognitivos, constituem elementos fundamentais na formação integral dos alunos, levando-os a conhecer-se a si mesmos, com ênfase na tolerância, na compreensão
das diferenças, na comunicação, colaboração, resiliência e espírito crítico.
Essa matéria está (e continuará) sendo objeto da capacitação de
professores, diretores e supervisores, tanto na EFAP como nas Diretorias de
Ensino, em 2018 e 2019.
Na expectativa de que esta Revista contribua para a compreensão
da importância das reformas educacionais em andamento, desejamos um excelente ano pedagógico a todos os colegas gestores, supervisores e professores.
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Base Nacional Comum Curricular:

Ranços e Avanços.

Este texto pretende ser uma abordagem simples e didática da Base Nacional
Comum Curricular - BNCC - do ponto de vista de gestores de escolas públicas
de ensino fundamental e de ensino médio do Estado de São Paulo.
Antes de tratar da BNCC, vamos relembrar alguns pontos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional – LDB - (Lei nº. 9.394/96), porque ainda é
comum ouvir críticas e elogios à Base (mais críticas
que elogios) quando, na verdade, o que se discute é
um outro ponto da LDB, e não especificamente a Base.
De acordo com o artigo 24 da LDB, inciso I e parágrafo 1º,
I - A carga horária mínima anual será de oitocentas horas para o ensino fundamental e para
o ensino médio, distribuídas por um mínimo
de duzentos dias de efetivo trabalho escolar,
excluído o tempo reservado aos exames finais, quando houver;
6

§ 1º - A carga horária mínima anual de que
trata o inciso I do caput deverá ser ampliada
de forma progressiva, no ensino médio, para
mil e quatrocentas horas, devendo os sistemas de ensino oferecer, no prazo máximo de
cinco anos, pelo menos mil horas anuais de
carga horária, a partir de 2 de março de 2017.
Portanto, a LDB, com a alteração dada pela Lei nº
13.415/17, ampliou a carga horária do ensino médio,
devendo chegar, em algum momento do futuro, a 1.400
horas anuais. Essa ampliação acontecerá de forma progressiva, começando com 1.000 horas. Não é uma novidade. O artigo 34 da LDB já determinava: - A jornada escolar no ensino fundamental incluirá pelo menos
2019
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quatro horas de trabalho efetivo em sala de aula, sendo progressivamente ampliado o período de permanência na escola.
§2º - O ensino fundamental será ministrado progressivamente em tempo integral, a critério dos sistemas de ensino.
Nesse ponto – ampliação da jornada escolar -, a
primeira questão que se levanta é referente ao curso
noturno. Como implantar essa carga horária no curso
noturno? “Impossível ! Querem acabar com o noturno
!” - proclamam os mais afoitos ! Mais uma vez, vamos
lembrar que ainda estamos falando de LDB e não de
BNCC. Se querem acabar com o curso noturno, não
sabemos, mas temos a certeza de que não vão poder
usar a LDB para “acabar com o curso noturno”. Vejamos outros trechos da LDB sobre o noturno.
Art. 4º - O dever do Estado com educação escolar
pública será efetivado mediante a garantia de:
VI - oferta de ensino noturno regular, adequado às
condições do educando.
Ou seja, o ensino noturno regular é dever do Estado, devendo, ainda, ser adequado às condições do educando. Entenda-se, do aluno trabalhador.
Art. 24 - A educação básica, nos níveis fundamental e médio, será organizada de acordo com as seguintes regras comuns:
§ 2 º Os sistemas de ensino disporão sobre a oferta
de educação de jovens e adultos e de ensino noturno
regular, adequado às condições do educando, conforme o inciso VI do art. 4º.
A LDB, neste caso, nada mais fez do que replicar a
Constituição Federal:
Art. 208. O dever do Estado com a educação será
efetivado mediante a garantia de:
VI - oferta de ensino noturno regular, adequado às
condições do educando;
Portanto, não é com base na LDB, nem na BNCC,
menos, ainda, na Constituição Federal, que vão acabar
com o ensino noturno. Ao contrário, ele terá de ser
mantido e adequado às condições daqueles alunos que
só podem estudar à noite. Mas, então, como fica a carga horária deste curso ? Não temos uma resposta definitiva para a questão. Como a implantação dessa carga horária será progressiva (no mínimo, em 5 anos), há
bastante tempo para encontrar uma solução. Não se
pode descartar, no entanto, a possibilidade dos mecanismos de Educação a Distância, cada vez mais usados em todo o mundo, e em todas as áreas do conhecimento. Mas, insistimos, esta é apenas uma cogitação.
2019

Voltando à LDB, vamos ver o que ela fala sobre os
currículos.
Art. 26 – Os currículos da educação infantil, do
ensino fundamental e do ensino médio devem ter uma
base nacional comum, a ser complementada, em cada
sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar,
por uma parte diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da
economia e dos educandos.
São componentes obrigatórios dos currículos: língua portuguesa, matemática, ciências, história, geografia, arte (artes visuais, dança, música, teatro e Artes
Integradas - BNCC ), educação física, inglês (a partir
do 6º ano), ensino religioso (BNCC: escolas públicas e
privadas), direitos humanos e prevenção de todas as
formas de violência contra a criança e o adolescente (
temas transversais), estudo sobre os símbolos nacionais (tema transversal).
Obs.: história e cultura afro-brasileira e indígena
são componentes obrigatórios também para o ensino
médio.
Tratamento metodológico dos componentes curriculares do ensino fundamental: ÁREAS DO CONHECIMENTO.
Art. 35-A - A Base Nacional Comum Curricular definirá direitos e objetivos de aprendizagem do ensino médio, conforme diretrizes do Conselho Nacional
de Educação, nas seguintes áreas do conhecimento:
I - linguagens e suas tecnologias; (LP, Arte, Ed.Fis.,
Línguas Estrangeiras)
II - matemática e suas tecnologias; (matemática)
III - ciências da natureza e suas tecnologias; (Ciências)
IV - ciências humanas e sociais aplicadas. (História e
Geografia)
Obs.: “direitos e objetivos de aprendizagem” foram substituídos, na BNCC, por “ competências e habilidades” (CNE, texto final de 2017)
Componentes obrigatórios da Base Nacional Comum Curricular: português, matemática, inglês (e outras línguas estrangeiras, com destaque para o espanhol), educação física, arte, sociologia e filosofia.
Tratamento metodológico dos componentes curriculares do ensino médio: ÁREAS DO CONHECIMENTO.
Art. 36 - O currículo do ensino médio será composto pela Base Nacional Comum Curricular e por itinerários formativos, que deverão ser organizados por
7
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meio da oferta de diferentes arranjos curriculares, conforme a relevância para o contexto local e a possibilidade dos sistemas de ensino, a saber:
I - linguagens e suas tecnologias;
II - matemática e suas tecnologias;
III - ciências da natureza e suas tecnologias;
IV - ciências humanas e sociais aplicadas;
V - formação técnica e profissional.
§ 1º A organização das áreas de que trata o caput e
das respectivas competências e habilidades será feita
de acordo com critérios estabelecidos em cada sistema
de ensino.
§ 7º Os currículos do ensino médio deverão considerar a formação integral do aluno, de maneira a adotar um trabalho voltado para a construção de seu projeto de vida e para sua formação nos aspectos físicos,
cognitivos e socioemocionais.
EM RESUMO: Conhecimentos, Competências e
Habilidades, organizados por áreas, e de acordo com
critérios estabelecidos em cada sistema de ensino.
§ 10. Além das formas de organização previstas no
art. 23, o ensino médio poderá ser organizado em módulos e adotar o sistema de créditos com terminalidade específica.
§ 11. Para efeito de cumprimento das exigências
curriculares do ensino médio, os sistemas de ensino
poderão reconhecer competências e firmar convênios
com instituições de educação a distância com notório
reconhecimento.
Art. 61 – Consideram-se profissionais da educação
escolar básica os que, nela estando em efetivo exercício e tendo sido formados em cursos reconhecidos, são:
IV - profissionais com notório saber reconhecido
pelos respectivos sistemas de ensino, para ministrar
conteúdos de áreas afins à sua formação ou experiência profissional, atestados por titulação específica ou
prática de ensino em unidades educacionais da rede
pública ou privada ou das corporações privadas em que
tenham atuado, exclusivamente para atender ao
inciso V do caput do art. 36;
V - profissionais graduados que tenham feito complementação pedagógica, conforme disposto pelo Conselho Nacional de Educação.
Instaurou-se na rede uma polêmica muito grande
em torno da figura do “profissional com notório saber”. E o primeiro grande destaque foi para o argumento de que o professor regular (licenciado) poderia
8

ser preterido por alguém que não pertence ao Quadro do
Magistério. Houve
– e ainda há – um
certo exagero nessa
afirmação; primeiro, porque há uma
falta constante –
endêmica - de professores nas redes públicas do país; segundo, porque esse tipo de contratação já ocorre, hoje, nas escolas técnicas de nível médio; terceiro, porque a LDB deixa claro que
esses profissionais estão limitados ao inciso IV do caput do art. 36, ou seja, apenas à formação técnica e profissional. A
polêmica em torno do “profissional com
notório saber” foi tão grande que fez passar despercebida a figura do professor “paradidático” do inciso V: profissionais graduados que tenham feito complementação pedagógica, conforme disposto pelo Conselho Nacional de Educação. É o caso, por exemplo, de um engenheiro que
queira ser professor de matemática. Basta que ele faça
uma complementação pedagógica para ser considerado um profissional da educação escolar básica. Enquanto o “profissional com notório saber” só vai poder atuar no itinerário formativo “formação técnica e profissional”, o profissional graduado que tenha feito complementação pedagógica vai poder atuar em todas as
áreas do conhecimento, tanto da Base Comum quanto
dos itinerários formativos. Todos nós sabemos como
são esses cursos de “complementação pedagógica” oferecidos por aí. Vamos deixar a polêmica - e o preconceito - de lado. É na sala de aula – e não na titulação –
que se conhece o verdadeiro professor.
Agora, sim, podemos sair da LDB como um todo,
para entrarmos numa parte específica dela, que é a Base
Nacional Comum Curricular .
O primeiro ponto a destacar é que a BNCC já aprovada – a do ensino fundamental – deverá ser revista
em cinco anos ! Ponto para os pessimistas: isso é a
prova de que ela não vai funcionar ! Ponto para os otimistas: é de extremo bom-senso deixar claro que um
novo projeto tem de passar por uma nova avaliação,
algum tempo após a sua implantação.
2019
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Uma dúvida que sempre
aparece nos debates é se a
BNCC já é obrigatória em
todo o País, uma vez que ela
está lá no texto da LDB ? E a
resposta não deixa de ser curiosa e intrigante: enquanto
norma legal, sim, a BNCC já
é obrigatória em todo o País.
Porém, enquanto diretrizes
do Conselho Nacional de Educação, sim,
para a Educação Infantil e o Ensino Fundamental, e não para o Ensino Médio. As
diretrizes do Conselho Nacional de Educação para o ensino médio ainda não foram aprovadas.
Qual será o papel da equipe gestora – a direção da
escola – na implantação da Base ? Em tese, caberá à
equipe gestora das escolas “trabalhar com os docentes para transformar o conteúdo da Base e as propostas que vierem das redes em uma versão própria”. É
sempre bom lembrar que a Base Nacional Comum
Curricular não é o currículo . Ela é o rumo, o fim,
aonde queremos chegar. O currículo é o caminho. Para
guiar o trabalho em todos os anos e em todas as áreas
do conhecimento, a BNCC definiu 10 competências
gerais, mas cada área e componente curricular possuem suas competências específicas. Esse termo “competência” engloba conhecimentos, habilidades, atitudes e valores.
Por que essa destacada preocupação com competências, habilidades, atitudes e valores ? Ela já está lá,
na LDB, no artigo 35.A. § 7º Os currículos do ensino
médio deverão considerar a formação integral do aluno, de maneira a adotar um trabalho voltado para a
construção de seu projeto de vida e para sua formação
nos aspectos físicos, cognitivos e socioemocionais.
Pesquisas científicas vêm comprovando, cada vez
mais, a importância dos aspectos socioemocionais na
vida pessoal e profissional. O QI – a inteligência racional – é responsável por 25% do sucesso profissional; o QE – a inteligência emocional – é responsável
2019

pelos demais 75%. Portanto, o conhecimento deve
estar atrelado a competências: comunicação, convívio, colaboração, criatividade, espírito crítico, resiliência, perseverança.
Deve-se lembrar, ainda, que o documento (BNCC)
traz o mínimo obrigatório para cada etapa de ensino.
Boa parte do que ensinar está na Base e precisa aparecer nas aulas de todas as escolas do País. Mas a Base
não traz tudo o que ensinar: falta ainda a parte diversificada. Posteriormente, aprovadas as diretrizes para o
ensino médio, faltarão os itinerários formativos. A
BNCC traz os conhecimentos que se quer alcançar,
mas é o currículo que determina como isso será feito
(componentes curriculares, carga horária, estratégias
pedagógicas, processos de avaliação etc.) Ou seja, a
aprendizagem é meta da Base, mas a Base não diz como
ensinar; isso fica para o currículo e o plano da escola.
Principais problemas para a implementação da
BNCC: formação dos novos professores (por áreas do
conhecimento), capacitação dos atuais, novos gestores, infraestrutura das escolas e dos municípios.
A BNCC representa alguns avanços na educação:
ela visa promover a igualdade entre as redes, define as
aprendizagens essenciais, vai refletir sobre o quê, e como
as crianças e jovens aprendem, e como ensiná-los. O
documento traz o mínimo obrigatório para cada etapa
de ensino em todas as escolas do País. Valoriza, além
do conhecimento, os aspectos socioemocionais.
Mas ficam, ainda, alguns ranços: mais uma vez,
pretende-se implantar um projeto sem os pré-requisitos necessários: professores e gestores bem formados
e informados, motivados, e infraestrutura necessária
nas escolas e nos municípios. Em alguns documentos
que fundamentam a Base, percebe-se a prevalência
das convicções ideológicas acima das evidências científicas. Da mesma forma que não existe uma educação neutra, também não deve existir uma educação
escolar ideologizada, em prejuízo da formação integral do aluno.

Chico Poli
UDEMO Central

Leitura Recomendada:
Revista Nova Escola, ano 32, nº 309 – Fevereiro/2018
“BASE NACIONAL : As mudanças começam agora”
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VALORES
E VIRTUDES
POR

A história, os
pilares e os
objetivos da
educação
socioemocional

Especialista norte-americana fala sobre educação
socioemocional, uma das exigências da nova BNCC
Solidariedade, amizade, responsabilidade, colaboração, empatia, organização, ética, cidadania, honestidade. Esses valores (ou características) - tão desejáveis nos relacionamentos humanos e cada vez mais
requisitados e necessários nos dias de hoje - deverão
ser ensinados, praticados ou pelo menos estimulados
também nas escolas. É o que dizem as novas diretrizes
da Base Nacional Comum Curricular (BNCC).
A partir de 2020, todas as escolas brasileiras terão
de incluir as habilidades socioemocionais nos seus currículos. Ou seja, haverá a necessidade de adaptar os
programas escolares e treinar os professores para que
possam ministrar essas novas competências - que têm
foco em habilidades não cognitivas, muito mais relacionadas ao comportamento e à administração das próprias emoções, mas que impactam positivamente o in10

divíduo e a relação dele com o mundo ao seu redor.
A Educação Sociemocional (em inglês, SEL - Social Emotional Learning) é o processo através do qual
os alunos aprendem, dentro do currículo escolar, a refletir e efetivamente aplicar conhecimentos e atitudes
necessários ao longo da vida escolar, educando os corações, inspirando mentes, materializando projetos e
contribuindo para a transformação desses estudantes
pela educação.
Segundo a professora e doutora norte-americana
Pamela Bruening, o conceito de aprendizagem socioemocional foi formalmente desenvolvido há cerca de
20 anos. Diretora pedagógica do Cloud9World, um programa de educação socioemocional disponível em português com a denominação Nuvem9Brasil, Pamela
escreveu 18 livros sobre o tema e tem 30 anos de ex2019
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periência nos ensinos fundamental, médio e superior.
É especialista em projetos de melhoria da escola, liderança educacional, intervenção, avaliação de programas e estratégias educativas e desenvolvimento de
currículos. Além de palestrante e conferencista internacional de Educação, também presta consultoria para
o desenvolvimento profissional de professores, administradores, conselhos escolares e produtos educativos.
Nesta entrevista, ela aborda os conceitos de educação socioemocional e os benefícios de sua implantação nas escolas.
Onde surgiu e o que é a educação
socioemocional?
O conceito de aprendizagem socioemocional foi
formalmente desenvolvido há cerca de 20 anos. Nos
Estados Unidos, em 1994, um grupo de pesquisadores
com o objetivo de investigar o impacto da aprendizagem socioemocional na educação criou o CASEL, uma
organização mundial que promove o aprendizado acadêmico, social e emocional integrado para todas as
crianças da pré-escola até o ensino médio. Naquela
época, as escolas e todo o sistema educacional estavam promovendo a prevenção sobre o uso de drogas
e a violência, a educação moral e cívica, bem como a
educação sexual.
A educação socioemocional foi desenvolvida e introduzida como uma estrutura para atender às necessidades dos jovens e apoiar o alinhamento de uma série de programas e iniciativas escolares. Ao longo do
tempo, uma meta-análise de estudos, o apoio da Association for Supervision and Curriculum Development
e pesquisas em andamento proporcionaram uma maior conscientização da necessidade de um esforço coordenado da educação socioemocional na rede escolar, que
resultou em um aumento do desempenho acadêmico dos
alunos. Alguns estados americanos, bem como o governo federal, reconheceram o valor desses programas e o
impacto positivo nos alunos e nas escolas.
Quais são seus pilares de sustentação?
Os pilares que apoiam a educação socioemocional
incluem autoconhecimento, autogerenciamento, tomada responsável de decisões, habilidades de relacionamento e consciência social. Essas bases incluem contextos na escola, em casa e na comunidade, o que essencialmente significa que este tema precisa ser abordado em todos os grupos de participantes que se relacionam com a escola.
2019

