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Lei Estadual RJ no 6.632, de 13 
de dezembro de 2013.
Dispõe sobre a instalação de sistema de 
filmagem e gravação aos prestadores 
de serviços de estacionamento, na for-
ma que menciona.

Lei Estadual RJ nº 6708 de 13 de 
Março de 2014.
Cria o Programa de Conscientização e 
obriga a inclusão e reserva de vagas na 
Rede Pública e Privada de Educação no 
Estado do Rio de Janeiro para crianças 
e adolescentes no espectro autista e dá 
outras providências.

Lei Estadual RJ nº 6713 de 14 de 
Março de 2014.
Torna obrigatória a disponibilização de 
mobiliário adequado para alunos com 
deficiência física ou mobilidade redu-
zida em estabelecimentos de ensino no 
âmbito do Estado do Rio de Janeiro e dá 
outras providências.

Lei Estadual RJ no 6.642, de 18
de dezembro de 2013.
Dispõe sobre as vagas monitoradas de 
estacionamento de veículos automo-
tores, nos estabelecimentos privados, 
para as pessoas com deficiência, com 
dificuldade de locomoção e idosos, na 
forma que menciona.

AT UALIZE -SE

NOVIDADES NA LEGISLAÇÃO

DÚVIDAS SOBRE LEGISLAÇÃO?

pedagogico2@sineperj.org.br

entre em contato com nossa assessoria:

Lei Estadual RJ no 6.683, de 15
de janeiro de 2014.
Torna obrigatória a inscrição do grupo 
sanguíneo e fator RH nas fichas escola-
res dos alunos das redes pública e parti-
cular de ensino no âmbito do Estado do 
Rio de Janeiro.

EDITORIAL: 

CAPA

ACONTECE

GESTÃO

ARTIGO

POR COMTE  BITTE NCOURT
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E DI TORIAL

PRÊMIO PROFESSOR
ENSINO FUNDAMENTAL II

Após o sucesso da primeira edi-
ção do Prêmio Professor Ensino 
Médio no ano passado, o SINEPE RJ 
lança, em 2014, o Prêmio Professor 
Ensino Fundamental II – Práticas 
Pedagógicas Diferenciadas. O con-
curso é direcionado aos professores 
do segundo segmento do Ensino 
Fundamental que atuem em insti-
tuições particulares no Estado do 
Rio de Janeiro. Neste ano, o prêmio 
fica restrito à área de Ciências e 
Tecnologia, compreendendo as se-
guintes disciplinas: Matemática, 
Ciências Físicas, Químicas e Bioló-
gicas e Informática.

“Temos muitas iniciativas de 
qualidade pedagógica em diversas 
instituições. Queremos que elas 
apareçam para inspirar muitos 
professores a renovarem as suas 
práticas. Nossos alunos precisam 
ser motivados a aprender, e as boas 
práticas pedagógicas ajudam nis-
so. Professores apaixonados pelo 
que fazem e possuidores de grande 
afeto por seus alunos fazem a dife-
rença. É este o nosso sonho”, diz o 
professor Antonio Puhl, da AP Edu-
cacional, que faz parte da organiza-
ção do concurso. 

 “Essa edição tem como objetivo 
reconhecer o importante papel do 
professor reflexivo, criativo, inova-
dor na forma de pensar e praticar a 
educação na atualidade, e compar-
tilhar essas valorosas ações com 
toda a comunidade escolar no Esta-
do do Rio de Janeiro, contribuindo 
para a transformação da Escola Par-
ticular, tão necessária para o desen-
volvimento da educação no país“, 
explica Cláudia Costa, diretora fi-
nanceira do SINEPE RJ.

Para participar do Prêmio Pro-
fessor Ensino Fundamental II, o 
educador deve inscrever uma expe-
riência realizada em sala de aula a 
partir do ano de 2012. É necessário 
preencher a Ficha de Inscrição no 
site www.sineperj.org.br/premio. O 
regulamento do concurso pode ser 
consultado no mesmo endereço. As 
inscrições ficam abertas de 17 de 
março a 15 de agosto de 2014. 

Serão selecionados os três me-
lhores trabalhos de cada disciplina, 
que receberão os prêmios no dia 11 
de outubro em solenidade, em Ni-
terói, no evento comemorativo dos 
70 anos do SINEPE RJ - “Educação 
em Gestão: Desafios dos Tempos Lí-

Temos muitas 
iniciativas de qualida-

de pedagógica 
em diversas institui-

ções. Queremos que elas 
apareçam para inspirar 

muitos professores 
a renovarem as suas 

práticas.