O conceito de educação socioemocional
sempre esteve intrínseco ao espaço da
escola ou é algo novo nesse ambiente?
Em anos passados, a educação socioemocional existiu no ambiente escolar de variadas formas. Às vezes,
isso estava revestido dentro da própria cultura escolar,
outras vezes na educação do caráter e, de certa forma,
até como suporte para projetos de comportamento
positivo. O ponto principal, independentemente da
forma adotada, é que a autoconsciência e o autogerenciamento levam a uma maior sensibilidade aos
outros e ao aumento de comportamentos pró-sociais.
Nos últimos anos, a educação socioemocional ganhou
força, especialmente a ideia de que suas habilidades
precisavam ser ensinadas propositadamente e que os
alunos precisavam de oportunidades para praticar
essas habilidades.
Qual a importância da educação
socioemocional no desenvolvimento
acadêmico?
Pesquisas em todo o mundo apontam que o melhor
aprendizado ocorre em ambientes seguros e saudáveis,
ou seja, o aprendizado ocorre em um contexto social.
De certo modo, é difícil separar aspectos sociais e emocionais de processos de aprendizagem acadêmica. Além
disso, os componentes das habilidades socioemocionais, no caso dos Estados Unidos, estão totalmente
ligados a requisitos da American Common Core [a base
norteadora de educação daquele país, o que similarmente
está acontecendo com a BNCC, no Brasil], e autorregularão trabalho em equipe, empatia, cooperação e uma
série de valores que fortalecem o caráter humano e tão
necessários para as demandas do século 21.
Há praticamente um consenso de que as
habilidades socioemocionais devem ser
trabalhadas dentro dos currículos
escolares e não como um apêndice
extracurricular. Por quê?
Atividades extracurriculares são frequentemente tidas como algo opcional e desnecessário. A quantidade
de pesquisas que apoiam a educação socioemocional e
seu impacto no desempenho acadêmico e na cultura
escolar tornou comum a integração do desenvolvimento dessas habilidades aos currículos escolares, dando à
Educação Socioemocional seu merecido lugar de importância na educação.
O CASEL divulgou pesquisas de desempenho de
11
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implementação delineando os passos iniciais que os
distritos escolares [grupo de escolas por região nos
EUA] deveriam tomar na implementação de uma abordagem sistêmica para a educação socioemocional em
toda a escola e em salas de aula individuais. Eles são
encorajados a alinhar as instruções de educação socioemocional dentro do currículo existente.
Um bom exemplo de como isso pode ser feito é com
o uso de padrões ELA [Education Learning Acquisition - um programa de educação norte-americano] em
que os processos de leitura e compreensão de textos
(ficção ou não ficção) expliquem aspectos da educação socioemocional em um formato instrucional direto. As atividades são projetadas para mostrar ao aluno as habilidades socioemocionais e estão alinhadas
aos padrões ELA, podendo ser ensinadas por todas
as matérias.
A educação socioemocional também pode ser reforçada durante todos os dias do ano letivo por meio
do apoio ao comportamento positivo na escola, tornando-se parte integrante da vida de todos os alunos.
Existem abordagens diferentes na
implantação da educação
socioemocional?
Muitos programas focam mais suas abordagens em
comportamentos do que em virtudes humanas. No
entanto, os comportamentos costumam ser os resultados dos valores mais profundos ou a falta deles. O
Cloud9World, por exemplo, busca tocar o âmago da
pessoa, onde os valores são capazes de impulsionar
mudanças de comportamento e tomadas de decisões.
Por isso fornece às escolas uma linguagem simples e
comum, focada em compreender e desenvolver valores essenciais que promovem comportamentos positivos e relacionamentos saudáveis. A intenção é integrar a educação socioemocional a todas as áreas do
currículo, em todas as séries da educação básica, o que
torna essa integração muito mais fácil para os professores. As chamadas forças de caráter são ensinadas e
reforçadas por meio da leitura, escrita, fala e colaboração com os colegas durante as rotinas escolares, de
forma a contribuir com o clima escolar.
Em sua opinião, como um programa de
educação socioemocional deve ser
estruturado na escola?
É importante que permita aos alunos aprender a
partir de uma variedade de virtudes e valores, caracte12

rísticas que podem ser, por exemplo, os pontos fortes
de personagens, incentivadas por meio de histórias,
vídeos e instruções diretas. Planos de atividades flexíveis e um suporte constante permitem que os professores forneçam aos alunos instruções diretas, práticas e troca de experiências. As avaliações garantem a
compreensão e o crescimento do aluno. À medida que
escolas implementam um programa de forma integral,
a cultura escolar se torna mais positiva e os pais se
envolvem com as atividades dirigidas a eles em casa.
Assim, crianças e adultos garantem uma maior compreensão dos valores, de forma prática, em todas as
áreas da vida.
As transformações sociais têm ocorrido
cada vez mais rapidamente. Pode-se
falar que existem novas ou reformuladas
virtudes?
Acredito que à medida que nossa sociedade muda,
especialmente com a influência da tecnologia, algumas
virtudes ou pontos fortes do caráter humano serão mais
influenciados do que outros. Muito disso é baseado nas
necessidades apontadas pelo mercado de trabalho.
Torna-se imprescindível, então, que um programa de
educação socioemocional também tenha abordagens
voltadas para as demandas do século 21. Por esse motivo, acredito que novos valores sempre surgirão e algumas forças de caráter podem ser mais valorizadas
do que outras em diferentes momentos, com base nas
necessidades dos alunos. As virtudes clássicas provavelmente sempre serão valorizadas, já que muitas das
mais recentes estão relacionadas, em parte, a elas.
Então é preciso trabalhar algumas
virtudes mais do que outras?
Acredito que a educação socioemocional deve enfatizar a importância de todas as virtudes. Reconheço,
no entanto, que as escolas, devido às peculiaridades
dos países em que estão, podem ter de adotar pontos
fortes específicos antes das outras, com base nas necessidades de seus alunos. Temos um trabalho de orientação às escolas, mas grande parte desta escolha,
sobre qual virtude trabalhar primeiro, é feita pela própria instituição de ensino.

Fonte: Revista Educação - Ano 22 - Nº 251.
2019
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SUJEITOS NA ESCOLA:
EM DEBATE O DESENVOLVIMENTO DAS
COMPETÊNCIAS SOCIOEMOCIONAIS
As demandas da pós-modernidade se fazem presentes em todos os aspectos da existência humana, incluída a necessidade de um novo olhar sobre a educação, no que diz respeito aos modos de compreender os
sujeitos da aprendizagem, a constitutividade e a identidade desses sujeitos, e de uma formação voltada para o
desenvolvimento humano. Contribuições advindas de
diferentes campos do conhecimento, tais como os da
Psicologia Clínica, os da Neurociência e da Psicopedagogia e o campo da Epistemologia buscam traduzir e
abordar essas necessidades com vistas à construção de
novas experiências pedagógicas, como se pode conferir
na entrevista com Anita Lilian Zuppo Abed.
Doutoranda em Educação e Saúde na Infância e
Adolescência, mestre e graduada em Psicologia e pósgraduada em Psicopedagogia e em Neuroeducação, é
consultora da Unesco desde 2014. Atualmente é psicopedagoga na Mind Lab Brasil e docente de pós-graduação em Psicopedagogia em várias instituições de Ensino Superior do País. Tem experiência e publicações na
área de Psicologia e Psicopedagogia, tanto clínica como
institucional, atuando principalmente com os seguintes
temas: desenvolvimento humano e processo de ensinoaprendizagem em sala de aula, diagnóstico e intervenção nos problemas de aprendizagem, uso pedagógico
de jogos e ensino-aprendizagem da matemática.
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O debate sobre desenvolvimento
de competências socioemocionais
nas escolas vem ganhando adesão,
em diferentes países e por
diferentes estudiosos da educação,
como diferencial para a
preparação dos alunos para a vida
no século XXI. Afinal, o que são
essas competências?
As competências socioemocionais dizem respeito
a uma série de habilidades que as pessoas precisam
desenvolver para lidar de maneira mais eficiente e funcional com as suas próprias emoções, com as emoções dos outros, com os relacionamentos humanos
com a vida em sociedade. Penso que há questões essenciais sobre as quais precisamos refletir para compreendermos por que esse tema está cada vez mais
presente nas escolas, nas abordagens teóricas da educação e, inclusive, na BNCC [Base Nacional Comum
Curricular]. As competências socioemocionais foram
chamadas, inicialmente, de não cognitivas.
Quando fui escolhida para redigir o estudo encomendado à Unesco pelo Conselho Nacional de Educação (CNE/MEC) sobre a promoção do desenvolvimento das habilidades não cognitivas na Educação
Básica, iniciei minhas reflexões questionando essa
denominação, já que ela traz em si uma concepção
cindida de ser humano que é, segundo o filósofo Edgar Morin, própria do pensamento da Modernidade.
Já naquela época (início de 2014), salientei a necessidade de explicitar as mudanças paradigmáticas
envolvidas no tema: incluir as habilidades socioemocionais como intencional idade na escola não é como
introduzir uma nova disciplina no currículo. Isso implica uma transformação na visão de homem, de mun13
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do, de sociedade, de conhecimento, de ensino e de
aprendizagem. Significa sair de uma concepção linear
e fragmentada e caminhar em direção ao pensamento
complexo, em rede, multifacetado e repleto de interrelações, que é próprio do paradigma da Pós-Modernidade, como afirma Morin. Afinal, será mesmo possível cindir o humano em cognitivo e não cognitivo? Em
corpo e mente? Por que a subjetividade, a emoção,
o lúdico e o corpo foram colocados de lado pela escola ocidental nos últimos séculos, sendo vistos inclusive como algo que atrapalha a aprendizagem?
Por que se imaginava que o aprender se dá apenas
pelo pensamento, pelo cognitivo? Foi com base no
princípio da separabilidade e da supremacia da razão que a escola moderna se organizou em disciplinas estanques e se identificou com o propósito de
transmitir aos mais novos as “verdades” construídas pelas ciências modernas.
Mas, em pleno século XXI, vivendo em um contexto globalizado, em que somos bombardeados, a cada
instante, por um turbilhão imenso de informações, em
que as transformações são velozes e constantes, será
suficiente uma escola que se responsabiliza apenas pelos
estoques cognitivos, pelos “conteúdos programáticos”
das diferentes disciplinas? Não! É fundamental preparar as novas gerações para lidar com o inesperado, com
o efêmero, com as mudanças, com os novos saberes.
Diz Morin que o encurtamento do planeta exige habilidades como tolerância, flexibilidade, respeito ao diferente. Exige competências socioemocionais.
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Considerando que o ser humano
desenvolve diferentes modos de
estar no mundo, ou seja, suas
identidades, ligadas a sua cultura e
a sua constitutividade como sujeito
humano, é possível padronizar
competências socioemocionais sem
ferir individualidades? Ou seja,
espera-se que a escola desenvolva,
em seus diferentes alunos, os
mesmos valores, as mesmas
atitudes?
Acredito que este é o maior perigo ao falarmos em
desenvolver habilidades socioemocionais: cair em juízos de valor em relação a traços de personalidade que
são considerados como superiores a outros. Trabalhei
como psicóloga clínica durante 30 anos, e mais de uma
vez chegaram ao meu consultório pessoas pedindo ajuda para deixarem de ser tímidas ou tão sensíveis, como
se timidez e sensibilidade fossem defeitos, como se ser
extrovertido e “estar de bem com a vida” fossem virtudes a serem alcançadas. Esses são valores que, infelizmente, andam na moda na nossa sociedade. Ser “descolado”, “antenado”, “alto astral”. E é por isso que há
tantas pessoas com dificuldades enormes em lidar com
a própria dor, com a frustração, com a vida, que é repleta de acontecimentos tanto prazerosos quanto doloridos. Sinto muito, não dá para mudar isso. Diante da dor
inerente ao crescer, vemos tantos jovens tirando a própria vida porque não aguentam viver consigo mesmos.
Portanto, é preciso entender que desenvolver habilidades socioemocionais não é deixar de sentir raiva
ou frustração, ou deixar de ser tímido ou agitado, mas
aprender a lidar com aquilo que se passa dentro de si
sem se destruir e sem destruir o outro. E dar um destino funcional às emoções, encontrando soluções que
sejam socialmente aceitas e ajudem na construção de
uma vida melhor tanto para si mesmo como para o
entorno e para a sociedade. É aprender a trabalhar em
equipe e sozinho, a viver a alegria e a dor, a insegurança e a sensação de competência, buscando adequar as
próprias ações tanto às demandas da realidade como
ao seu próprio jeito de ser e de estar no mundo. É desenvolver ferramentas internas para viabilizar a busca
de um equilíbrio dinâmico, tanto interno como exter2019
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no, tanto nas relações consigo mesmo como nas com
os outros. Padronizar competências socioemocionais
não fere apenas as individualidades: mata também a
riqueza da diversidade da raça humana.

Quais são os principais desafios
envolvidos na promoção das
habilidades socioemocionais na
escola?
Penso que o principal desafio é a mudança, em relação à concepção de escola, em todos os sujeitos: professores, alunos, familiares, gestores escolares, autoridades, sociedade em geral.
Os professores são os grandes maestros da cena
pedagógica: são eles os responsáveis diretos pelo processo de ensino-aprendizagem. Nesse sentido (sem diminuir o papel dos demais), o principal desafio, a meu
ver, é levar adiante um grande e profundo processo de
formação dos professores, para que eles possam atuar
como mediadores na promoção do desenvolvimento
integral de seus alunos e de si mesmos. Como desenvolver no aluno a resiliência (aprender com a dor) se
eu mesmo não sei bem o que fazer com a minha própria dor? Como cuidar do outro se eu mesmo não fui
ou não estou sendo cuidado?
Desenvolver habilidades socioemocionais é como
aprender a andar de bicicleta: não se aprende por meio
do discurso, por meio de teorias. Aprendemos a andar
de bicicleta andando... e caindo. Desenvolvemos habilidades socioemocionais vivendo situações recheadas
de emoções e de relações sociais para, a partir delas,
refletir e buscar soluções mais maduras e eficientes para
os desafios que surgem ao da experiência. Fico muito
preocupada com propostas “discursivas” e “doutrinadoras para a escola ensinar” habilidades socioemocionais. Como diria José Mário Pires Azanha, esse é um
tema problematicamente ensinável: requer experiências, vivências significativas que promovam a autorreflexão, o autoconhecimento, as escolhas pessoais (e ao
mesmo tempo socialmente viáveis) de atitudes, ações,
valores, posicionamentos críticos. O que fazer com
aquilo que eu sinto? Desculpa, mas não há receita.

Qual o papel da avaliação das
competências socioemocionais e
com que finalidade ela deve ser
feita nas escolas?
2019

Quando acompanhamos o amadurecimento socioemocional dos nossos filhos, ficamos felizes quando
eles começam a conseguir controlar melhor seus impulsos, a esperar com mais tranquilidade e menos sofrimento pelo que desejam, a se colocar no lugar do
outro, compreendendo e respeitando o fato de as pessoas pensarem e sentirem de maneiras diferentes. Ninguém espera que um bebê não chore quando está com
fome e dor. Nós percebemos que ele está amadurecendo quando já consegue esperar pelo leite que virá em
breve. Percebemos que nosso filho “cresceu” quando
ele consegue não se desesperar com algo que não deu
certo, aguenta firme e aprende com a experiência.
Coerentemente com as preocupações expressas anteriormente em relação aos perigos da quantificação
de habilidades socioemocionais em uma escala de valores, acredito que a melhor avaliação é a qualitativa
(e não a quantitativa), buscando apreender o processo
de amadurecimento de cada indivíduo na sua capacidade de enfrentamento da vida. Acredito que a avaliação deveria ser mais descritiva, procurando apreender
os avanços (e os retrocessos e aspectos estacionários),
sempre com um olhar sensível às diferenças individuais dos alunos, além da evolução, ao longo do tempo,
na forma de cada um tratar suas próprias emoções, as
emoções dos outros e as relações interpessoais.
Para isso, o professor precisaria passar por um processo de formação que lhe permitisse aprimorar o seu
olhar e a sua escuta. A avaliação deveria objetivar, sempre, a ampliação do autoconhecimento (no próprio aluno) e da compreensão do professor em relação aos aspectos subjetivos dos seus alunos. A partir dos dados
sugeridos nos processos avaliatórios, o professor poderia traçar estratégias para mediar de maneira mais
eficiente o processo de amadurecimento dos estudantes em relação às suas competências socioemocionais.
Mais um aspecto essencial quando falamos em promover habilidades socioemocionais na escola: o setting escolar não é, nem deve jamais pretender ser, um
local para psicoterapia. A escola não deve se comprometer em tratar as questões emocionais dos alunos,
pois, para isso, são necessários profissionais especializados e a configuração do setting clínico, que tem particularidades impraticáveis em uma sala de aula. Se o
professor, a escola e a sociedade acharem que é sua
função “terapeutizar” os alunos, estará fadada ao fracasso. Promoção de saúde psíquica é função da escola,
como também a saúde do corpo por meio de uma alimentação saudável e da prática de esportes. Mas, quan15
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do há uma doença, é o médico que deve ser procurado,
ou seja, quando houver uma questão mais séria do
ponto de vista socioemocional, o tratamento deve ser
de responsabilidade de um psicólogo ou de um psiquiatra, não da escola.

Que perfil deve ter uma escola em
condições de desenvolver
competências socioemocionais na
busca de uma educação integral
do ser humano? Estamos
preparados, em pleno século XXI,
para desenvolver nos educandos
as competências demandadas por
este século?
No estudo realizado para o CNE, em 2014, aponto
dois caminhos para desenvolver competências socioemocionais na escola: a) transformar a prática pedagógica em todas as disciplinas ministradas; e b) incluir na
grade curricular da escola um espaço-tempo dedicado
ao desenvolvimento dessas habilidades.
Penso que ainda não estamos preparados para nenhum desses dois caminhos, mas estamos no rumo
certo. Somos a geração de educadores que está “no
olho do furacão”, pois fomos alunos de uma escola
que hoje não atende mais, às necessidades da sociedade em que vivemos e que queremos mudar. Somos os
grandes responsáveis pela construção desse novo fazer pedagógico, um fazer que não tem receitas prontas, que está ainda engatinhando. O fato de estarmos
refletindo cada vez mais sobre o tema indica que a
mobilização está acontecendo na nossa sociedade.
Para esse caminho, não acho que seja necessário haver um certo perfil de escola, mas sim um certo perfil
de educador, pois trata-se de mudanças na forma de
ensinar e de se relacionar com os alunos e com o conhecimento (que muitas vezes são bastante sutis). A
implementação das diretrizes da BNCC na estruturação dos currículos escolares é uma estrada nessa direção, o que implica, como já afirmei anteriormente,
um sólido e profundo espaço de formação continuada para o professor.
O segundo caminho - colocar na grade escolar uma
disciplina voltada ao desenvolvimento de habilidades
- parece-me mais complexo, no sentido de exigir da
escola uma flexibilização no seu currículo, uma dispo16

nibilidade para abrir um espaço de transformação mais
intensa e profunda. As experiências que a Mind Lab
vem acumulando ao longo dos últimos 11 anos no Brasil
mostram que é possível, sim, mas exige um perfil mais
aberto de escola e da rede de ensino do qual ela faz
parte (quando se trata do setor público ou de redes
particulares). Envolve transformações nos professores, nos gestores escolares e nos familiares.

Levando em conta que o
desenvolvimento das competências
socioemocionais é, além da família
e de outras instituições,
compromisso da escola, o que
precisa ser priorizado na formação
inicial e na formação continuada de
professores, a fim de se criar uma
cultura de avaliação comprometida
com essas competências?
Penso ser fundamental, na formação inicial e continuada dos professores (e dos gestores escolares e equipes técnicas), propiciar sustentação ampla e consistente
do ponto de vista filosófico e teórico. Trata-se de uma
mudança paradigmática, portanto é essencial refletir
sobre as bases conceituais que estão por trás das escolhas didáticas, do planejamento e do fazer pedagógico.
Igualmente fundamental é propiciar vivências em que
os professores (e demais educadores) possam experimentar em si mesmos o desenvolvimento dessas competências, refletindo sobre elas, Instrumentalizando
primeiro a si mesmos com ferramentas e recursos que
possam utilizar nas situações do dia a dia. Os arcabouços teóricos e práticos advindos da psicopedagogia, o
uso de jogos, dinâmicas de grupo e metáforas no processo de ensino, os critérios de mediação de Feuerstein são alguns instrumentais privilegiados para a promoção do amadurecimento socioemocional dos professores, dos alunos e de todos nós. É um grande desafio! E, como qualquer desafio que enfrentamos na vida,
pode ser vivido como algo perigoso e assustador do
qual se deve fugir, ou como uma oportunidade altamente estimulante de colaborar com o mundo, de deixar a sua marca, de ser autor de algo novo, criativo e
inovador. São escolhas...
Fonte: Presença Pedagógica - Ed. 144 - Ano 23
2019
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“Vou avisar: eu bagunço mesmo!”
Três educadores
contam como
conseguiram se
aproximar de
estudantes que
antes desafiavam
os limites - e a
paciência
Quando soube que daria aula para a turma E2,
do 5º ano, a professora Maria Itália Malagutti já conhecia a má fama da classe. “Impossíveis”, “caso perdido” e “um bando de delinquentes” foram algumas das
descrições usadas pelos colegas da EMEF Santa Helena, em Goiânia, ao prepará-la para a missão. E o primeiro contato fez jus aos temores: “Vou avisar: eu bagunço mesmo!”, gritou um aluno, em tom desafiador,
lá do fundo da classe. “Eu só venho para a escola porque minha mãe me obriga!”
O autor da ameaça era Clayson Pereira de Oliveira,
então com 10 anos. Na sala dos professores, era descrito como “problemático” e “violento”. Não sabia ler
nem escrever e, para quem já tinha trabalhado com
ele, não conseguiria melhorar.
Maria Itália ousou contrariar o diagnóstico. “Respondi ao Clayson que ele nem sabia quem eu era. Falei
que a gente precisava se conhecer”, relata. O passo
seguinte foi convidá-lo para se sentar perto dela. Ele
topou. “Aos poucos, ele percebeu que ficava mais fácil
de acompanhar se ficasse sempre na frente. Melhorou
quando comecei a passar atividades diferentes das da
turma para que ele avançasse. Disse a ele que não desse bola quando alguém tirasse sarro.”
Com a proximidade, Maria Itália ficou sabendo que
um dos motivos da revolta do menino foi ter presenciado o assassinato do pai. Com a morte, ele passou quatro meses na rua, em 2016. Ficou sabendo também de
algumas motivações positivas: Clayson gostava muito
de jogar bola e queria participar de uma peneira de jogadores numa escolinha de futebol da região.
2019

O problema, do ponto de vista do menino, é que as
notas no boletim também eram um critério de seleção.
Aí, o jogo virou de vez: o menino se comprometeu e
passou a se dedicar não só em Língua Portuguesa mas
também nas outras disciplinas. O objetivo imediato ser escolhido pela escolinha – foi atingido. Mas o golaço foi uma mudança permanente de comportamento.
A história de Clayson é um exemplo dos conflitos que todo professor enfrenta. As experiências de
dois outros educadores, destacadas nos quadros das
próximas páginas, também trazem casos de alunos
desafiadores. São aqueles que, por uma razão ou
outra, parecem estar em sala só para provocar, nos
levam ao limite da paciência e muitas vezes nos fazem jogar a toalha.
A primeira constatação é que as desavenças estão
no cotidiano das aulas. “Respeitar o igual, que está
em casa, é fácil. Difícil é respeitar o diferente, que a
gente encontra na escola”, argumenta a pedagoga
Catarina Gonçalves, professora da Universidade Federal da Paraíba (UFPB).
O lado positivo, explica Catarina, é que a sala de
aula é um espaço privilegiado para enfrentar conflitos. “É impossível acabar com os problemas de convivência, mas é possível diminuir seus impactos”,
explica. “Atitudes que no passado eram consideradas ruins - conversas em sala, por exemplo -, fazem
parte do processo de aprendizagem”, completa a
psicóloga e pedagoga Luciana Lapa, do Grupo de
Estudos e Pesquisas em Educação Moral (Gepem),
da Unesp e da Unicamp.
17
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PARA CADA PROBLEMA,
UMA CONDUTA
Transformar o conflito em oportunidade foi a rota
de Maria Itália, que reuniu em seu trabalh um conjunto de boas práticas recomendadas por quem estuda o
assunto.
Tudo começa na observação atenta dos aspectos
mais complicados na postura dos “impossíveis”. Cada
uma requer uma intervenção diferente. A seguir, listamos os principais problemas e os passos iniciais para
enfrentá-los. As informações foram validadas por Telma Vinha, professora de Psicologia Educacional da
Faculdade de Educação da Unicamp.

TRANSGRESSÃO
É a desobediência a regras, como jogar
papel molhado no teto do banheiro.
O QUE FAZER
A turma precisa ver sentido nas normas e a melhor
forma de fazer isso é construí-las coletivamente. Crie
assembleias ou rodas e diálogo com periodicidade para
que os alunos possam discutir os problemas, elaborar
regras e debater a necessidade delas. Quando um aluno transgredir, converse em particular sobre o motivo
da desobediência. Mostre que a regra garante a convivência justa e respeitosa.
SE PRECISAR...
Empregue a sanção por reciprocidade. Por exemplo: limpar o banheiro, que é uma
reparação ao dano causado.

INDISCIPLINA
São ações que causam desordem nas
relações pedagógicas e interferem na
aprendizagem, como conversa paralela
excessiva ou o desinteresse dos alunos.
O QUE FAZER
Se você estiver convicto de que houve indisciplina
- debater o conteúdo com colegas, por exemplo, faz
parte da aprendizagem em sala -, descreva a situação e
suas consequências: “Quando vocês conversam em tom
alto durante o debate, não consigo dar aula e vocês
não conseguem aprender”. Pergunte a eles como se
sentem e peça uma solução. Ouça as sugestões e aplique o que for combinado.
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DESINTERESSE OU APATIA
A recusa em participar de atividades
não pode ser tratada como desrespeito
à autoridade.
O QUE FAZER
Tente descobrir a causa. Se é coletiva, reveja o trabalho pedagógico - o que você ensina e a forma como
o faz. Na apatia individual, entenda se o aluno está, de
fato, compreendendo. Qual a dificuldade? Que estratégias ele usa para tentar resolver os problemas? Exercícios específicos, como os que Maria Itália preparou
para Clayson, costumam ser efetivos.

INCIVILIDADE
São as pequenas agressões cotidianas
que ferem o que é esperado da boa
conduta social, como gritos, ofensas e
provocações.
O QUE FAZER
É importante mostrar que você não concorda com
essas ações quando afetam a qualidade da convivência, mesmo quando parecem brincadeiras e são compreendidas como normais pelos alunos. Você pode levantar as incivilidades mais frequentes e planejar intervenções. Por exemplo, quando o aluno interrompe
uma fala, você solicita que aguarde a conclusão para
colocar a ideia.
SE PRECISAR...
Aproxime-se e pouse a mão sobre o ombro do aluno, solicitando que aguarde. Se o aluno monopolizá-lo
com perguntas, peça que anote as dúvidas para esclarecê-las individualmente em outro momento.

AGRESSÃO
É intolerável. Quando estoura uma
briga, é preciso interrompê-la na hora.
O QUE FAZER
Em seguida, é momento de considerar a mediação
para substituir ações agressivas pelo diálogo. Muitas
vezes, o ideal é esperar até que os envolvidos esfriem
a cabeça e possam refletir sobre o que ocorreu. Ouça
cada um separadamente. Depois, convide-os a participar de uma mediação. A técnica é levar os envolvidos
a pensar: “Por que aconteceu a violência? Quais sentimentos a geraram? Havia outra maneira de resolver a
questão? Como procederão de agora em diante?”. Em
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seguida, os participantes precisam dialogar e chegar a
um acordo. É necessário prever uma nova reunião depois de alguns dias para acompanhar se o combinado
está mesmo sendo cumprido.

BULLYING
A diferença entre bullying e conflito
nem sempre é compreendida, mesmo
por estudiosos da área. Por isso, é
comum adultos recorrerem a estratégia
da mediação de conflitos para lidar com
casos de bullying: colocam a vítima e o
agressor no mesmo patamar na busca
da solução.
Há quatro diferenças principais. A primeira é que
nos conflitos - que são naturais do convívio social - há
um equilíbrio de forças entre as pessoas envolvidas. A
segunda é que a situação normalmente gera incômodo
nos envolvidos. A terceira é que esse incômodo faz
com que sintam vontade de sair do conflito. Se eles
não fizerem um acordo sozinhos, podem recorrer a um
mediador. Cada parte pode analisar como contribuiu
para a desavença e para a solução, reconhecendo perspectivas, sentimentos e necessidades.
No bullying, intimidações e agressões se repetem.
Apesar de os envolvidos serem pares, a vítima está em
desvantagem e não tem a oportunidade de argumentar, se defender e, às vezes, nem de falar. O agressor
não se comove com a condição da vítima nem vê necessidade de mudar a relação de domínio e submissão.
Por que deveria, se ela lhe traz satisfação? Sente-se,
por exemplo, confortável tomando o dinheiro da vítima para comprar um sanduíche ou comendo o lanche
dela todos os dias. Não liga se humilha, constrange ou
ignora os sentimentos do outro, ao contrário, naturaliza essa desigualdade.
Por isso, em situações abusivas, a mediação tem alcance reduzido. As intervenções precisam conduzir ao
reequilíbrio de forças, levando o agressor a reconhecer
o dano causado e a repará-lo, interrompendo a violência. A vítima precisa perceber a tentativa de se fazer
justiça. E é necessário prever garantias coletivas do
fim do assédio. Confiar na palavra do agressor não basta,
devem-se envolver outros no compromisso de que o
bullying realmente cessará. Saiba como fazer isso em
Bullying, Guia para Educadores, de Avilés Martínez.
Diante da seriedade do problema, existem autores
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que pensam intervenções eficazes, como o psicólogo
sueco Anatol Pikas, que desenvolveu o Método de
Preocupação Compartilhada. Sua abordagem tenta investigar as causas do bullying e chegar a uma solução
duradoura por meio de reuniões individuais e coletivas com os envolvidos (saiba mais em bit.ly/metodopikas). Por serem remediativas, essas ações são empregadas quando a situação já está instaurada. Mas é
importante investir na prevenção: construindo projetos antibullying, implantando assembleias e formando
equipes de ajuda. A escola cumpre sua função educativa ao dar aos sujeitos a possibilidade de mudança, de
restauração e aprendizagem de valores. Perceber a correta diferenciação entre conflitos e intimidações sistemáticas não é superficial, porque orienta e dirige a intervenção.
O QUE FAZER
“O agressor precisa reconhecer o dano e concordar
em repará-lo, e a vítima precisa perceber a tentativa de
fazer justiça”, escreve. O bullying só acontece quando
o alvo concorda com uma imagem inferiorizada. É preciso empoderá-lo, incentivando sua indignação para
superar essa relação. Já os autores devem ser levados à
empatia com quem sofre violência. Os espectadores,
por sua vez, precisam de estímulos para se posicionar
contra a agressão.
Última dica: envolva a coordenação para auxiliar
na resolução dos problemas. Juntos, vocês podem criar fichas de observação dos alunos mais “difíceis”.
Essas fichas podem ter perguntas como: Houve momentos perturbadores? Qual era a proposta de atividade ou metodologia quando o comportamento surgiu?
O que causou? Como se manifestou? Quem foi atingido? Qual a intervenção do professor? Qual a reação
do aluno?
Com base num diagnóstico mais preciso, vocês podem planejar melhor a atuação. Por exemplo, se tais
comportamentos ocorrem quando determinado aluno
se sente pressionado ou entediado, pode-se atuar de
forma a diminuir tais fatores. A ideia é: juntos, vamos
ajudar. Dá para fazer mais do que o possível com os
alunos impossíveis.
Rodrigo Ratier
Almir Teixeira
Patrick Cassimiro
Fonte: NOVA ESCOLA Edição 307 - Nov./2017
Publicado em https://novaescola.org.br/conteudo/
9108/vou-avisar-eu-bagunco-mesmo
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Vencendo a síndrome do Imperador
Pais empoderados educam melhor e todos ganham
Nos consultórios psicológicos temos observado
um aumento assustador de casos de ansiedade, desmotivação e depressão entre crianças e adolescentes.
Muitos têm sido criados como príncipes/princesas e
na hora em que enfrentam desafios, dificuldades ou
frustrações adotam a postura de pequenos imperadores como se o mundo lhes devesse algo.
Recentemente fiquei impressionado com a repercussão de um vídeo meu que viralizou na internet após
uma entrevista no Programa Todo Seu, apresentado
pelo Ronnie Von. Nesta oportunidade comentei que
vejo com tristeza que em uma fase na qual poderiam
estar sonhando, se divertindo e aprendendo, muitas
crianças e adolescentes se encontram sofrendo emocional e até fisicamente, culminando em quadros que vão
da apatia ao desinteresse escolar, da automutilação à
tentativas de suicídio. O vídeo foi visto no facebook
por mais de 20 milhões de pessoas. É fácil concluir que
tocamos num ponto delicado das famílias atuais.
É do interesse das escolas promover reflexões relativas a esta temática, do empoderamento dos pais, pois
na medida em que os filhos são criados de forma superprotegida tendem a esperar que os outros façam as
coisas por eles, o que vai completamente na contramão daquilo que a nova BNCC propõe acertadamente: a necessidade de uma formação integral e integrada
de nossos conhecimentos cognitivos e relativos ao caráter. Esta temática foi exaustivamente apresentada e
debatida no último Congresso Bett Educar. E acertadamente. Na medida em que escasseiam-se os empregos, que o poder público já não nos oferece uma base
de segurança em quase nenhuma área de nossas vidas,
em que a Inteligência Artificial vem sendo cada vez
mais presente no universo profissional, aumentando a
competitividade, aqueles que não tiverem suas competências tanto cognitivas como socioemocionais bem
desenvolvidas pode encontrar muito mais dificuldade
de entrar e prosperar.
Todo pai, toda mãe deseja fazer seu filho feliz, mas
hoje em dia isso tem sido confundido com a oferta incessante de presentes, regalias e privilégios. Estudos
demonstram que a felicidade está mais associada a relações afetivas saudáveis e ao estímulo do desenvolvimento de virtudes (forças morais) que edificam nossa
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existência. Este tipo de discussão está presente nas
aulas da Metodologia OPEE, editada pela Editora
FTD, presente hoje em mais de 700 escolas de todo o
país, com resultados encantadores.
Mas não é apenas por meio de aulas sistemáticas
que se faz este processo de formação humana. Sem
respostas prontas, nem pílulas mágicas, mas oferecendo caminhos para que os pais se empoderem de seu
papel, retomem a clareza de seus valores e assumam o
comando do padrão educacional e moral de seu lar, a
escola pode oferecer um espaço de troca de aflições e
soluções, debater casos reais de famílias que têm encontrado meios de fortalecer a saúde, reforçar a importância de uma educação assentada em valores e virtudes junto aos filhos. Tudo isso fortalece o poder de
formação exercido em sala de aula, até mesmo porque
para uma educação ser integral e integrada é preciso
que todos os agentes envolvidos se envolvam.
A coerência entre os pais, a aliança casa-escola e
o autoconhecimento são alguns dos elementos a serem debatidos com vistas a uma vida saudável, digna
e realizada. Se os pais forem percebidos pela escola
também como agentes ativos, e não como um problema, como pessoas em desenvolvimento e não como
um obstáculo do processo, se as famílias forem percebidas e tratadas como aliadas essenciais, poderemos ter sim uma chance de oferecer às crianças e adolescentes um contexto efetivamente humano, humanizado e motivador para que cresçam e se tornem a
melhor versão de si mesmos, buscando assim, não um
projeto de vida calcado na vaidade ou no narcisismo,
e sim no desejo e no compromisso de serem os melhores para o mundo.

Leo Fraiman
Psicoterapeuta, escritor e palestrante. É autor da
Metodologia OPEE, utilizada atualmente por mais de
150.000 alunos em todo o Brasil, e também do livro
“Como Ensinar Bem”, pela Editora OPEE/FTD. Integrante do conselho mundial de educação para autonomia
da Danone. Site: www.leofraiman.com.br

Fonte: Direcional Escolas nº 139 - jun-jul/2018
Publicado em https://direcionalescolas.com.br/
vencendo-a-sindrome-do-imperador/
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"Ubuntu"
O modelo educacional herdado da revolução
industrial impede o exercício da solidariedade
O mestre Pestalozzi afirmava que a solidariedaa recriação do sentido de comunidade. Morin diz-nos
de na solidariedade se aprende, como vi acontecer
que solidariedade é a palavra que pode modificar posinuma escola, que acolhia alunos jogados fora de outivamente o futuro da humanidade, mas, em tais contras escolas. Aqueles que vegetavam no fundão da sala
textos, o exercício da solidariedade não acontece, porde aula, os que batiam em professor, os rotulados de
que a escola da modernidade seleciona e exclui.
"especiais", nela achavam guarida e os
Expulso de outra escola, mais um
devidos cuidados. O TDH ainda não
jovem foi acolhido. Fazia automutilaA modernidade
havia sido inventado, nem a indústria
ção e logo foi em busca de um objeto
operou
a
da ritalina havia sido instalada, mas os
cortante. Impediram-no de pegar uma
separação entre faca e se ferir. Reagiu inusitadamente:
enjeitados jovens já vinham rotulados
de alunos com "dificuldades de aprensujeito e objeto, foi ao banheiro e urinou no cesto do
dizagem", ou até mesmo de "alunos
papel higiénico.
favorecendo o
marginais". Por sorte, naquela escola,
Chegou o dia de reunião semanal
individualismo
apenas havia dificuldades de ensinada assembleia. E o moço lá estava,
gem, que os professores, movidos a
olhando em volta, tentando entender
afeto e intuição pedagógica, tentavam resolver.
o que era aquilo a que chamavam assembleia.
A tia do Abel confidenciou a um professor que a
No início da reunião, o Pedro pediu a palavra e discriança havia feito tratamento para combater um cânse: Amigos, nesta semana, um de nós urinou no cesto
cer e que usava um boné, para disfarçar a queda do
dos papéis. Nos banheiros daquela escola não havia
cabelo. Ao correr no recreio de outra escola, o boné
avisos como: "por favor, dê a descarga", "por favor,
voou. E os seus colegas fizeram troça da sua calvície,
urine dentro do vaso". E todo mundo sabia quem fora
motivo suficiente para recusar voltar à escola.
o autor da urinação fora do vaso. O moço, também. E
O Abel foi acolhido, escolheu e foi escolhido pelos
se encolheu na cadeira, à espera de retaliação.
seus companheiros de equipe de projeto. Durante uma
O Pedro concluiu a sua intervenção, dizendo: Prebrincadeira, o boné caiu no chão. O Abel apanhou-o e
cisamos de ajudar um de nós a não voltar a fazer isso.
com ele se cobriu, receoso da reação dos companheiQuem pode ajudar?
ros. Esperava que "tirassem sarro" do seu aspecto, mas
Todo mundo levantou o braço. E, no final da reua reação foi outra: no dia seguinte, os alunos chegaram
nião, o jovem prevaricador saiu abraçado à sua "coà escola, quase todos... carecas.
missão de ajuda". Se esperava admoestação, ou castiSe o Renascimento contribuiu para a ruptura com o
go, recebeu solidariedade. Ali se praticava o lema Ubunsentido de coletividade, a modernidade operou a sepatu: "sou quem sou, porque somos todos nós". E ele
ração entre sujeito e objeto, favorecendo o individuaera mesmo "um de nós".
lismo e uma competitividade negativa, que se maniJosé Pacheco
festa nas escolas que (infelizmente) ainda temos. Pude
Educador e escritor, ex-diretor da Escola da
verificá-lo em visitas a escolas onde prevalece o moPonte, em Vila das Aves (Portugal)
delo educacional herdado da revolução industrial e
josepacheco@editorasegmento.com.br
onde o modelo de gestão, que lhes é imposto - em que
impera o dever de obediência hierárquica - impede, por
Fonte: Revista Educação - Ano 21 - N º 248
completo, o exercício da solidariedade, inviabilizando
2019
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A RELAÇÃO DO PROFESSOR COM
O PROTAGONISMO DO ALUNO
RESUMO
O trabalho didático-pedagógico em salas de
aula tem exigido novas possibilidades e instrumentos por parte dos professores como meio de
tornar os processos de aprendizagem mais atraentes e significativos, tendo na produção de fanzines em ambiente escolar uma potencialidade de
tornar isto realidade através de processos dialógicos tendo os estudantes como protagonistas de
seu aprendizado. O respeito às diferenças dos alunos se faz por meio de trabalho diversificado que
tem a equidade como princípio educativo.
Uma das maiores dificuldades em promover a aprendizagem na escola, é retirar do contexto escolar o instrucionismo que está incorporado na prática pedagógica do professor, haja vista que aprender em sala de
aula não possui relação com assistir aulas, que não passa
de mera transmissão de informações prontas e acabadas, nem com as cópias ou reproduções de atividades
e modelos estipulados pelo professor e muito menos
possuir relação com a quantidade de aulas dadas.
O aprender na escola precisa acontecer de forma
significativa, dessa maneira a apropriação do conhecimento não pode partir do nada, mas sim do conhecimento prévio, dos interesses e das experiências dos alunos. A aprendizagem torna-se significativa quando o
novo conteúdo é incorporado às estruturas de conhecimento dos alunos passando a adquirir significado para
ele ao manter relação com a sua vivência. Como afirma Gómez (1998, p. 38), ao comentar sobre a aprendizagem significativa de Ausubel, dizendo que “a aprendizagem significativa está na vinculação substancial das
novas ideias e conceitos com a bagagem cognitiva do
indivíduo”. Quando ocorre o inverso e o conteúdo a
ser aprendido na escola não possui relação com o contexto do aluno, o mesmo acaba por “decorar” as informações, e com o passar do tempo esquece tudo que
foi trabalhado. Como reforça Antunes (2002, p.29): [...]
Ao tratar do processo de aprendizagem no contexto
escolar deve-se considerar dois atores de extrema importância, o aluno como agente ativo e participativo
22