Prof. Antônio Puhl
AP Educacional

"quidos”. Os primeiros colocados re-
ceberão um Notebook, os segundos, 
um Tablet e os terceiros vão ganhar 
uma assinatura da Revista Profissão 
Mestre, além de um ano de gratui-
dade nas atividades do Sindicato.
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CENÁRIO E DUCACIONAL

IDADE MíNIMA MAIS FLExíVEL 
PARA ALUNOS DA PRé-ESCOLA E 
ENSINO FUNDAMENTAL
Por meio de ações do Ministério Público Federal (MPF), 13 estados, incluindo 
o Rio de Janeiro, já suspenderam a resolução do Conselho Nacional de Educação (CNE)
que fixa a idade mínima de quatro anos para matrícula na pré-escola 
e de seis para o Ensino Fundamental.

O CNE determina, por meio das 
Resoluções Nº 1 e Nº 6 de 2010, que 
o aluno deve ter completado a ida-
de mínima até 31 de março do ano 
em curso. No entanto, muitos pais 
têm recorrido à Justiça para ga-
rantir que seus filhos ingressem 
na escola mesmo sem atender a 
essa regra. 

O SINEPE RJ já orientava seus 
associados a observarem o disposto 
na Lei Estadual do Rio de Janeiro de 
nº 5.488/2009, que autoriza a ma-
trícula no 1º ano do Ensino Funda-
mental de alunos que completem 

seis anos até 31 de dezembro do 
ano letivo em curso. O Sindicato 
toma por base o fato de que a le-
gislação é hierarquicamente supe-
rior à Resolução do CNE. Destaca-
-se, ainda, que a Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação Nacional não 
fixa limite mínimo de idade para 
ingresso no Ensino Fundamental, 
apenas dispõe que é dever dos pais 
matricular os filhos a partir dos 
seis anos de idade.  

Após as ações do MPF, o Conse-
lho Nacional de Educação se pro-
nunciou na direção de reavaliar a 
Resolução até o final deste ano. Nos 
estados em que a determinação foi 
suspensa (Rio de Janeiro, Alago-
as, Bahia, Ceará, Distrito Federal, 
Santa Catarina, Minas Gerais, Pará, 
Pernambuco, Piauí, Roraima, Rio 
Grande do Norte e São Paulo), as 
escolas públicas e privadas podem 
matricular crianças com menos de 
quatro anos na primeira série da 
Educação Infantil e com menos de 
seis anos no primeiro ano do Ensi-
no Fundamental. 

O SINEPE RJ destaca a autono-
mia das escolas. As instituições po-
dem avaliar a situação dos alunos 
não baseadas em uma data limite 
para o estabelecimento de idade 

As instituições podem 
avaliar a situação dos 

alunos não baseadas em 
uma data limite para o 

estabelecimento de idade 
mínima, mas pelo desen-
volvimento e a capacida-

de intelectual(...)

mínima, mas pelo desenvolvimen-
to e a capacidade intelectual de 
cada criança. A Resolução do CNE 
dispõe um corte etário que não 
leva em conta as particularidades 
e o contexto escolar. A liberdade 
com que a escola terá de avaliar 
essa questão beneficia não apenas 
as instituições, mas também pais e 
estudantes. 
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CAPA

EDUCAÇÃO EM GESTÃO: DESAFIOS DOS TEMPOS LíqUIDOS
“Modernidade líquida”. É assim 

que o sociólogo Zygmunt Bauman 
se refere ao momento da história 
em que vivemos. Para o celebrado 
teórico, diversas questões contem-
porâneas podem ser explicadas 
pela fugacidade dos tempos atuais, 
em que tudo é passageiro e muda 
rapidamente. Mas como fica a edu-
cação neste contexto? Para deba-
ter o tema, o SINEPE RJ se propõe 
a pensar “os desafios de educar em 
tempos líquidos” na comemoração 
dos seus 70 anos. 