“Ensinar é um exercício de
imortalidade. De alguma forma
continuamos a viver naqueles cujos
olhos aprenderam a ver o mundo
pela magia danossa palavra. O
professor, assim, não morre jamais”.
Rubem Alves

do processo da sua aprendizagem e o professor como
agente na mediação entre o aluno e a busca por novos
conhecimentos.
A aprendizagem como função da aula é ainda um
pensamento de muitos professores, que entendem que
quantidade de aula está diretamente ligada à aprendizagem, ou seja, “quanto mais aula se dá, mais o aluno
aprenderia” (DEMO, 2007), esse equívoco acontece
também com os pais que acreditam que a aprendizagem dos seus filhos pode ser medida pela quantidade
de aulas que eles assistem. Até mesmo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação ao determinar o aumento
do período letivo para 200 dias, apresenta essa confusão.
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É o aluno o responsável final pela
duo para vivência em sociedade. Ela
“Se
quisermos
sua aprendizagem ao atribuir signié complementada pelo processo de
melhorar a
ficado aos conteúdos, no entanto é
ensino e aprendizagem desenvolvido
o professor que determina as ativino convívio escolar. Sendo assim,
aprendizagem
dos
dades que os alunos devem desenprofessor é o agente de fomento da
volver, possibilitando uma orientabusca pelo conhecimento a ser dealunos, há que
ção adequada ao processo de conssenvolvido no aluno, e assim feito,
promover a
trução do conhecimento. Sendo assó depende do próprio aluno para
sim, fica evidenciado que o potenciaprendizagem do que o processo de aprendizagem seja
al de aprendizagem de um aluno
realizado com sucesso.
professor”.
constitui-se da soma da capacidade
Demo (2004, p. 60) define aprencerebral de processar as informações,
dizagem como “processo dinâmico,
com a capacidade de interação com o meio onde se
complexo não linear, de teor autopoético, hermenêutiestá inserido em um processo intermediado pela ação
co, tipicamente interpretativo, fundado na condição de
pedagógica do professor.
sujeito que participa desconstruindo e reconstruindo
Sabendo que o fenômeno de aprendizagem dos aluconhecimento”. Dessa maneira, pode-se considerar o
nos depende muito da aprendizagem do professor, de
ato de conhecer como um questionamento, sendo um
nada adianta uma escola bem gerenciada e com os reprocesso dialético de desconstruir e reconstruir o cocursos pedagógicos disponíveis se a comunidade esconhecimento. A aprendizagem reconstrutiva destaca-se
lar, principalmente o professor, não deixar de lado as
pelo desafio de reconstruir o conhecimento através do
aulas instrucionistas e passar a considerar o saber penprocesso educativo, pois aprendemos a partir do que
sar e o aprender a aprender. Pois o processo de aprenjá tínhamos aprendido.
dizagem deve acontecer concomitantemente no aluno
O aluno precisa relacionar um novo conhecimento
e no professor, conforme Demo (2007) “Se quisermos
a proposições e conceitos relevantes em sua estrutura
melhorar a aprendizagem dos alunos, há que promocognitiva para desenvolver a aprendizagem, ou seja,
ver a aprendizagem do professor”.
que já existam com uma mínima noção de clareza, esPensando nessa afirmação é importante que o protabilidade e diferenciação. Evidentemente, o profesfessor tenha o hábito de ler, estudar, pesquisar e elasor e seus materiais pedagógicos, como mediadores da
borar, propiciando aos alunos um mecanismo que dê
aprendizagem, precisam estar articulados com a natucondições para que os mesmos consigam desenvolver
reza deste empreendimento educacional: os professouma autonomia para aprender.
No convívio social, a aquisição de conhecimento,
apesar de constante, é incompleta em formar o indiví-
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res adotando uma postura interacionista e os materiais de aprendizagem sendo
potencialmente significativos.
Aprender significativamente implica
atribuir significados, e estes têm sempre
componentes pessoais. Aprendizagem
sem atribuição de significados, sem relação como conhecimento pré-existente, é mecânica, não significativa. Na
aprendizagem mecânica, o novo conhecimento é armazenado de maneira arbitrária e literal na mente do indivíduo. A
relação do professor com a aprendizagem mecânica é proveniente de sua formação acadêmica, e a mudança dessa
concepção é um importante passo para
reeducar a escola na aplicação de um
processo de construção de conhecimento significativo.
Ao tratar do processo de aprendizagem no contexto escolar deve-se considerar dois atores de extrema importância, o aluno como agente ativo e participativo do processo da sua aprendizagem
e o professor como agente na mediação
entre o aluno e a busca por novos conhecimentos.
Infelizmente, o professor é oriundo
de uma formação acadêmica instrucionista, em geral, sai da universidade sem
saber “aprender” e muito menos com conhecimento e capacidade de pesquisa.
Essa graduação ensina o professor a
transmitir informações, como se existisse um conhecimento certo e que o aluno precisa saber. Nos dias atuais em que
as informações estão ao alcance de todos e de diferentes maneiras, não cabe
mais ao professor a função de repassálas, mas sim, de mediar a organização
para que as mesmas, façam sentido para
os alunos. Neste contexto o professor
precisa reconstruir o seu papel no processo de ensino e aprendizagem, deixar
de ser o transmissor de conteúdos e atuar como mediador, criando situações significativas, que favoreçam aos seus alunos condições de se apropriar de um conhecimento.
24
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CONCLUSÃO
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A palavra que melhor define um processo de
construção da aprendizagem eficiente é “interatividade”, pois dessa maneira, o professor exerce a sua habilidade de mediador das construções
de aprendizagem, pois mediar é intervir para gerar mudanças por provocar o sujeito. O docente
torna-se um colaborador e exerce a criatividade
do seu papel de coautor do processo de aprender dos alunos.
Quando o professor concebe o conhecimento do ponto de vista construtivista, percebe que
o aluno é sujeito ativo com ação assimiladora e
acomodadora. O professor não aceita que o aluno fique passivo ouvindo sua fala ou repetindo
lições que consistem em responder mecanicamente os problemas que não assimilou. Dessa forma
o professor e a escola preparam o aluno para se
tornar um cidadão crítico e participativo, deixando de ser um mero ser manipulável.
Quando o conhecimento é construído pelo
sujeito da aprendizagem, há que se prevalecer a
ressignificação dos sujeitos baseadas em novas
formas de comunicação, caracterizando assim
competências e atitudes significativas. A palavra que melhor define um processo de construção da aprendizagem eficiente é “interatividade”, pois dessa maneira, o professor exerce a sua
habilidade de mediador das construções de
aprendizagem, pois mediar é intervir para gerar
mudanças por provocar o sujeito. O docente torna-se um colaborador e exerce a criatividade do
seu papel de coautor do processo de aprender
dos alunos. Enfim, o exercício da docência deve
formar um sujeito capaz de ter história própria,
e não história copiada sendo uma sobra de outros, tendo o conhecimento como cooperação,
criatividade e criticidade, fomentando a liberdade para interferir e transformar, tornando-se protagonista da sua aprendizagem.
Tatiana Tavares Leão
Professora, Supervisora, Psicopedagoga, Mestranda em Políticas e
Educación de La Administracíon (UNTREF – Buenos Aires / AR),
Escritora de livros, artigos e outros, Coralista, do Coral Municipal
Caçapavano e regente de canto coral, com vários Cursos em Regência
Coral, Membro Efetivo da ASSERS (Associação de Supervisores do
Estado do Rio Grande do Sul) - Residência em Caçapava do Sul (2ª
Capital Farroupilha e Capital Nacional do Cobre) E-mail–
tatiana_tavares@oi.com
Fonte: Revista Espaço Inovação - Ano 9 - nº 16 - Nov/2017.

2019

ANTUNES, Celso. Novas maneiras de ensinar, novas formas de aprender. Porto Alegre: Artes Médicas
Sul, 2000, Artmed, 2001.
BECKER, Fernando. A origem do conhecimento e
a aprendizagem escolar. Porto Alegre: Artmed, 2003.
______. Educação e construção do conhecimento. Artmed, 2001.
CORTELLA, Mario Sergio. A escola e o conhecimento: fundamentos epistemológicos e políticos. São
Paulo, Cortez: Instituto Paulo Freire, 2006.
DEMO, Pedro. Conhecer e aprender: sabedoria dos
limites e desafios. Porto Alegre: Artes Médicas Sul, 2000.
______. Aprendizagem no Brasil: ainda muito por
fazer. Porto Alegre: Mediação, 2004.
______. Conhecimento e aprendizagem, atualidade de Paulo Freire. Disponível em: http://
168.96.200.17/ar/libros/torres/demo.pdf.
______. Estudar. 2006: Disponível em: http://
pedrodemo.blog.uol.com.br/
______. Teoria e Prática do Projeto Pedagógico.
Disponível em: http://pedrodemo.blog.uol.com.br/
______. Equívocos da educação. 2007. Disponível
em: http://pedrodemo.blog.uol.com.br/
FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia:saberes necessários à prática educativa. São Paulo: Paz e Terra,
1996.
GADOTTI, Moacir. Boniteza de um sonho, ensinar e aprender com sentido. Disponível em: http://
www.paulofreire.org/Moacir_Gadotti/Livros/
gadotti_livros_boniteza.htm
______. Boniteza de um sonho, ensinar e aprender com sentido. Disponível em: http://
www.paulofreire.org/Moacir_Gadotti/Livros/
gadotti_livros_boniteza.
MATURANA, Humberto. Da biologia à psicologia. Porto Alegre: Artes Médicas, 1998. Mediação, 2004.
SACRISTÁN, J. G.; GÓMEZ, A. I. P. Compreender
e transformar o ensino. Porto Alegre: Artmed, 1998.
São Paulo: Paz e Terra, 1996.
25

CONTRIBUIÇÕES DA UDEMO À COMPREENSÃO DA REFORMA DO ENSINO MÉDIO

Como a Base
vai virar realidade
O documento é um pilar sólido e um processo fluido - e exige
muito compromisso para se concretizar
Ao longo dos últimos anos, nós acompanhamos
em detalhes os debates sobre a Base Nacional Comum
Curricular (BNCC) e fomos, pouco a pouco, construindo nossa visão sobre o documento. Chegamos a uma
conclusão simples: para nós, a Base é, ao mesmo tempo, pilar sólido e processo fluido.
É um pilar porque, sobre ela, se assenta a construção dos currículos. Como todo pilar, a Base tem
a obrigação de ser sólida. Sem isso, os direitos de
aprendizagem desmoronam. Portanto, é preciso respeitar o documento e os caminhos que foram, coletivamente, traçados.
Porém, ao mesmo tempo, a BNCC é fluida. Com
base nela, poderemos refletir sobre como crianças e
jovens aprendem e sobre como ensiná-los. Isso vai exigir que os educadores estejam bem formados e sejam
preparados para se adaptar a estudantes com trajetórias muito distintas neste mundo marcado, sobretudo,
pela transformação. Assim, a Base será reinventada todo
dia à luz de alunos e de alunas reais.
Além disso, é sempre bom lembrar, a construção
dela nunca termina. Já há data para ela ser revisada e é

ótimo que seja assim. Os conhecimentos acumulados
nos próximos cinco anos servirão de ponto de partida
para melhorar o documento que será usado por educadores e alunos do futuro.
Mas, para tudo isso acontecer, precisamos nos comprometer agora com os princípios que norteiam o documento: Educação pública de qualidade para todas
as pessoas, todos os dias. A discussão não é mais sobre
a existência dele, mas sobre a melhor forma de implementá-lo. Isso exige serenidade e responsabilidade de
todas as pessoas e instituições, independentemente da
visão política e educacional. Há vários exemplos de
políticas públicas que foram alvo de intensa discussão,
mas conseguiram se estabelecer a partir do momento
em que foram abraçadas pela sociedade.
Também mostramos casos reais de escolas e redes
que já trilham, há anos, os caminhos que o documento
está abrindo, agora, para as escolas de todo o país.
Nosso objetivo é mostrar o que você pode fazer
para que a Base se concretize. São muitos os desafios
para que ela passe da expectativa à realidade. Ao conhecer os percalços e as oportunidades, você pode
participar ativamente da construção dos currículos
Brasil afora.
Nosso compromisso, porém, não se esgota nesta edição. Vamos divulgar, em breve, guias detalhados sobre
cada disciplina, publicar planos de aula alinhados à
BNCC e disponibilizar cursos para facilitar a adaptação às novas diretrizes. Sabemos do desafio que a Base
será para você, educador, que já tem tantas missões.
LEANDRO BEGUOCI
Fonte: Revista Nova Escola - Ano 32 - Nº 309.
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Da expectativa à
realidade
A Base Nacional foi aprovada.
O desafio, agora, é garantir
que ela atinja as escolas.
Conheça os riscos, os desafios
e as oportunidades da sua
implementação
A legislação brasileira sobre educação avança, mas
quase nunca atingiu seus objetivos. Como fazer diferente com a BNCC? Ilustração: Caio Beltrão
Se você não passou os últimos anos isolado numa
caverna, já deve ter visto algum meme - aquelas imagens engraçadinhas que viralizam - da série “expectativa versus realidade”. Duas fotos lado a lado contrapõem o que se espera e o que se encontra. Um hambúrguer suculento na propaganda versus um sanduíche de pão murcho na lanchonete. Um hotel paradisíaco versus a cama dura da vida real. O colégio futurista do horário eleitoral versus... as escolas públicas com
carências tão conhecidas.
Num certo sentido, as leis brasileiras de Educação
lembram esse meme popular. São generosas, ambiciosas e modernas. Na prática, raramente cumprem o que
prometem. Ganham vida de forma tímida, são descaracterizadas, boicotadas ou ignoradas pelos governos
ou pela sociedade. Claro que nem tudo dá errado. Políticas como a lei de cotas, que colaborou para democratizar o Ensino Superior, e o Fundef/Fundeb, que
ampliou o orçamento da Educação, são exemplos de
sucesso. Mas ainda são exceções. Apesar de nosso avançado conjunto de normas, não conseguimos superar
os três principais desafios para levar nossa Educação a
mudar de patamar: o acesso, a qualidade e a equidade
(veja exemplos nas ilustrações).
Agora é a vez da Base Nacional Comum Curricular
2019

(BNCC). Ela foi aprovada em dezembro, mas a hora
da verdade é agora, com o desafio de implementá-la e
levá-la para o chão da escola.
Esta reportagem mostra os principais desafios pelos quais a BNCC já passou e os que ainda terá de
superar - ainda este ano - para cumprir seus objetivos.
Ouvimos uma dezena de especialistas, defensores e
críticos da Base, de várias instituições: academia, governos, institutos e fundações. Priorizamos pesquisas
e estudos que pudessem dar pistas concretas sobre as
oportunidades e os riscos do processo de implementação da BNCC, que, em 2018, vai pedir a participação
de vários atores dos sistemas educacionais: gestores
públicos, diretores, coordenadores pedagógicos e professores de todas as escolas.

Como chegamos até aqui
Juridicamente, todos os caminhos levaram à Base.
Definir as aprendizagens essenciais é uma necessidade
mencionada nas maiores leis educacionais: Constituição, Lei de Diretrizes e Bases (LDB) e Plano Nacional
de Educação (PNE). A partir de 2013, formou-se uma
aliança para a construção da BNCC, com o Ministério
da Educação (MEC), secretários das redes (Consed,
dos estados, e Undime, dos municípios), grupos de
formação docente, institutos e fundações (entre elas,
a Fundação Lemann, mantenedora de NOVA ESCOLA). Professores também encamparam a ideia de uma
27
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referência curricular - 82% de favoráveis, segundo a
pesquisa Conselho de Classe, encomendada pela Lemann ao Ibope Inteligência em 2014.
Minoritária ao longo de todo o processo, a oposição
se concentrou em movimentos sociais, sindicatos e,
sobretudo, na esfera universitária, como revelou a pesquisa Consensos e Dissensos sobre a Base Nacional
Comum Curricular, realizada também pela Lemann,
agora em parceria com o Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária
(Cenpec). Os contrários - que aumentaram de volume
após o impeachment de Dilma Rousseff, sob o argumento de que o governo Temer não teria legitimidade
para construir a Base - se dividiram em dois grupos. O
primeiro se opunha à ideia de currículo centralizado,
argumentando que ele tiraria a liberdade do professor
e ignoraria necessidades locais. O segundo era contrário ao texto final. Considerava a Base apenas um conjunto de conteúdos sem um projeto de Educação, terreno fértil para cartilhas e soluções prontas.
“As críticas têm o mérito de indicar que o processo
de aprendizagem precisa estar muito próximo da realidade”, afirma Mônica Franco, superintendente do
Cenpec e entusiasta da Base. “Mas partem do pressuposto que todos os professores estão preparados para
fazer a adaptação para seu contexto. Não tenho con-

A DISTÂNCIA NO ACESSO
Expectativa
Em 2009, uma emenda à Constituição Federal determinou a ampliação da Educação Básica, que
passou a incluir a pré-escola e o
Ensino Médio. Devem estar na
escola todas as crianças e jovens
entre 4 e 17 anos.

Realidade
Hoje, 94% das crianças e jovens dessa idade estão matriculados. Um grande avanço em relação à década de 1970, quando a
cobertura girava em torno de 50%.
Mesmo assim, ainda são 2,8 milhões fora das salas de aula, segundo o Censo Escolar de 2016.
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vicção de que isso esteja 100% confirmado.” Os especialistas ouvidos concordam que o engessamento do
currículo precisa ser evitado. Mas a maioria acredita
que o texto aprovado apresenta condições para preservar a autonomia docente.
A maior parte dos entrevistados também afirma que
a Base é um avanço. “Pela primeira vez, temos clareza sobre os direitos de aprendizagem de crianças e
adolescentes brasileiros”, diz Mozart Neves Ramos,
diretor de articulação e inovação do Instituto Ayrton
Senna (IAS). “É uma referência para o que crianças
e jovens são capazes de compreender”, completa Tereza Perez, diretora-presidente da Comunidade Educativa Cedac.
Outro consenso é que, por enquanto, o documento
está imperfeito e incompleto. Entre as imperfeições,
as polêmicas mais citadas são a alfabetização em dois
anos, o ensino cronológico em História e a exclusão de
referências a gênero - na resolução de aprovação da
BNCC, o Conselho Nacional de Educação (CNE) prometeu elaborar normas específicas para esse tema. No
terreno das incompletudes está o adiamento da Base
do Ensino Médio, além do documento atual pouco contemplar a Educação de Jovens e Adultos (EJA). “Isso
fere o princípio conceitual de Educação Básica”, afirma Márcia Ângela da Silva Aguiar, professora da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e conselheira
do CNE. Ela se opôs à aprovação do documento. Fato
é que a Base é oficial e será colocada em prática. A
resolução do conselho determina que, cinco anos após
entrar em vigor, ela seja revista. Problemas encontrados durante sua aplicação podem ser corrigidos.
Para funcionar na prática
A qualidade do documento é um fator central para
determinar se a implantação será bem-sucedidade. Ele
precisa ser exigente na medida certa. Algo muito fácil
ou muito difícil corre o risco de ser abandonado. “A
régua subiu num padrão compatível com nossa expectativa sobre crianças e jovens. É viável”, confirma Tereza. Ela tem experiência no assunto. Além de parecerista da BNCC, foi uma das coordenadoras dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN). Antecessores da
Base, os PCN acabaram não se tornando referência
obrigatória. “Era uma proposta linda, mas muito sofisticada. Não vejo esse problema na Base.”
Um segundo fator determinante para que o documento ganhe as salas de aula é quão democrático seu
processo de construção foi. Para que as pessoas adotem uma política, elas precisam se ver representadas
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ou sentir que foram
parte da elaboração.
Isso ocorreu com a
Base? Os especialistas se dividem. Mozart endossa a visão
dos relatores do
CNE: “A consulta
pública online e as
reuniões presenciais
foram participativas
e democráticas”. E
Tereza diz que a maioria das recomendações dos seminários
estaduais entrou no
texto. Mas algumas
pesquisas que investigaram o humor dos
professores trazem
indícios diferentes.
Pesquisador da Universidade Federal da
Paraíba (UFPB), Jorge Umbelino de Souza acompanhou a rede da cidade
de Caiçaras, que se mobilizou para propor sugestões
durante a consulta pública. “Não ficou claro para os
professores se as contribuições foram acatadas”, afirma. Citando o caso da rede municipal carioca, Maria
de Lourdes Rangel Tura, da Universidade do Estado
do Rio de Janeiro (UERJ), afirma que a percepção é de
que a Base será mais uma determinação imposta de
cima para baixo. “O professor já vive um contexto de
reformas, com novas leis, avaliações e programas que
precisam ser acomodados com grande esforço. A Base
pode agravar essa pressão”, diz.
São sinais de atenção que podem ser considerados
a partir deste ano no processo de implementação. Agora,
cabe a estados e municípios desenvolver ou revisar seus
currículos com base no núcleo comum da Base, ouvindo seus professores. É o caso da rede municipal de São
Paulo, que diz ter realizado consultas presenciais e
online para montar o currículo que será seguido pelas
suas escolas. Gestores públicos têm quatro tarefas que
precisam ser terminadas até o início de 2020. Uma delas
é decidir a ordem em que as habilidades serão trabalhadas. Outra é recomendar quanto tempo dedicar a
cada uma. Uma terceira providência é desenvolver a
parte diversificada, seção do documento em que cada
2019

rede acrescenta habilidades e objetivos de aprendizagem que representem a realidade local. E a quarta é
fazer todo o conteúdo caber no espaço de cada ano
letivo, o que pode trazer dificuldades em algumas
disciplinas. “Em História, por exemplo, o núcleo comum já tem muito conteúdo. Será um desafio encontrar momentos para contemplar os tópicos locais”, opina João Paulo Cêpa, coordenador da BNCC
no Espírito Santo.

Colaboração contra a
desigualdade
O risco é que a transformação da Base em currículo aumente a desigualdade entre as redes - justamente
o efeito contrário ao pretendido. Municípios menores,
com pouca estrutura e corpo técnico pequeno, podem
ter dificuldade em criar as diretrizes locais. “Elas podem ser levadas a optar por currículos padronizados e
sistemas de ensino”, alerta Mônica, do Cenpec. Uma
saída possível seria contar com o apoio de técnicos do
MEC. Foi o que aconteceu no Plano de Ações Articuladas (PAR), em 2007, quando municípios receberam
equipes contratadas por Brasília para fazer uma radiografia de suas necessidades. O ministério ainda não se

A DISTÂNCIA NA QUALIDADE
Expectativa
Ao apresentar os princípios
e fins da Educação, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional (LDB) afirma que o
ensino será ministrado com
base em alguns preceitos. Entre eles, a “garantia de um padrão de qualidade”.

Realidade
A qualidade não chegou. Segundo o Inep, apenas 55% dos
alunos do 5º ano e 34% do 9º
ano têm aprendizagem adequada em Língua Portuguesa. Em
Matemática, a taxa cai para
43% no 5º ano e 18% no 9º ano.
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decidiu. “Estamos estudando possibilidades, mas entendemos que a construção mais importante se dará
com as próprias equipes das redes”, diz Rossieli Soares da Silva, secretário de Educação Básica do MEC.
Há outras opções para estabelecer o regime de colaboração, como arranjos intermunicipais ou estados
assumindo a coordenação. No Mato Grosso do Sul,
todos os municípios assinaram um termo de cooperação com o estado. “O objetivo é construir um documento único com as equipes das redes. No final, cada
cidade pode decidir se o utiliza”, explica Hélio Queiroz Daher, coordenador da Base no estado (conheça
mais sobre esse processo na reportagem “Hora de Preparar os Professores”). O Espírito Santo tem iniciativa semelhante. “Hoje, a adesão é de 80%. A noção
básica é que o aluno não é do estado ou do município”, afirma João Paulo. Nos dois casos, as escolas serão chamadas a colaborar, por consulta online ou por
encontros presenciais. Informe-se sobre como vai ser
o processo na sua rede. Dentro de cada instituição, diretores e coordenadores são os profissionais mais indicados para cobrar participação e para envolver a escola, tanto nas sugestões quanto nos comunicados sobre
o que ficou decidido.

A DISTÂNCIA NA EQUIDADE
Expectativa
O atual Plano Nacional de
Educação (PNE) estabelece
como uma de suas estratégias a
implantação do Custo AlunoQualidade inicial (CAQi), um
valor por aluno baseado nos recursos para uma Educação digna para todos.

Realidade
O prazo de dois anos estourou em 2016 e a iniciativa não
saiu do papel. Em março daquele ano, o MEC criou uma comissão de discussão do CAQi. Ficou nisso. Seria preciso algo em
torno de 50 bilhões de reais,
metade do orçamento do ministério para sua implantação.
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Depois da construção dos currículos, as propostas
aterrissam na escola. É o momento de cada instituição
imprimir sua cara ao documento, uma garantia que está
na LDB. Entram os projetos específicos de cada escola e as metodologias (o “como” ensinar). Estamos,
portanto, falando de autonomia docente. Ainda há uma
grande quantidade de decisões a ser tomadas e isso
pode representar uma chance de engajar mesmo os professores descontentes com a Base.
Para os especialistas em currículo, é esperado que a
BNCC seja reinterpretada ao chegar às escolas. Maria
de Lourdes, da UERJ, afirma que os professores recontextualizam as políticas. “Eles dizem: ‘Eu penso,
eu tenho experiência, sou eu que conheço os alunos’.”
Complementa Márcia Ângela, da UFPE e crítica da
Base: “O discurso provisório e precariamente hegemônico da BNCC será ressignificado em função dos embates nas escolas e sistemas de ensino”. Ou seja, é nos
horários de formação coletiva, no planejamento de cada
professor e no dialógo com os alunos e com as famílias
que a Base vai adquirir as feições próprias de cada escola. É nesse processo também que ficarão claras as
falhas do documento - naturais para uma primeira versão - e que serão a matéria-prima para a sua revisão.
Em boa medida, o destino da Base está ligado ao
protagonismo dos professores. Nesse ponto, é preciso
avançar. A pesquisa Conselho de Classe aponta que
54% dos educadores nunca foram consultados antes
de uma política ou programa ser implantado em sua
escola. Tudo isso precisa ajudar de verdade quem está
nas salas de aula. Como se vê, o caminho da Base está
só no começo. O ano de 2018 vai trazer pistas se a
realidade vai alcançar nossas melhores expectativas.
Rodrigo Ratier
Fonte: Revista Nova Escola - Ano 32 - Nº 309.
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A REFORMA DO ENSINO MÉDIO:

CONTROVÉRSIAS

1

Acusam os opositores de que se está privatizando o Ensino Público, sob o argumento de que
incentiva-se a educação a distância no ensino médio.
Esse tipo de educação - a distância - já ocorre, inclusive, no Ensino Superior com a criação de cursos universitários a distância -UNIVESP -com absoluto sucesso. Na verdade, privatização do ensino superior é o
FIES que, num primeiro momento, enriqueceu proprietários de universidades particulares, investimento esse
que deveria ser feito na expansão de novas universidades públicas. Privatizar o Ensino Público significaria
transferir parte ou a totalidade da rede pública de ensino à iniciativa privada, como, por exemplo as "Escolas Charter", nos Estados Unidos. Não é o caso!;

2

Não se leva em conta que o número de disciplinas obrigatórias no atual ensino médio é um total absurdo, e é causa precípua em grande parte da
elevada evasão escolar. A criação de amplas áreas integradas de estudo virá racionalizar os cursos que se
ministrarão no ensino médio e possivelmente estimulará o alunado, o que poderá por fim à excessiva evasão existente na atualidade;

3

Não é verdade que serão eliminadas disciplinas
como história, geografia, artes, sociologia e filosofia. Até porque os currículos deverão apontar para a
2019

separação das áreas de estudo entre humanas, exatas e
técnicas, de livre escolha do alunado. Na área de humanas, aquelas disciplinas, ao lado de Língua Portuguesa e Matemática, serão mantidas e valorizadas. O
que não significa a ausência de humanas no currículo
de exatas e técnicas. É evidente que não haveria possibilidade, em reforma alguma, de os discentes escolherem todas as disciplinas a seu gosto, o que se ocorresse, determinaria a existência de diversidade infinita de
currículos, além da ausência de uma base comum;

4

A reforma do Ensino Médio não será "camisa
de força" no que diz respeito a currículos e conteúdos, uma vez que os Estados terão ampla liberdade
de desenvolvê-los, fundados, é claro, nas Habilidades
e Competências exigidas na BNCC;

5

A Reforma do Ensino Médio não constituiu iniciativa do governo Temer, posto que a construção desse instituto foi introduzido no governo Dilma
Rousseff à época em que Aloísio Mercadante era Ministro da Educação. Por outro lado, a reforma da Educação Básica, na qual se insere o Ensino Médio, é uma
determinação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação e da própria Constituição Federal;
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6

Ainda que a participação de organizações educacionais tenha fornecido subsídios às reformas
do Fundamental I, Fundamental II e Ensino Médio, a
elaboração do documento final seria sempre de um conjunto de especialistas em educação com seus específicos pontos de vista a propósito das contribuições recebidas da sociedade, sempre tentando elaborar documentos voltados para a melhoria da qualidade da educação básica;

7

Como a reforma da educação básica, na qual se
inclui a reforma do ensino médio, praticamente,
será tarefa dos estados, com base na BNCC, haverá
oportunidade de se fazerem correções na matéria, (conselhos estaduais e municipais de educação), após 5 anos
de vigência da reforma.

8

As Habilidades e Competências estabelecidas
para os vários segmentos da reforma (Fundamental I, II e Ensino Médio), constituem elementos
fundamentais para levar o alunado a buscar e obter o
conhecimento mediado pelo professor, chave para a
autonomia intelectual dos nossos alunos.

9

Das críticas à BNCC fica-nos a impressão de que
grande parte dos opositores defende o "status
quo", ou seja, manter o segmento intacto, sob o argumento de que o ensino médio será rebaixado com as
mudanças (“por acaso o atual ensino médio seria de
alto nível”?) e roubará aos professores número significativo de aulas, o que é uma falácia, na medida em
que nossas escolas, por inúmeras razões, estão cada
vez mais desprovidas de professores;

10

Todavia enquanto a educação pública não constituir "Prioridade Nacional" com a restruturação de todo o sistema, como vem pregando a Udemo
há dezenas de anos, nada vai acontecer. E o que a
Udemo vem pregando?
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- a remuneração condigna do magistério, triplicando-se o salário dos profissionais;
- jornada única de 40 horas para todos os professores, cumpridas numa única escola, com tempo de
aulas e tempo para preparo de aulas, correção de
avaliações, capacitações, atendimento ao aluno
e à comunidade, na própria escola;
- número adequado de alunos em sala de aula, a
fim de que o professor possa acompanhar a aprendizagem de todos os alunos;
- a introdução de tecnologias educacionais, a partir
de capacitações dos docentes;
- ampla autonomia pedagógica e financeira das
escolas, sem ingerências indevidas e infrutíferas de órgãos e pessoas estranhos ao projeto
pedagógico;
- capacitações permanentes dos docentes em oficinas pedagógicas nas Diretorias de Ensino, sem o
que os Planos de Educação nunca serão cumpridos, reformas de ensino jamais chegarão às salas
de aula, e os projetos educacionais exitosos continuarão sendo exceções.

Ainda que esta reforma do ensino
médio possa trazer alguma
melhoria na sua qualidade, ela
corre o risco de se defrontar com a
já costumeira omissão e o desprezo
dos políticos.
Luiz Gonzaga de Oliveira Pinto
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Sobre o Programa
Cultura Ensina
No DO de 26/7/2018, a Resolução 47/25-72018, a Secretaria da Educação introduz em suas escolas o Programa Cultura Ensina.
Trata-se de iniciativa bastante interessante ao considerarmos que os alunos de grande parte das escolas
públicas estaduais, mormente, aquelas localizadas nas
periferias de grandes e médias cidades, mantém pouco
ou contato algum com as diversas manifestações culturais tão necessárias à formação integral de nossos
discentes.
Ao que parece, trata-se de um Programa facultativo (que esperamos adiram todas as escolas, voluntariamente), coordenado pelas 91 Diretorias Regionais de
Ensino do Estado de São Paulo.
O Programa envolve a participação do alunado nas
mais diversas manifestações culturais entre as quais:
- a música pela assistência a concertos populares e
clássicos (levando o alunado a compreender o que é
arte musical de qualidade e aquela que atende tão somente aos objetivos mercadológicos, ou seja, o que é
arte permanente e a de consumo imediato);
- de artes plásticas (excursões a museus, bienais,
etc.);
- cinema (apreciação crítica de filmes de qualidade
mediante debates orientados por especialistas no assunto ou que tenham um mínimo conhecimento do
assunto, da própria escola);
- teatro (pela frequência a peças nas cidades onde
existam esses locais, ou mesmo pelo estimulo aos alunos a criarem na unidade escolar tais manifestações;
- palestras literárias, visitas a locais históricos, existentes nas grandes, médias e pequenas cidades, etc.
Propõe o Programa que tais atividades venham a
enriquecer os conteúdos do Projeto Pedagógico das
escolas e de muitas formas estimular o alunado a desenvolver capacidades que só o conhecimento da arte
pode proporcionar aos discentes em formação. Ou até
mesmo, vocacioná- los, no futuro, para alguma forma
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de arte, como profissão e na melhor das hipóteses fazêlos apreciadores das várias manifestações artísticas.
Tais manifestações não atendem apenas a formação dos discentes mas, sob muitos aspectos, enriquecerão os conhecimentos dos professores muitos dos
quais, por muitas razões, sequer lêem jornais, freqüentam cinemas, teatros, concertos, museus entre outras
atividades obrigatórias a aqueles que se responsabilizam pela educação de nossas crianças e adolescentes..
E não se diga que não poderiam fazê-lo, uma vez
que inúmeras atividades culturais são oferecidas gratuitamente à população, tanto pelo Estado como pela
iniciativa privada (SESC, SENAI etc.), pelo menos,
nas grandes cidades.
Ainda que seja um projeto meritório, se a adesão
for total, o custo será bastante alto posto que todo o
transporte dos alunos para cinemas, teatros, museus,
concertos ficará a cargo da FDE
Todavia, valerá a pena o investimento, se tudo for
feito com seriedade, competência e regularidade, sem
solução de continuidade.

Luiz Gonzaga de Oliveira Pinto
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Os desafios do Gestor Escolar em
Liderar e Motivar os Professores
numa perspectiva de Gestão
Democrática
RESUMO
O presente artigo buscou refletir e aprofundar sobre os conhecimentos a respeito dos
desafios do gestor escolar em liderar e motivar
os professores numa perspectiva de gestão escolar democrática. O estudo é caracterizado como
uma pesquisa de cunho bibliográfico que tem
como foco principal refletir sobre o papel do gestor escolar, desafiando liderar e motivar os professores ao estabelecer uma forma democrática
de gestão na escola mesmo diante de todo o cenário da educação pública brasileira que se encontra com sérias dificuldades, mas que ao mesmo tempo clama por um novo olhar sobre suas
interfaces, um olhar comprometido com a diversidade e pluralidade e, sobretudo, um olhar bem
mais humano. Assim percebeu-se no estudo que
o gestor escolar necessita ser empreendedor, buscando estratégias para desenvolver as propostas
possíveis, compatíveis e úteis à escola. Foi possível identificar também neste estudo que uma
das principais responsabilidades do gestor escolar em liderar e motivar os professores numa perspectiva de gestão democrática é de mobilizar sua
equipe de professores, porque qualquer encaminhamento só é possível se contar com a participação e o comprometimento de todos.

INTRODUÇÃO
A profissão docente implicada ao contexto atual
sócio-político e cultural da sociedade brasileira, exige
dos educadores e especialmente dos gestores institucionais novas referências de formação e desempenho
compatíveis com as demandas e com o que se vislumbra da educação.
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O ambiente de turbulência que a sociedade enfrenta é vivido também na educação e transportado para
dentro das próprias escolas. Novos estilos de vida e de
consumo e novas perspectivas de ver o mundo e de
atingir o conhecimento/acesso à informação originam
profundas mudanças e desequilíbrios estruturais no
campo da educação. Obrigam a uma restruturação dos
componentes pedagógicos e curriculares e, consequentemente da gestão e administração das próprias escolas. As instituições escolares assumem novas funções
e enfrentam novos desafios, tendo que redefinir finalidades e transformar estratégias a fim de responder a
essas necessidades (OLIVEIRA, 2007, p.6).
A partir do que cita o autor acima, este estudo considera importante ressaltar o atual cenário das escolas
públicas brasileiras com constantes cortes de verbas e
dificuldades financeiras, gerando preocupações de ordem econômica e social a todos os professores e comunidade escolar. Assim, neste estudo buscamos refletir mais especificamente sobre os desafios do gestor
escolar, pois cada vez mais a educação brasileira vem
conclamando para que desenvolvamos alunos com
posturas mais críticas, autônomas e reflexivas. E neste
contexto, a instituição escola, também passa por um
momento de efetiva redefinição e reconstrução do seu
papel perante a sociedade, onde mais do que nunca, se
fazem necessários a definição e redefinição de valores
e referenciais que contribuam para a formação de alunos com as características supracitadas. Portanto, acreditamos que a gestão escolar tem papel fundamental
em estabelecer relações permeadas por perspectivas
democráticas e ao mesmo tempo, com professores
motivados a participarem efetivamente, legitimamente e constantemente de todo o processo da escola, afim
de, garantir e estabelecer propostas e ações coletivas
voltadas para as necessidades da educação pública.
Objetiva-se assim neste estudo, refletir sobre os de2019
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safios do gestor escolar em liderar e motivar os professores numa perspectiva de gestão democrática na escola. Os fatores que influenciaram na escolha deste tema
de estudo, foram a longa trajetória e experiência do autor como professor, bem como, as leituras realizadas e
os conteúdos desenvolvidos no decorrer do curso de
especialização em gestão escolar e enfatiza este tema
como comportamento que impulsiona para ação. Pretende assim, oferecer contribuição para a melhoria do
aspecto motivacional dos professores na escola.

GESTÃO ESCOLAR
DEMOCRÁTICA
A gestão escolar é considerada um dos fatores decisivos para a qualidade da educação e envolve aspectos
que vão desde a administração e objetivos educacionais até as práticas de cidadania. Conforme Libâneo
cita abaixo:
“As concepções de gestão escolar refletem posições
políticas e concepções de homem e sociedade. O modo
como uma escola se organiza e se estrutura tem um
caráter pedagógico, ou seja, depende de objetivos mais
amplos sobre a relação da escola com a conservação
ou a transformação social (2001, p3)”.
Assim, também Lück apresenta um ponto de vista
semelhante:
A gestão escolar constitui uma dimensão e um enfoque de atuação que objetiva promover a organização, a
mobilização e a articulação de todas as condições materiais necessárias para garantir o avanço dos processos
sócio educacionais dos estabelecimentos de ensino, orientados para a promoção efetiva da aprendizagem pelos
alunos, de modo a toma-los capazes de enfrentar adequadamente os desafios da sociedade globalizada e da
economia centrada no conhecimento (2000, p.7).
Assim entendemos que o conceito de gestão escolar não só está relacionado às ideias de cidadania, globalização e humanização, como também envolve os
diferentes segmentos responsáveis pela educação: professores, alunos, famílias e funcionários da escola.
Presente na Constituição Federal de 1988 como um
dos princípios orientadores do ensino, a gestão educacional democrática é regulamentada pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação - LDB 9.394/96:
Art. 14. Os sistemas de ensino definirão as normas
da gestão democrática de ensino público na educação
básica, de acordo com as suas peculiaridades e conforme os seguintes princípios:
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1- Participação dos profissionais da educação na
elaboração do projeto pedagógico da escola;
II- Participação das comunidades escolar e local em
conselhos escolares ou equivalentes.
A proposta legal da gestão escolar democrática está
em consonância com as concepções teóricas, o que
deveria representar um avanço em direção à sua real e
plena efetivação através da participação consciente e
efetiva nas decisões de caráter administrativo-pedagógicas da escola por todos os integrantes da comunidade escolar.
Nesse sentido, a gestão escolar democrática diz respeito à forma partilhada e participativa de organização das atividades e da tomada de decisões na escola,
correspondendo ao princípio da autonomia de cada
instituição, previsto legalmente e incentivado através
de programas de governo específico. Esta concepção
está fundamentada por Lück:
Professores, equipe técnico-pedagógica, funcionários, alunos, pais, comunidade, todos, não apenas fazem parte do ambiente cultural, mas o formam e constroem, pelo seu modo de agir, e em vista do que, de
sua interação, o dependem a identidade da escola na
comunidade, o seu papel na mesma e os seus resultados (2000, p.15-16)
As funções deixam de ser isoladas e fragmentadas,
assumindo significado e responsabilidade para com o
todo. É através dessa possibilidade de participação e
comprometimento com o todo é que a gestão democrática toma-se um exercício de cidadania pela comunidade escolar.
Assim, acreditamos que a efetivação de uma gestão
democrática é pressuposto fundamental para que pela
descentralização de ações, se construa uma perspectiva participativa, fortalecendo o espírito de equipe e
surgimento de outras lideranças que sustentem a melhoria das ações realizadas pela escola a médio e longo
prazo. Entretanto, é também importante numa gestão
democrática a construção coletiva de ações e proposições, não se restringindo apenas a debater, mas sim,
que no processo sejam distribuídas e definidas responsabilidades.
Estas ações numa gestão escolar democrática busca promover um espírito de equipe coletivo entre os
professores, mas se faz também fundamental que se
firme parcerias entre a escola e comunidade escolar.
Ouvir as pessoas, aceitar sugestões, trabalhar em coletividade de acordo com a realidade da escola são caminhos para melhorar o espírito de equipe e motivar
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quem participa de todo o processo,
principalmente os professores, foco prioritário deste estudo. Para tanto, acredita-se que é muito importante o gestor conhecer a realidade da escola, e
assim, ele precisa ser articulador e mediador de todo o processo do trabalho
em equipe. Estar ora na frente como
líder, ora no meio e, no final, resgatando os que se desmotivaram por algum
motivo. Isso é conseguir lidar bem com
relacionamento humano na escola, buscando ações que aperfeiçoem o trabalho do grupo, envolvendo e acreditando no trabalho de todos.
Entendemos que uma gestão escolar com perspectiva democrática e que busque motivar seus professores seja uma das formas de aperfeiçoamento da convivência humana, construída histórica e culturalmente
que deve reconhecer e lidar com as diferenças, ser inclusiva das múltiplas identidades de cada pessoa, provocadora de rupturas positivas e intermediações por
meio do exercício coletivo e participativo de todos
envolvidos no processo, para agir avançando rumo a
alcançar as expectativas da comunidade escolar, bem
como, alcançar uma educação de qualidade.
Assim acreditamos que um dos principais desafios
do gestor escolar na escola pública, seja liderar e motivar um forte espírito de equipe, de forma democrática,
mantendo os professores motivados para atuarem e a
dar conta dos objetivos educacionais Este tema é apontado neste estudo como um grande desafio de se efetivar na escola estas práticas e talvez um dos principais
papéis do gestor escolar. Sendo assim, o gestor escolar
necessita buscar constantemente articulações necessárias, como também, acompanhar todo o trabalho
desenvolvido ativamente e sempre valorizando as competências de cada professor envolvido no processo.
Variadas são as formas do gestor escolar, contribuir
positivamente para manter a motivação na execução
do planejamento escolar entre elas podemos citar que
identificar peculiarmente os professores que necessitam de maior assistência seja fundamental, para lhes
dar total apoio e tranquilidade para trabalhar.

LIDERANÇA E MOTIVAÇÃO
DOS PROFESSORES
Todo trabalho em educação que visa qualidade está
associado à liderança, entendida segundo Chiavenato
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(2006), como a capacidade de influenciar pessoas, fazendo com que elas desenvolvam ações na busca por um objetivo comum, a fim de que aprendam,
divirtam-se e desenvolvam-se juntas.
Os gestores na área da educação,
especialmente os que atuam no interior
da escola, provêm da classe dos professores e, geralmente, trazem muitos conhecimentos dos conteúdos, mas, em
algumas vezes, poucos saberes sobre a
gestão de pessoas e dos processos sociais, tendo em vista que suas vivências de gestão também se baseiam em princípios que consideram pouco,
ou quase nada estes saberes. Esta carência de conhecimento, no nosso entender, facilita o desenvolvimento
de processos de gestão menos democráticos e autônomos, nos quais se aguarda a solução para os problemas
dos órgãos superiores, e onde a descentralização do
poder e a abertura para as diferentes posições e opiniões representam um desafio, que na maior parte das
vezes deve ser evitado.
Entendemos que liderar é o desafio de conciliar
conflitos, dar bons exemplos, auxiliar os professores,
bem como, a comunidade escolar na solução de possíveis problemas que vierem a ocorrer, contribuindo na
construção de um clima agradável e pacífico em toda
a escola.
Assim, o papel do líder gestor, bem como, de sua
equipe gestora, tem fundamental importância para que
a escola alcance bons resultados com uma participação ativa de todos os professores da escola. Descrevemos a seguir alguns aspectos que entendemos ser fundamentais para que a escola como um todo funcione
bem numa liderança de gestão democrática:
1- bom envolvimento de todos os seguimentos da
escola: gestores, professores, alunos, famílias, funcionários e colaboradores (comunidade escolar, vizinhança
da escola, ex-alunos, ex-professores, entre outros);
2- realização de ações a curto, médio e longo prazo
que atendam as demandas da comunidade escolar;
3- planejamento em equipe com sintonia e práticas
de dialogar, discutir e refletir sobre ide ias e estabelecer prioridades a serem executadas;
4- respeito com toda a comunidade escolar com foco
principal na integração afetiva e espírito cordial e humano.
Conforme Lück (2009) existe a necessidade de identificarmos elementos básicos comuns à prática da li2019
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derança, relacionando algumas características comuns
a uma liderança efetiva:
a) influência sobre as pessoas a partir da motivação;
b) propósitos claros de orientação;
c) processos sociais dinâmicos, interativos e participativos;
d) modelagem de valores educacionais elevados;
e) orientação para o desenvolvimento e aprendizagem contínuos.
Desta forma o gestor deve atuar, nos diferentes aspectos abarcados pela complexidade da área educacional. A liderança de pessoas é entendida como competência social, sendo uma das capacidades que deve
reunir uma gestão de qualidade. Muitas equipes gestoras, compostas pelo diretor, coordenador e supervisor,
apresentam uma visão limitada, não incorporando às
suas atribuições, a função de orientar, estimular e motivar a comunidade escolar.
Os conflitos humanos devem ser gerenciados, e isso
só é possível através de uma liderança eficiente, que
enxerga nos recursos humanos da instituição seu maior potencial de trabalho, investindo na articulação entre as pessoas, cultivando a equidade, no qual resistências e diferenças são situações naturais e sua maior
função é motivar o grupo para o crescimento, o alcance dos objetivos e a busca do sucesso educacional.
O termo motivação segundo Voli (2002) origina-se
da palavra latina “movere”, cujo significado é mover e
remete à ideia de ação. Trata-se de um aspecto da psique humana e, por isso, extremamente complexo. Este
termo é tratado pelos pesquisadores como um aspecto
individual e interno do comportamento humano, muitos são convergentes na ideia de que existe uma relação entre o meio de atuação do indivíduo e seu comportamento.
Historicamente, o conceito motivação para o trabalho começou a ser discutido com a criação da teoria humanística como uma forma de compreensão
das organizações empresariais em que o foco é a
pessoa. A motivação pode-se então ser definida
como um aspecto interno que move o indivíduo para
a ação, mas que recebe as mais diversas influências
do ambiente externo.
Para Kinpara (2013), a motivação é um processo
interior, no indivíduo, que deflagra, mantém e dirige o
comportamento. Ela é um estado fisiopsicológico, interior ao indivíduo, um estado de tensão energética,
resultante da atuação de fortes motivos que impelem a
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agir com certo grau de intensidade e empenho.
Conforme Santos (2008), a motivação do professor
é fundamental para que se possa superar as dificuldades com o que se confronta e realiza-se profissionalmente, mas deve ser consonante com os resultados que
efetivamente se consegue alcançar. Neste sentido o
autor quer dizer que deve-se ter adequação entre as
metas e a viabilidade do alcance delas, ou seja, novamente o gestor tem papel fundamental neste processo pois ele precisa mediar e equilibrar as ações em
busca das metas que sejam possíveis alcançar para
não gerar frustração e consequentemente desmotivação dos professores.
Os espaços de formação continuada dentro e fora
do ambiente escolar para os professores, bem como,
os planejamentos coletivos também são fundamentais
como elementos de estímulo e motivação ao trabalho
dos professores. Assim podemos na prática cotidiana
desenvolver ações e experiências de qualidade e atualizadas em conjunto buscando como foco principal a
melhor qualidade de ensino.
Os impulsos motivacionais são fundamentais no
desempenho dos professores segundo Aguillar (1999),
o autor ressalta que conhecer as forças motivacionais
dos professores e saber lidar com cada um individual é
uma das principais virtudes do gestor escolar para liderar e motivar o grupo. Assim, estes impulsos motivacionais podem ser entendidos como elogios que o
gestor pode fazer ao grupo de professores, como também reconhecimento individual e isso gera ambiente
agradável e de satisfação individual e coletiva.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Neste estudo foi possível refletir, analisar e concluir através das leituras realizadas que a escola do século XXI, pressupõe um novo olhar sobre suas interfaces, um olhar comprometido com a diversidade e pluralidade e, sobretudo, um olhar bem mais humano.
Portanto neste atual contexto escolar, rico em diversidades é que emerge os desafios do gestor escolar
de liderar e motivar os professores ao qual precisa estar preparado para atuar de forma equilibrada e ao
mesmo tempo competente em uma escola que requer
mais e que exige mais do que alguns anos atrás. Uma
escola que privilegie uma ação humanizadora, que respeite as pluralidades existentes e que tenha seu papel
embasado na parceria, no pleno desenvolvimento do
trabalho coletivo, no entendimento das multiplicidades de saberes, no envolvimento e comprometimento
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de todos os professores através de uma gestão democrática, na busca pela construção de uma educação de
qualidade.
Assim percebe-se que o gestor escolar necessita ser
empreendedor no sentido de buscar estratégias para
desenvolver as propostas que sejam possíveis, compatíveis e úteis à escola. Um empreendedorismo que busque conhecimentos e estude experiências que deram
certo, retirando o que tem relação com a realidade vivenciada na sua escola e adaptando, aperfeiçoando o
que é necessário.
Foi possível identificar também neste estudo que
uma das principais responsabilidades do gestor escolar
em liderar e motivar os professores numa perspectiva
de gestão democrática, é de mobilizar sua equipe de
professores, porque qualquer encaminhamento só é
possível se contar com a participação e o comprometimento de todos. Tanto professores como gestores, precisam acreditar no sucesso e compartilhar os mesmos
pensamentos e desejos, porque se toma impossível
pensar em transformações sem empenho do conjunto.
Não existem ideais possíveis sem uma cultura de escola circular e parceira, onde todos conheçam e acreditem no processo e nos resultados esperados.
Para tanto se faz necessário gestores escolares conscientes, idealistas e ousados a transformar suas realidades entendendo que eles não são o único elemento

principal do sucesso da escola, mas sim, devem-se apoiar em princípios democráticos de liderança escolar,
gerando recursos humanos onde todos sejam participativos e vencedores principais.
Por fim pode-se concluir que embora o trabalho do
gestor esteja permeado pelas questões burocráticas, elas
não devem sufocar suas ações, porque um dos papeis
fundamentais do gestor escolar é manter todos os professores motivados e engajados pelos mesmos ideais.
Sem essa conscientização e desprendimento por parte
do gestor escolar, o sistema, que por si só já é defeituoso, com problemas de todas as ordens, atrofiará e se
distanciará categoricamente das funções e proposições
que deveriam ser de evolução e transformação em um
clima agradável de convivência saudável na escola.
Dentro desta busca o ideal é gestores e professores juntos realizar o melhor dentro das possibilidades existentes no atual contexto.
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Parece, mas não é: defenda-se dos
sabichões e seus erros imaginários
A paisagem desmedida da língua, que nenhum
ponto de vista abarca em sua inteireza, está cheia de
coisas que parecem ser, mas não são. Vale a pena dar
um zoom em algumas dessas arapucas, que as patrulhas do sabichonismo adoram explorar para exercer seus
mesquinhos poderes sobre falantes desavisados.
Pode parecer que a expressão correta é “um peso e
duas medidas”, mas não é. O certo é mesmo aquilo
que todo mundo sempre falou, “dois pesos e duas medidas”. Está na Bíblia –que, se não tem a palavra final
em questões morais e de costumes, certamente pode
ser tomada como fonte legitimadora de uma expressão
que ela própria difundiu.
Pode parecer também que o provérbio “Quem tem
boca vai a Roma” contém um erro constrangedor, pois o
certo é “Quem tem boca vaia Roma”, ou seja, exerce o
saudável direito de protestar contra a tirania dos césares.
Só que isso é uma falácia1. Quem sabe perguntar chega
aonde quiser, eis a moral do ditado. Como aliás sempre
soubemos, até surgirem os sabichões. Vaia neles!
Pode parecer ainda que a palavra “aluno” tem origem num vocábulo latino que quer dizer “sem luz”,
motivo pela qual deve ser evitada, uma vez que trai
uma concepção pedagógica anacrônica2 em que o professor sabe tudo e o estudante não sabe nada. Repetida até por educadores, essa “tese” é uma bobagem. O
latim “alumnus” quer dizer criança de peito e, por extensão, discípulo, aquele que precisa ser nutrido para
crescer. Só isso.
Pode parecer que a contração “num”, empregada
no parágrafo anterior, é um coloquialismo que, na sua
informalidade de bermuda e chinelo, deve ser evitado
a todo custo na linguagem escrita. É o que vêm repetindo muitos professores nos últimos anos. Não procede. Um pouco de leitura nos ensina que autores clássicos da língua recorreram à eufonia de “num” e “numa”
em textos apuradíssimos.
Pode parecer (isso não deveria poder, mas parece
que pode) que quando dizemos “Não vejo ninguém”
estamos dando curso a uma grosseria ilógica da língua
portuguesa, sem perceber que uma negação anula a
outra e que, se não vemos ninguém, alguém nós vemos. A verdade é que não existe nada mais tosco3 no
mundo do sabichonismo do que supor que línguas na2019

turais sejam submissas à linguagem matemática. A negação dupla, que reforça em vez de anular, é um recurso consagrado e de raízes profundas no português –e
não apenas nele.
Pode parecer, enfim, que nossa língua detém o recorde mundial de pegadinhas, idioma dificílimo que só
pós-doutores conseguem falar sem escorregar a cada
frase. Embora haja razões históricas para essa percepção, trata-se, em termos objetivos, de mais um engano. Se nos livrássemos dos patrulheiros sabichões e
sua usina de erros imaginários, a paisagem já ficaria
bem mais acolhedora.
Sérgio Rodrigues
Jornalista e escritor (Disponível em: https://
www1.folha.uol.com.br/colunas/sergio-rodrigues/2017/11/
1932343-parece-mas-não-é-defenda-se dos sabichões-e -seus-errosimaginários. Adaptado)

Antigamente
“Antigamente, as moças chamavam-se mademoiselles e eram
todas mimosas e muito prendadas. Não faziam anos: completavam primaveras, em geral dezoito. Os janotas, mesmo sendo
rapagões, faziam-lhes pé-de-alferes, arrastando a asa, mas ficavam longos meses debaixo do balaio.”
Carlos Drummond de Andrade

PROPOSTA DE TRABALHO
COM ALUNOS
Discutir a Variação Linguística: “movimento comum
e natural de uma língua, que varia principalmente por
fatores históricos e culturais. Modo pelo qual ela é usada, sistemática e coerentemente, de acordo com o contexto histórico, geográfico e sociocultural no qual os
falantes dessa língua se manifestam verbalmente.”
Propor que os alunos façam levantamento de outras palavras ou expressões que possam suscitar controvérsia, como provérbios / ditados populares, variações linguísticas na literatura, analisando sua origem
e o contexto em que aparecem.
Maria Aparecida Leite Knoll
Presidente do Escritório Regional de Santo André

Glossário: 1Falácia – falatório, falar demais. 2Anacrônico - cronológico. 3Tosco – grosseiro.
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Universidade e inteligência
artificial, o advento dos robôs
Instituições têm o desafio de
ensinar competências em que nos
saímos melhor que as máquinas
Sempre houve, em países desenvolvidos, forte relação entre necessidades da sociedade e boas universidades. Desde a emergência desta, sua função principal
foi a de preparar estudantes para os papéis necessários
para a época, como pessoas letradas para conduzir os
negócios da alma ou do Estado, na Europa Medieval,
ou, mais recentemente, profissões demandadas pelo
mercado de trabalho.
Da mesma forma, coube às instituições de ensino
superior produzir conhecimento que permitisse avanços no enfrentamento de desafios e no estabelecimento de novas fronteiras.
Como nos lembra Joseph Aoun em seu livro, “Robot-Proof: Higher Education in the age of Artificial
Intelligence”, os seres humanos caminharam na Lua,
dividiram o átomo e desenvolveram a internet a partir
de pesquisas realizadas em universidades.
A cada transformação histórica no processo produtivo, como a Revolução Industrial e a criação de organizações complexas com cadeias verticais de comando, a resposta encontrada foi, por um lado, extinguir
postos de trabalho, mas, por outro, criar novos e demandar mais educação de seus ocupantes. O mesmo
ocorreu com o advento dos computadores.
Mas, há hoje, frente à emergência
da inteligência artificial1, uma lógica diferente: a velocidade de extinção de empregos se acelerou e passou
a atingir mesmo trabalhos que demandam competências cognitivas não rotineiras.
Quando se lida com máquinas que aprendem, não
basta demandar maior escolaridade dos seres humanos nem ensiná-los a pensar; há que se ensinar a pensar diferente.
Esse é o novo desafio para a universidade, segundo
Aoun. Ela deve ensinar os alunos a aprender ao longo
da vida e oferecer cursos de diferentes durações e intensidades, para profissionais que mudam constantemente de postos de trabalho.
40

Deve também ensinar competências que são especificamente humanas, em que nos saímos melhor que
robôs, como pensamento crítico ou resolução criativa
e colaborativa de problemas, e promover duas características interligadas: imaginação e curiosidade.
Para isso, deve se ligar em rede a outras escolas terciárias, criando o que Aoun chama de multiversidade.
Precisa ainda acompanhar os egressos em seus caminhos profissionais com atividades que complementem
a formação recebida, inclusive mentorias ou cursos que
não necessitam ser previamente definidos como de graduação ou pós, com certificações por blocos independentes, ligados às necessidades de recapacitação de
cada um.
Isso não vai resolver todo o problema criado
pela automação, mas formará, com certeza, seres humanos mais aptos a enfrentar suas consequências.
Claudia Costin
Diretora do Centro de Excelência e Inovação em
Políticas Educacionais, da FGV, e ex-diretora de
educação do Banco Mundial.
(Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/colunas/
claudia-costin/2018/05/universidade-e-inteligência-artificial-oadvento-dos-robôs)

Inteligência artificial (artificial intelligence - A.I., em
inglês) é um ramo de pesquisa da Ciência da Computação que se ocupa em desenvolver mecanismos e dispositivos tecnológicos que possam simular o raciocínio humano, ou seja, a inteligência que é característica dos seres humanos.
1

PROPOSTA DE TRABALHO
COM ALUNOS
Discutir com os alunos, principalmente do Ensino
Médio, as profissões que estão sendo extintas e as que
estão surgindo em virtude da “Inteligência Artificial”
e como preparar-se para sair-se bem neste contexto.
Maria Aparecida Leite Knoll
Presidente do Escritório Regional de Santo André
2019
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REDE DE
CUIDADO
Na Bahia, programa experimental
diminui as faltas dos professores ao
investir em sua saúde e na
prevenção de problemas comuns a
quem trabalha na sala de aula
Em 2008, a rede estadual de educação da Bahia
se deparou com um grande número de faltas do quadro docente, que acabava afetando também a qualidade da educação. Em todas as escolas da rede, o índice
de ausências chegava a 14% - e em escolas na periferia
de Salvador, com piores condições de trabalho, a taxa
alcançava 30%. A razão das faltas frequentes estava
diretamente ligada à depreciação de sua profissão e à
degradação da escola, bem como a problemas de saúde decorrentes da intensificação do trabalho.
Diante desse cenário, a Secretaria de Educação criou
o Programa de Atenção à Saúde e Valorização do Professor, que tem sido testado desde outubro de 2009
nas escolas com maior índice de faltas de professores
de Salvador e de Jequié, no interior do estado. A iniciativa é baseada em quatro eixos: assistência, reabilitação, prevenção e promoção da saúde, com foco especial para os dois últimos. Profissionais de quatro especialidades (psicologia, fisioterapia, fonoaudiologia e
assistência social) realizam oficinas nas escolas com
os professores para reeducar suas ações cotidianas e
diagnosticar problemas de saúde relacionados aos esforços de sua prática profissional. Quando uma patologia mais grave é identificada, a equipe do projeto
encaminha o educador para clínicas-escolas parceiras,
que tratam do problema gratuitamente.
“Melhorar a saúde do professor também contribui
com a qualidade da educação, porque se não estiver
bem física e psicologicamente, isso afetará seu trabalho e resultados”, diz Maria Regina dos Anjos, criadora e coordenadora do programa. Ela também pesquisa
o tema em seu mestrado na Universidade Estadual da
Bahia (Uneb) e pretende elaborar um perfil desse professor da rede.
2019

TRABALHO DE VOZ
“Fiz a oficina de voz na escola com dois fonoaudiólogos e com uma fisioterapeuta. Eu tenho processo de rouquidão diacrônico como vários professores, e não sabia lidar com minha voz.
Como as oficinas eram muito lúdicas, além da
saúde, promoveram uma aproximação muito importante entre os professores, o que também é
bom para o trabalho. Mudei duas coisas na minha rotina: hoje equilibro meu tom de voz e faço
alguns exercícios ao acordar. Minha voz melhorou, eu tinha falhas na hora em que falava, e
aprendi a equilibrá-las com respiração e exercícios. Também aboli a água gelada. No final do
processo me encaminharam para um fonoaudiólogo por conta da minha rouquidão, fiz tratamento
e melhorei bastante.” Aidé da Costa, coordenadora pedagógica e vice-diretora do Colégio Estadual Renan Baleeiro

Oficinas
Desde o início do programa até junho deste ano,
foram atendidos 180 escolas e 2.700 professores. Cada
unidade recebe a equipe de saúde em 16 encontros
(quatro por especialidade) de duas horas cada, que são
realizados nos horários de atividade complementar dos
professores. As oficinas são abertas para todos os professores, mas a participação não é obrigatória e varia
de acordo com o interesse e disponibilidade dos docentes. Nos encontros, os profissionais dão uma aula
básica sobre aspectos práticos da saúde do professor e
quais cuidados individuais são necessários para evitar
41
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do Programa. Os acordos com Inslesões e se recuperar das que foram Para combater o alto
desenvolvidas.
tituições de Ensino Superior abrem
índice de faltas nas
A oficina de fisioterapia, por
outras possibilidades: a formação de
exemplo, começa com uma pales- escolas de Salvador e
recursos humanos e a pesquisa acatra sobre quais devem ser os hábi- Jequié (BA), oficinas
dêmica. O projeto permite que alutos diários de quem trabalha na sala
nos das especialidades compreendibuscam
prevenir
de aula, desde os alongamentos no
das, que estudem nas universidades
início do dia para preparar o corpo problemas de saúde
parceiras, acompanhem e auxiliem
para a jornada de trabalho. “Em comuns entre
nas oficinas, em caráter de estágio.
geral recomendamos que eles to‘’Alguns alunos trabalharam como
professores
mem bastante líquido, trabalhem
estagiários e agora já são profissiosua respiração para manter o alinhanais à frente do projeto. Essa formento da postura, não fiquem sempre na mesma posimação também contribui para que, futuramente, teção e façam atividades físicas e posturais, como Pilanhamos mais pessoas dessas áreas preocupadas com
tes, Reeducação Postural Global (RPG) e caminhada.
políticas públicas envolvendo saúde e educação”, obExplicamos até qual a melhor maneira de se posicioserva Maria Lúcia.
nar para corrigir uma prova”, conta Elisabete AssunAlém do programa de estágios, criou-se um questição, coordenadora de fisioterapia do programa. Tamonário para ser aplicado em todas as oficinas, por meio
bém são ensinadas técnicas de relaxamento e alongado qual os professores fornecem informações sobre
mento, além de informações sobre patologias mais coseus hábitos, condições de trabalho e sua saúde. As
muns da profissão docente e como evitá-las.
respostas permitem que a Secretaria aperfeiçoe os atenAs equipes também trabalham em conjunto. Nos
dimentos e entenda por que os professores adoecem e
exercícios de aquecimento da voz, por exemplo, os fiquais são as principais doenças que desenvolvem. Dos
sioterapeutas participam da preparação da musculatuparticipantes do programa, por exemplo, 27% percera para o trabalho que será desenvolvido pelos fonoauberam alterações vocais nos últimos 30 dias. “Para esdiólogos. “A ideia é que eles levem essas atividades e
ses casos recomendamos uma avaliação, porque a parcuidados para seu cotidiano como professores”, obtir de 15 dias já é possível que haja uma lesão”, explica
serva Elisabete.
Maria Lúcia.
Profissionais que, a partir das oficinas, passaram a
praticar atividades são vistos como modelos no programa porque o foco é justamente evitar que os proATENÇÃO À SAÚDE DO
blemas surjam. ‘’A prevenção é importante para essas
PROFESSOR
pessoas não sofrerem, para não terem gastos com seu
• Parcerias com universidades e Secretaria de
tratamento, nem precisarem faltar por conta dele”, exSaúde
plica Maria Lúcia Masson, coordenadora acadêmica do
• Questionário para conhecer o perfil do profesprograma, fonoaudióloga e professora da Universidasor e o que o deixa doente
de Federal da Bahia (UFBA).
• Oficinas lúdicas, com exercícios, dicas e inforAs oficinas também são pautadas de acordo com as
mações relacionadas às práticas da sala de aula e
principais queixas e problemas diagnosticados nos proà realidade do docente
fessores participantes. Tendinite, hérnia de disco, do• Oficinas de diversos temas e especialidades res de cansaço, formigamento e queimação no múscuno caso, psicologia, assistência social, fonoaudilo, por exemplo, são comuns entre os profissionais. Por
ologia e fisioterapia
isso os especialistas falam sobre os problemas causa• Encaminhar professores doentes para instituidos pelo uso de salto alto, como e quanto peso carreções parceiras e acompanhar os casos
gar na bolsa e a forma correta de escrever na lousa.
• Investir na capacitação de profissionais
• Promover pesquisas acadêmicas em torno dos
Parceria e pesquisa
resultados obtidos por meio das oficinas e quesAs parcerias com universidades locais e com o SUS,
tionários
por meio da Secretaria de Saúde, são um dos trunfos
42
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ASSISTÊNCIA PSICOLÓGICA
“A oficina de psicologia foi muito interessante porque os professores tiveram um momento
para desabafar, colocar a angústia deles em relação ao trabalho. Depois disso, passaram a olhar
diferente para os meninos e para a comunidade
local. Hoje conseguimos ter um cuidado maior
com nós mesmos e com o outro. Minha aproximação com os professores aumentou. Hoje eles
têm uma postura bem diferenciada, faltam menos, têm mais compromisso e preocupação em
relação à saúde deles e isso se reflete em menos faltas. Temos uma professora que é bipolar
e ninguém sabia. Hoje ela se afasta menos por
conta da situação do que antes.” Tarcísio Ferreira, diretor da Escola Estadual Dom Avelar
Brandão Vilela
A primeira informação importante obtida pela pesquisa nas oficinas foi que a idade dos professores já é
avançada e, por isso, eles estão mais propensos a lesões. Dos 1.063 questionários tabulados até hoje, 620,
ou 58,3 %, correspondem a profissionais com mais de
40 anos. Somado ao fato de que a maior parte deles
trabalha há mais de dez anos como professor, o risco
de doenças causadas pelo desgaste profissional aumenta. Apenas 15,9% trabalham como docentes há menos
de 6 anos, enquanto 25,7% estão de 16 a 20 anos na
profissão e 23,7%, há mais de 21 anos.
Além disso, 410 professores atuam em mais de uma
escola, aumentando seu número de horas de trabalho.
Cerca de 40% deles trabalham de 31 a 40 horas por
semana e 11 % lecionam mais de 41 horas semanais.
41,4 % dos educadores responderam que faltam, por
conta de seus problemas de saúde, de 1 a 3 vezes ao
ano. Já 38,4% se abstêm de 4 a 6 vezes por ano, 8,3%
de Z a 10 vezes (praticamente uma vez por mês) e 3%
de 11 a 14 vezes (mais de uma vez por mês).

Resultados
Depois do início do projeto, com o encaminhamento médico e as oficinas de prevenção, a Secretaria registrou uma enorme queda no índice de faltas de professores: passou de 30% para apenas 5 % nas escolas
visitadas. Além disso, os resultados qualitativos do programa têm sido utilizados como estudo de caso na universidade, como conta Maria Lúcia. “Estamos avali2019

ando que os professores reparam na melhora do desconforto com o aquecimento e desaquecimento vocal,
por exemplo. Já enviamos trabalhos sobre a experiência com o programa para congressos de fonoaudiologia e de epidemiologia. Essas pesquisas contribuem para
o trabalho dos professores de todo o país, porque o
problema é comum a todas as escolas”, diz.
A coordenadora do programa, Maria Regina dos
Anjos, recebeu, no fim de 2010, o Prêmio Boas Práticas, oferecido pelo Governo Estadual da Bahia para
servidores de destaque, como reconhecimento pela
prática inovadora que ajuda a reduzir os gastos para o
serviço público e melhoram sua qualidade.
Outra conquista do programa foi buscar o professor em seu local de trabalho, já que muitas vezes eles
não sabem que estão com um problema de saúde, ou
ainda que saibam não procuram ajuda. “O professor
está desvalorizado e tem uma sobrecarga tão grande
de trabalho, que deixa os cuidados com a saúde em
segundo plano. Quando procura um médico, já perdeu
a voz, teve uma lesão ou, por qualquer outro motivo,
não consegue mais dar aula”, explica Maria Lúcia. Além
disso, alguns problemas de saúde em professores se
agravam lentamente; às vezes, por sentir uma melhora
no fim de semana, não dão a devida importância ao
incômodo, como no caso da rouquidão. “Mas a tendência é de piora crescente”, explica.
Fonte: Revista Escola Pública – Ano IV – Nº 24.
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Como funciona na prática a
reforma do Ensino Médio?

Conheça algumas escolas
que já trabalham por áreas
de conhecimento e no
desenvolvimento de
competências e
habilidades, como prevê a
BNCC do Ensino Médio
“Desculpe o transtorno, estamos em reforma”. A
plaquinha que muitas vezes surge em frente a lojas e
outros tipos de estabelecimentos já anuncia aos visitantes: para reformar algo, é preciso passar por um período de desconforto, de quebra-quebra e de muito investimento. Assim tem sido em muitas escolas desde
que a Reforma do Ensino Médio foi aprovada pelo
governo federal, em fevereiro de 2017, trazendo mudanças estruturais que têm feito muitos gestores, professores, alunos e pais perderem o sono.
Em abril, como parte da Reforma, o MEC entregou ao Conselho Nacional de Educação (CNE) a úl44

tima versão do texto da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) do Ensino Médio. Até o fim de agosto, ocorrerão audiências públicas para discutir o documento e a expectativa é de que ele seja homologado ainda em 2018.
Enquanto isso não acontece, diversas redes e escolas mobilizam-se para entender todas as futuras mudanças e seus impactos no dia a dia. Uma delas é pensar o
currículo escolar não mais por disciplinas, mas por quatro grandes áreas de conhecimento: Linguagens, Matemática, Ciências Humanas e Ciências da Natureza.
E como isso funcionaria na prática? Desde o começo do ano, o Sesi tem realizado uma experiência pedagógica com 222 alunos da Bahia, do Ceará, de Alagoas, de Goiás e do Espírito Santo. Na nova metodologia, a matriz curricular já foi desenvolvida por áreas de conhecimento e os alunos têm um dia específico para trabalhar Linguagens, outro para Matemática
e assim por diante.
“Planejamos nossa aula em conjunto. Uma vez por
semana me reúno com professores da minha área e
nos debruçamos sobre o objeto de estudo da próxima
aula”, explica Nilza Brito, docente de História do Sesi
de Feira de Santana (BA). “Cada um faz a leitura daquele objeto com a experiência que tem dentro da
sua disciplina.”
No dia da aula, os professores possuem seu momento individual com os alunos, mas estimulam as
conexões de conteúdo o tempo todo. “A aula é contínua: quando eu saio, entra o meu colega para ensinar como a Sociologia entende aquele objeto”, exemplifica Nilza.
Quem dá aula na mesma unidade do Sesi é Francilma de Araújo, mas de Língua Portuguesa e Redação.
Ela trabalha diretamente com os docentes de Educação Física, Artes e Língua Inglesa. “Por causa disso,
estou aprendendo inglês”, brinca. “Com o conteúdo
conectado, os estudantes percebem que é uma aula só.
O resultado tem sido muito positivo e, em três meses
de projeto, eles parecem ter mudado a chavinha.” No
entanto, virar a chave e pensar não mais em disciplinas, mas em um conhecimento integrado não é sim2019
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ples: demanda formação continuada e investimento na
carreira do professor.
“O incentivo que a BNCC do Ensino Médio dá ao
trabalho interdisciplinar é superpositivo, pois o mundo não opera com cada um em seu quadrado. Só que
para isso acontecer é preciso uma mudança grande, pois
a Educação brasileira é toda compartimentada”, diz
Olavo Nogueira Filho, diretor de Políticas Educacionais do Todos Pela Educação. Para conseguir implantar essa experiência pedagógica, o Sesi precisou também de tempo. “Começamos a desenhar o projeto no
fim de 2016, mas ele só foi implementado em fevereiro deste ano. De lá para cá, os professores e os gestores passaram por muitas formações com metodologias
ativas, em que eles aprenderam como é que seria o
trabalho prático”, relembra Clécia Lobo, gerente da
Educação do Sesi na Bahia.
Além de se reunirem por áreas, os professores encontram-se quinzenalmente na escola e conversam regularmente com os docentes do Senai, parceiro nessa
experiência pedagógica. No novo modelo do Ensino
Médio, os alunos terão 1.800 horas para trabalharem o
conteúdo curricular básico da BNCC e outras 1.200
destinadas aos itinerários formativos a cada ano.
Em Feira de Santana, o Sesi e o Senai escolheram
como itinerário a qualificação profissional dos alunos
em eletrotécnica. “O ensino técnico no nosso modelo
era realizado em quatro anos e cada instituição tinha o
seu currículo próprio. Agora ele terá duração de três
anos, com uma só matrícula e um diploma integrado”,
esclarece Clécia. A ideia é que a experiência, em poucos anos, seja replicada para quase toda a rede Sesi de
Ensino Médio, com outros cursos técnicos ofertados.

PRÁTICA E PROTAGONISMO
A rede estadual de Santa Catarina também possui
um projeto alinhado a alguns pontos da BNCC e da
reforma do Ensino Médio. Em parceria com o Instituto Ayrton Senna, 30 escolas em tempo integral no estado seguem um currículo pensado em áreas de conhecimento e que combina o desenvolvimento de habilidades cognitivas com socioemocionais.
“De maneira proposital, os conteúdos são pensados para que o aluno não aprenda só o básico, mas
que se torne um cidadão autônomo, capaz de resolver problemas e trabalhar em regime de colaboração,
por exemplo”, elucida Helton Souto Lima, gerente
do Instituto Ayrton Senna. Para que isso ocorra, qua2019

se 30% dos currículos dessas escolas contemplam
projetos e aulas práticas.
“Além do livro didático, trabalhamos com um material que aborda assuntos do cotidiano dos alunos”,
explica Adriano Cúrcio, professor de Química da Escola de Educação Básica Ivo Silveira, no município de
Palhoça (SC). “Não ensino mais uma Química pura,
mas contextualizada e quase sempre em parceria com
os docentes de Biologia e Física. Estamos constantemente juntos no laboratório ou saindo a campo.”
Na próxima atividade, eles levarão os alunos a um
alambique para mostrar desde o plantio da cana até o
processo de destilação da cachaça. Também complementam o currículo da escola cinco aulas semanais
chamadas de Estudos Orientados. Nessas atividades,
três professores são escalados para cuidar das turmas
que estudam juntas, tiram suas dúvidas e realizam atividades do conteúdo da semana. No Projeto de Vida,
outro instrumento usado na matriz curricular dessas
escolas, o aluno olha para si mesmo e começa a planejar o futuro, sua carreira ou aquilo em que deseja se
especializar profissionalmente.
E todo ano há um Projeto de Pesquisa, para identificar problemas na escola, na comunidade e no Brasil.
“São quatro meses de teoria e depois quatro meses de
prática para ajudar a solucionar esses problemas”, garante o professor Adriano. O resultado de todas essas
combinações em um currículo formatado para considerar a integralidade do aluno e para o desenvolvimento de habilidades é percebido no dia a dia na escola
pelo professor de Química. “Hoje eu realmente posso
dizer que os estudantes passaram a ser protagonistas
da sua aprendizagem”, comemora Adriano.
Fonte: Revista Nova Escola – Ano 33 – Nº 313
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Pais devem
contribuir para
o aprendizado
de seus filhos
Colégios convidam a família a
colaborar com a construção do
conhecimento, com atividades e
não apenas indo a reuniões e
festas
Era uma vez uma escola na qual os pais eram
informados sobre a metodologia na hora da matrícula
e acompanhavam o desenvolvimento dos filhos nas reuniões bimestrais, únicas ocasiões em que pisavam no
colégio. Essa cena, comum na maioria das instituições
até há algum tempo, tem dado espaço a outro roteiro.
Neste, a participação frequente da família é prevista
no projeto pedagógico, construído de forma flexível
para se adaptar a demandas e rotinas da atualidade.
É uma mudança de mentalidade que inclui desde o
agendamento de reuniões de pais em horários fora do
expediente de trabalho até o engajamento da família
em atividades pedagógicas. “No Brasil, quando se fala
de pai ajudar a escola, se pensa em mutirão de limpeza, festa junina, relação de assistencialismo”, afirma
Neide Noffs, professora titular da Faculdade de Educação da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). “Não é disso que se trata mais. Agora a
lógica é que a família participe da construção do conhecimento com a escola, seja proponente de atividades e não só receptora passiva de um projeto político
pedagógico que não contempla essa interação.”
Na Politeia, escola de ensino fundamental, os pais
são avisados desse compromisso de interação desde o
momento em que vão conhecer o espaço. “A manutenção do projeto pedagógico depende dessa participação. Pais e mães dialogam sobre os percursos tanto individuais quanto coletivos de conhecimento e de ges46

tão da escola”, diz Carol Sumie, uma das fundadoras
da instituição.
Mãe de Murilo, de 13 anos, a editora Denise Yoshie
Niy lembra de ao menos três situações bem distintas
em que participou efetivamente. Em uma, compôs a
banca de qualificação de pesquisa de uma estudante na Politeia, os alunos fazem semestralmente uma pesquisa individual sobre um tema de seu interesse e a
escola convida pessoas externas para auxiliar e avaliar
a pesquisa. Em outra, conduziu uma oficina para produção de carteiras de tecido, depois vendidas para arrecadar fundos para as bolsas de estudos concedidas
pela escola. Por fim, foi convidada a contar um pouco
sobre sua história em um grupo de estudos sobre família. “Falei sobre meu pai no Japão durante a 2.ª Guerra
e o testemunho dele da explosão da bomba atômica
em Hiroshima.”

Afinidade
Se a ideia é participar da vida escolar, no entanto,
não basta escolher um colégio aberto a essa construção coletiva. Mais do que atividades inclusivas, a parceria da escola com a família deve nascer do compartilhamento de valores e princípios. “Compreender o projeto político pedagógico da escola é fundamental para
aproximar as famílias da expectativa em relação aos
processos de construção de conhecimento e de como
ocorrem as relações e as dinâmicas de ensino-aprendizagem”, explica Rafael Martins, coordenador-geral da
Escola Bakhita, que tem educação infantil e fundamental. “Isso dá a possibilidade de participação real, e
não só no surgimento de problemas.”
Recentemente, toda a comunidade escolar foi con2019
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vidada a discutir sobre a obrigatoriedade do uniforme.
Foi convocada uma assembleia geral, realizada à noite
na quadra da escola com famílias e alunos, para trocar
opiniões e dar um posicionamento deliberativo. “Foi
um momento muito rico, principalmente pela participação ativa das crianças. Como possuem assembleias
fixas em sua grade, no currículo, estavam muito apropriadas dessa modalidade de encontro e fizeram um
lindo papel em como opinar e construir sua visão a
partir da fala das outras pessoas”, diz Martins. Decidiu-se que o uniforme seria opcional.

Rede
Como a rotina das grandes cidades muitas vezes não
permite uma proximidade com avós, tios e primos, a
comunidade escolar pode ser a “aldeia” necessária para
criar uma criança. Ao propor atividades com as famílias, a instituição promove uma integração que extrapola muros e apostilas. “A gente trabalha de maneira a
constituir uma comunidade de aprendizagem, mas também de convivência”, diz Gisela Wajskop, diretora
pedagógica da Escola do Bairro, que oferece educação
infantil e os primeiros anos do fundamental.
Periodicamente, a escola organiza refeições com a
participação das famílias, além de reunir todos em
eventos como a Festa da Primavera e o Dia do Brincar.
Os pais também são convidados a acompanhar os fi-
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lhos em visitas a museus, parques, bibliotecas e outros
equipamentos. O contato frequente acaba por estimular a criação de amizades perenes.
É com essa naturalidade que a escola instiga o relacionamento entre direção, professores e famílias. Em
vez de recebidas no portão, as crianças são levadas até
a sala, na meia hora que antecede a entrada - o mesmo
ocorre na saída. “Esse fato, intencional, é um paradigma da nossa instituição. A família partilha diariamente
das atividades das crianças, conversa com professores
e parentes dos outros alunos”, diz Gisela.
E, se escola é lugar de aprender, os pais também
podem se tornar alunos. No Colégio Concórdia, a Festa da Família é o espaço em que os papéis se invertem.
Na última edição, os estudantes deram aula de Badminton. “As crianças aprenderam regras, origem e curiosidades na Educação Física. No evento, ensinaram
a modalidade aos pais”, conta Edson Eller, diretor da
escola. Durante o ano inteiro, a instituição oferece à
família palestras com especialistas, sobre estudos pedagógicos e outros temas que permeiam a formação.
“Se a educação é um trabalho conjunto, a escola
tem de ser um locus de aprendizado para os pais”, afirma Maria Angela Barbato Carneiro, da Faculdade de
Educação da PUC-SP. “Em cada fase da criança, há
desafios em que os pais precisam de ajuda. Na educação infantil, por exemplo, a escola pode ajudar os pais
com conteúdos e conversas para lidar com a birra. Já
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tem aos pais acompanharem a rotina dos filhos a distância de um clique na tela do celular.
“A função mais utilizada em nosso aplicativo é a
comunicação via chat. Os pais conversam diretamente com os professores para saber sobre ocorrências ligadas a saúde, disciplina e diários emocionais dos alunos”, afirma Nickolas Sertek, diretor comercial do
Escola Direta. O aplicativo permite, entre outras funções, que a agenda escolar seja integrada ao calendário
do telefone e as trilhas de aprendizagem sejam acessadas em poucos toques.
A maioria das instituições atendidas por esses recursos é de educação infantil, que têm uma demanda
mais intensa de interação com os pais. Os especialistas apoiam esse dinamismo, mas advertem que a ferramenta não deve ficar restrita à fiscalização. “Normalmente, quando a escola usa tecnologia é para que
o pai fiscalize o filho, das faltas ao comportamento.
Precisamos ir além disso e prover a essa família conteúdo sobre educação, usar o aplicativo para fomentar um debate saudável sobre a formação dos filhos,
disponibilizar um especialista apto ao diálogo”, diz
Neide Noffs, da Pontifícia Universidade Católica de
São Paulo (PUC-SP).

na adolescência a tarefa árdua tem sido controlar a internet em excesso.”
Promover uma educação que integra a família começa por alterações como reuniões de pais à noite e
um novo olhar para as datas comemorativas e estende-se a uma parceria que diversifica e enriquece o conteúdo. Para o bem de todos.

Aplicativos para interação com
a família
Na era da conexão ininterrupta, a tecnologia também facilita a participação dos pais na jornada escolar.
Tanto colégios privados como redes públicas de educação têm usado aplicativos que facilitam essa interação entre escola e família.
O governo de São Paulo lançou em agosto o aplicativo Minha Escola, que permite que alunos da rede
pública estadual e seus responsáveis tenham acesso em
tempo real à frequência e às notas nas disciplinas, além
de informes sobre as reuniões. Já nas instituições privadas cresce a contratação de aplicativos que permi48

ENTENDA O PPP
E COMO É FEITO
Toda escola, em um exercício de autonomia
e gestão democrática, deve construir seu Projeto Político Pedagógico (PPP), segundo a Lei de
Diretrizes e Bases da Educação (LDB). O PPP
deve revelar o que pretende oferecer aos alunos
e à comunidade externa: por que a escola existe
(sua missão), o que quer ser (sua visão) e o que
norteia suas decisões (seus princípios e valores),
ou seja, qual é sua política educativa. O ideal é
que a escola exponha isso de forma clara, para
evitar que ocorram interpretações confusas e
conflitos entre as famílias e a instituição. Para a
máxima sintonia entre os valores de ambas as
partes, o indicado é que a instituição faça seu
PPP com a participação das famílias, com debates e proposições.
Fonte: https://educacao.estadao.com.br/noticias/
geral,pais-devem-contribuir-para-o-aprendizado-deseus-filhos,70002572900
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SOLUÇÕES MULTIPLAS
Com atividades extracurriculares, participação da comunidade
escolar nas decisões e planejamento conjunto do ensino, escola
municipal de Russas (CE) eleva indicadores educacionais
Várias ações conjugadas levaram o Centro de
Atenção Integrada à Criança e ao Adolescente (Caic)
Senador Carlos Jereissati a combater com sucesso a
repetência e a evasão. Incentivo ao planejamento e diagnóstico do ensino, reforço à alfabetização das crianças, aulas de teatro, música, esportes e atividades diferenciadas no contraturno levaram a escola, situada em
Russas (CE), cidade 165 km distante da capital Fortaleza, a melhorar também o desempenho dos alunos e a
aproximar escola e comunidade.
Os resultados positivos se refletiram também no
Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb).
A nota do 4° e 5° ano do ensino fundamental do Centro passou de 2,7 em 2005 para 4,2 em 2009, quando
o projetado era atingir 3,1. Já os anos finais do ciclo
foram de 3,0 para 4,4 durante o mesmo período (quando a projeção era 3,1). A escola atende a educação
infantil, ensino fundamental e de Educação de Jovens
e Adultos (EJA).
Entre as ações promovidas pelo Caic, a Jornada
Escolar Ampliada permite que os alunos realizem atividades lúdicas no contraturno escolar, como teatro,
aulas de música e esportes. São duas horas a mais por
dia e, dos 1.482 alunos matriculados na unidade, 501
participam do projeto, financiado em parceria pela prefeitura e pelo governo federal.
Outra ação que busca manter o aluno por mais tempo no ambiente de ensino é o programa Escola de Tem2019

po Integral, também financiado pela prefeitura. Nele,
os estudantes passam diariamente 10 horas no Caic e
realizam trabalhos coletivos e individuais com didáticas contextualizadas de acordo com a realidade da comunidade. Atualmente, o programa atende 460 alunos.
Para os alunos que estão começando a ler e escrever, mas que apresentam dificuldades de alfabetização, a escola oferece o Professor de Aceleração e Desenvolvimento da Aprendizagem (Pada), em que um
docente organiza e acompanha a produção de exercícios extras de reforço escolar. A secretária de Educação de Russas, Lindalva Pereira Carmo, conta que os
projetos voltados para os alunos em processo de alfabetização são a prioridade do município. Dessa forma,
no futuro, eles irão ter menos dificuldades de aprendizado. “O nosso objetivo é ampliar o programa, mas
por enquanto ele é oferecido em lugares que tenham o
público prioritário, como é o caso do Carlos Jereissati”, diz.
O diretor do Caic, Gleydson de Oliveira, explica
que a maneira encontrada para motivar os alunos a
participar foi propor atividades lúdicas, para que pudessem aprender de forma diferente.
A ideia foi apoiada pelo corpo docente desde o princípio. “Se tentássemos algo com uma metodologia de
ensino muito tradicional, não teríamos tanto sucesso”,
acredita.
49
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Alunos que opinam
Para o diretor, uma das grandes diferenças do Caic
Carlos Jereissati é o fato de que seus alunos e familiares também têm poder para realizar mudanças. Há um
grêmio estudantil responsável por monitorar o recreio,
fazer a programação da rádio da escola, organizar torneios esportivos e eventos culturais.
Cada turma também tem um conselho de classe,
com os representantes escolhidos pelos próprios alunos. Cabe a eles organizar gincanas de leitura em sala
de aula e discutir os problemas da sala em reuniões
periódicas. “Esses espaços estimulam os alunos a discutir e assim aprender sobre cidadania, responsabilidades e a luta por direitos”, afirma o diretor.
Os estudantes ainda fazem parte do conselho escolar, que busca aproximar a comunidade da realidade
da escola. Professores, funcionários administrativos,
pais e outros membros da comunidade também participam do órgão, que é responsável por buscar soluções
para problemas coletivos do cotidiano escolar, organizar cursos, como o de informática, e eventos culturais.
Um outro grupo, formado por alunos, pais e funcionários, tem o objetivo específico de acompanhar a
presença dos estudantes. A Comissão de Frequência
Escolar mapeia mensalmente o atendimento escolar
de cada turma e realiza visitas às famílias dos alunos
que tiverem um número excessivo de faltas.
A professora Gislene Gerônimo Carvalho diz que
uma das grandes dificuldades foi conseguir trazer os
pais e outros moradores da região para participar ativamente dessas atividades. A saída foi chamar primei50

ro os pais para algumas reuniões e explicar a importância de eles fazerem parte da gestão escolar. ‘’Alguns
não entendiam como poderiam ajudar, mas com o tempo o conselho passou a ser algo muito respeitado”, diz.

Desenvolvimento planejado
Além da participação coletiva da comunidade, uma
das ferramentas que mais auxiliaram o desenvolvimento
do Caic Carlos Jereissati foi o Plano de Desenvolvimento da Aprendizagem (PDA). Por meio dele, todos
os professores passaram a realizar, desde 2007, um diagnóstico das turmas em que lecionam no início de
cada ano. A partir daí traçam um plano de trabalho
que busca superar as principais dificuldades apresentadas pelos estudantes.
A fase de observação geralmente dura o primeiro
mês de aula. Depois disso, há uma reunião entre os
docentes e a direção da escola, na qual os principais
problemas de aprendizagem são expostos e todos podem apresentar sugestões de metodologias.
A professora Ana Lúcia Maciel explica que o PDA
estimula a pensar coletivamente ideias inovadoras para
melhorar a qualidade do ensino, tanto para os docentes quanto para os estudantes. Ela cita o exemplo de
uma turma da segunda série, que tinha dificuldades
com o conteúdo ensinado em português. Em uma reunião, outro professor sugeriu que ela fizesse sessões de
contação de história e canções de músicas que tivessem relação com o assunto que deveria ser ensinado.
Os resultados foram excelentes. “Dessa maneira, em
pouco tempo percebi que eles já estavam mais atentos
2019
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ao conteúdo, com mais desejo de aprender”, lembra.
Durante o restante do ano, novas reuniões são organizadas especialmente para avaliar as sugestões colocadas em prática. Caso a equipe conclua que alguma
atividade não obteve o resultado desejado, novos planos de ações são estabelecidos. “Monitorar os resultados, com ênfase no acompanhamento individual, é
imprescindível para ter êxito em qualquer um desses
projetos”, aponta Gleydson, o diretor.
Gislene conta que logo que o PDA foi implantado,
alguns professores tinham receio de opinar sobre o que
poderia ser feito com situações apresentadas por turmas em que eles não davam aulas. Porém, pelo estímulo da diretoria e dos outros docentes, em poucos meses todos passaram a entender que essa troca de experiências seria fundamental para melhorar o ambiente
de trabalho.

Resultados e novos planos
Com todas essas ações, o crescimento dos índices
internos da instituição são evidentes. A taxa de aprovação passou de 77 % em 2007 para 91 % apenas dois
anos depois. Já o número de evasão caiu de 1,1 % para
0,37% durante o mesmo intervalo de tempo.
Gleydson de Oliveira diz que os planos para a escola nos próximos anos são continuar a incentivar a
integração família-escola, por meio de eventos culturais, como gincanas, clubes de leitura e cursos voltados somente para os pais, abordando questões como o
conceito de família e a sexualidade na adolescência.
Há também a intenção de obter mais recursos para
aumentar o número de alunos atendidos pelo
Jornada Escolar Ampliada e pelo Escola em Tempo Integral, ainda que não
exista previsão da prefeitura para
isso. O que não deve mudar é o foco
do trabalho realizado: a busca permanente da qualidade do ensino e da credibilidade da escola a partir da gestão democrática. “Só conseguiremos valorizar a
ética e a inclusão educacional se tivermos o
olhar plural que esse
modelo proporciona”,
conclui o diretor.

CAMINHO DA QUALIDADE
• Diagnóstico:
Perceber as principais dificuldades
pedagógicas enfrentadas por docentes e
alunos
• Planejar:
Organizar um plano de aprendizagem anual
baseado no diagnóstico realizado
• Avaliação:
Medir periodicamente os resultados do
plano e buscar mudanças, se necessário
• Coletividade:
Todo o planejamento e a avaliação podem
ser feitos em conjunto, com pais, alunos e
corpo docente
• Pluralidade:
Elaborar diferentes ações para não ficar
dependente de apenas uma possível
solução

Fonte: Revista Escola Pública - Ano IV - Nº 22
2019
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SOBRE REVISTAS
DEDICADAS À EDUCAÇÃO

Há muito trabalhando com Revistas vinculadas à Educação, das quais costumamos selecionar
textos de interesse de nossos gestores e professores, vimos notando a riqueza de conteúdos que
elas contêm.
A Revista Nova Escola traz uma contribuição extraordinária ao processo pedagógico das
escolas, com artigos envolvendo aspectos vinculados ao ensino-aprendizagem das disciplinas e
segmentos da Educação Básica: Fundamental I, Fundamental II e Ensino Médio.
São matérias de fácil aplicação em sala de aula, tratadas com simplicidade, o que as tornam de
fácil compreensão a todos os docentes interessados em melhorar seu desempenho e a qualidade
de suas aulas.
Essas matérias, oferecem ao professor coordenador uma série de subsídios importantes para
a construção do Projeto Pedagógico nas suas unidades escolares.
Outro ponto positivo é apresentar aos seus leitores experiências exitosas de escolas em todo
o país. Como regra geral essas escolas tinham problemas graves de disciplina que foram solucionados através de uma mudança na gestão e inovações pedagógicas voltadas para as competências socioemocionais.
Importantes, também, são as Revistas "Educação" e "Presença Pedagógica" que publicam
artigos de grande utilidade para os educadores, embora alguns artigos sejam mais complexos.
A Revista “Escola Pública” contém textos variados, muitos dos quais são matérias vinculadas
ao trabalho dos gestores de escolas públicas.
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José Milton Salvador - Sorocaba
Rosalina Chinone - Central

Delegados Regionais:

Cilene Aparecida Garcia - Campinas
Cláudia Márcia de S. Oliveira - Araçatuba
Égle A. Picolo Balançuelo - Jundiaí
Eliane Alves Passos - Marília
Justo Castilho - São José do Rio Preto
Maria Aparecida Leite Knoll - Santo André
Maria Cecília Huada - Baixada Santista
Maria José de Oliveira Faustini - Bauru
Maria Neuza Baldori - Presidente Prudente
Miriam Cecília Facci - Sorocaba
Paula Vasques Santana - Votuporanga
Suzana Aparecida Ferro - Ribeirão Preto

Assessores Especiais:

Dr. Júlio Bonafonte
Prof. Hélio Martins Branco

CONSELHO DELIBERATIVO
Adelmo Pereira Gomes - Pindamonhangaba
Antonio Carlos M. Antonacci - Amparo
Antonio Carlos P. Pinheiro - Joanópolis
Augusto Knoll Jr. - Santo André
Edson Alcântara - Sorocaba
Edson Mário S. Pereira - Sorocaba
Elita Rogeli de Cristo Leite - Rio Claro
Izaura Madureira Gama - Pindamonhangaba
Janete Maria de Novais - Araçatuba
José F. Ambrozano - Piracicaba
Júlio Vieira Filho - Pindamonhangaba
Laurita Rios A. Pereira - Jales
Leni de Cássia Hayashida - Taboão da Serra
Ludenger Fregolente - Rancharia
Luiz Antônio de Paula - Mauá
Manoel da Paz Silva - Mauá
Marcos Antonio Pereira do Amaral - Franca
Margarete Santos Santana - DER Norte 1
Maria Aparecida P. Alves - São Bernardo
Maria da Conceição Freitas - Santo André
Maria Idalina Gonçalves - Jaboticabal
Marileusa Leme Hiroki - Botucatu
Marizaura Pereira Farinha Jorge - Itapetininga
Sérgio Adalberto Armênio - Sorocaba
Sônia Maria Innocentini - São Carlos
Valdecir Ferreira G. Nelo - Pindamonhangaba
Vera Lúcia de Souza - Jundiaí
Viridiana Amaral Coelho - Baixada Santista

CONSELHO FISCAL
Erci Aparecida Urbano - Santo André
Iria Lúcia de F. Castilho - São José do Rio Preto
Leoni J. de Souza - Mirante do Paranapanema
Maria Adalgiza Barreto - Jundiaí
Marise Mendes de Góes Medeiros - São José dos Campos
Marta A. R. Vallandro - Votorantim

DEPARTAMENTO DE APOSENTADOS
Iezer Cleonice M. da Silva – São Paulo
Neise Maria Citroni – São Paulo

DEPARTAMENTO DE IAMSPE E SAÚDE
Ísis Garcia Salvestro – São Paulo

DEPARTAMENTO DE SUPERVISORES
Cláudia Márcia de Souza Oliveira - Araçatuba
Valéria de Paula Lima - São José dos Campos

DEPARTAMENTO DE CONVÊNIOS
Luiz Antonio Dias Jorge - Sorocaba

DEPARTAMENTO DE TURISMO E LAZER
José Milton Salvador - Sorocaba
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Escritórios Regionais da UDEMO
A UDEMO TEM ASSOCIADOS EM TODO O ESTADO DE SÃO PAULO.
PARA FACILITAR A COMUNICAÇÃO E A INTEGRAÇÃO COM ESSES ASSOCIADOS, CONTAMOS
COM 12 ESCRITÓRIOS REGIONAIS. CADA ESCRITÓRIO ABRANGE VÁRIOS MUNICÍPIOS, NA SUA ÁREA GEOGRÁFICA,
SENDO QUE, COMO REGRA GERAL, EM CADA MUNICÍPIO HÁ TAMBÉM UM REPRESENTANTE.
OS ESCRITÓRIOS DESENVOLVEM, EM SINTONIA COM A CENTRAL, TODOS OS TRABALHOS
NO INTERESSE DOS ASSOCIADOS ATIVOS E APOSENTADOS
Escritório Regional de Araçatuba
Presidente: Cláudia Márcia de S. Oliveira
R. Tereza Souza Costa, 78 - Morumbi
Araçatuba - SP - CEP 16020-160
 (18) 3301-5302
 regionalaracatuba@udemo.org.br e
udemo.aracatuba@yahoo.com.br
Escritório Regional da Baixada Santista
Presidente: Maria Cecília Huada
R. Presidente Wilson, 1473, 9° and. sala 94
Centro Empresarial - São Vicente - SP
CEP 11320-001
 (13) 3466-6784
 e-mail: udemosantos@uol.com.br
Escritório Regional de Bauru
Presidente: Maria José de Oliveira Faustini
R. 15 de Novembro, 7-31 - Centro - Bauru - SP - CEP
17015-041
 (14) 3234-4089
 udemobau@gmail.com

Escritório Regional de Presidente Prudente
Presidente: Maria Neuza Baldori
R. Tupiniquins, 31, Vl. Matilde Vieira - Pres. Prudente SP - CEP 19050-610
 (18) 3908-8657
 udemopp@uol.com.br
Escritório Regional de Ribeirão Preto
Presidente: Suzana Aparecida Ferro
R. Cerqueira Cesar, 1968 - Jardim Sumaré - Ribeirão
Preto - SP - CEP 14025-120
 (16) 3610-8136 e (16) 3289-0565
 regionalribeiraopreto@udemo.org.br
Escritório Regional de Santo André
Presidente: Maria Aparecida Leite Knoll
Av. D. Pedro II, 620 - 4º Andar - Sala 44
Ed. Manhatan - Santo André - SP - CEP: 09080-000
 (11) 4421-1003
WhatsApp (11) 99595-6086 (horário comercial)
 udemoabc@zipmail.com.br

Escritório Regional de Campinas
Presidente: Cilene Aparecida Garcia
R. Camargo Paes,637- Jardim Guanabara
Campinas - SP - CEP 13073-350
 (19) 3203-6535 / 3203-6537
 udemoregional@yahoo.com.br

Escritório Regional de S. J. do Rio Preto
Presidente: Justo Castilho
Travessa Tamoio, 51 - Casa 4 - Vila Fioresi São José do Rio Preto - SP - CEP: 15014-400
 (17) 3235-7006
regionalriopreto@udemo.org.br e
udemojrp@ig.com.br

Escritório Regional de Jundiaí
Presidente: Egle Aparecida Picolo Balançuelo
Rua Rangel Pestana, 828, Sala 42, Centro - Jundiaí SP - CEP 13201-000
 (11) 4527-1702
 udemojundiai@ymail.com

Escritório Regional de Sorocaba
Presidente: Miriam Cecília Facci
R. Rio Grande do Sul, 207, Sorocaba - SP - CEP 18035-500
 (15) 3211-3001
WhatsApp (15) 98143-0031 (horário comercial)
 udemosor@terra.com.br

Escritório Regional de Marília
Presidente: Eliane Alves Passos
R. Júlia Nomura, 397 - Bairro Fragata A - Marília - SP
- CEP 17501-300
 (14) 3413-4335 / 3454-8920
 udemo_marilia@hotmail.com

Escritório Regional de Votuporanga
Presidente: Paula Vasques Santana
R. Brasília, 3413 - Votuporanga - SP
CEP 15500-000
 (17) 3422-2303
 regionalvotuporanga@udemo.org.br
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