O evento “Educação em Ges-
tão: Desafios dos Tempos Líquidos” 
acontecerá no dia 11 de outubro e 
promete reunir profissionais de 
filosofia, sociologia, psicologia e 
educação a gestores e professores 
para discutir a escola moderna in-
serida no cenário descrito por Bau-
man: 

“Líquidos mudam muito rapi-
damente sob a menor pressão. Na 
verdade, são incapazes de manter a 
mesma forma por muito tempo. No 
atual estágio ‘líquido’ da moderni-
dade, os líquidos são deliberada-
mente impedidos de se solidifica-

rem. A temperatura elevada — ou 
seja, o impulso de transgredir, de 
substituir, de acelerar a circulação 
de mercadorias rentáveis — não 
dá ao fluxo uma oportunidade de 
abrandar, nem o tempo necessário 
para condensar e solidificar-se em 
formas estáveis, com uma maior 
expectativa de vida."

Já são presenças confirmadas 
no evento: a filósofa Viviane Mosé 
e os professores Marcos Meier, Pau-
lo Sternick e Lino de Macedo. O 
Sindicato espera a participação de 
educadores do Estado do Rio de Ja-
neiro, no sentido de contribuir com 
a educação na modernidade, acom-
panhando a vanguarda e a realida-
de de nosso tempo. 

“Precisamos celebrar um Sindi-
cato com tanta história e com tan-
tos gestores que até hoje doam um 
pouquinho do seu tempo em prol 
da educação e da gestão da escola 
privada. É merecido um encontro, 
merecido festejar! Contamos com 
a participação dos educadores para 
engrandecer esse dia e fazer dos 70 
anos do SINEPE RJ um sucesso”, 
convida a presidente do Sindica-

to, professora Anna Lydia Collares, 
destacando que é preciso pensar 
nas transformações necessárias 
para que a educação continue con-
sistente, mesmo tendo perdido a so-
lidez em consequência da liquidez 
da modernidade.

O evento “Educação 
em Gestão: Desafios 

dos Tempos Líquidos” 
acontecerá no dia 11 

de outubro e promete 
reunir profissionais 

de filosofia, sociologia, 
psicologia e educação a 

gestores e professores 
para discutir a escola 

moderna.

CONhEÇA MELhOR OS PALESTRANTES NEStA E NAS
 PRóxIMAS EDIÇõES. NAS PáGINAS SEGuINtES, LEIA 

ENtREVIStA COM PAuLO StERNICk E MARCOS MEIER.
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QUE M É  PAuLO StERNICk

QUEM É MARCOS MEIER

QUE M É  VIVIANE MOSÉ

QUEM É LINO DE MACEDO

EDUCAÇÃO EM GESTÃO: DESAFIOS DOS TEMPOS LíqUIDOS

Paulo Sternick é psicanalista clínico há 39 anos.  Formou-se 
em psicologia pela UFRJ. Foi diretor da publicação “Gradiva” 
por mais de 20 anos.

Estudioso dos fenômenos psicológicos coletivos (culturais, po-
líticos e econômicos), é articulista periódico na grande mídia.

 
              

Viviane Mosé é psicóloga, psicanalista e doutora em filosofia. 
Professora há mais de 30 anos, escreveu com Daniel Duarte o 
quadro “Ser ou Não Ser”, do programa Fantástico, da TV Globo, 
em que apresentava conteúdos de filosofia em linguagem coti-
diana. É comentarista da Rádio CBN no programa Liberdade de 
Expressão. Escreveu nove livros, incluindo “A escola e os desafios 
contemporâneos” .

Lino de Macedo é professor aposentado do Instituto 
de Psicologia da Universidade de São Paulo e assessor 

psicopedagógico do Instituto Pensi do Hospital Infantil
Sabará. Participou da criação do ENEM e pesquisa o valor 

dos jogos e brincadeiras para a psicologia, educação 
e saúde, tomando por base a teoria de Piaget. 

 Marcos Meier é psicólogo, professor de matemática e mestre 
em educação. Palestrante nacional e internacional a respeito

 de relacionamento interpessoal nas empresas, educação 
de filhos, formação de professores e psicologia. 



8

sineperj.org.brMarço 2014

SINEPE RJ

PAL ES TRANTE S:  PAULO STERNICK

COM A PALAVRA, PAULO STERNICK

SINEPE RJ: Como você entende o 
conceito de tempos líquidos de Bau-
man? 

Paulo Sternick: A contradição, o 
paradoxo, a não linearidade consti-
tuem alguns dos desafios dos tem-
pos em que vivemos, especialmente 
o desafio do discurso pedagógico. 
Nas Finanças, liquidez aponta para 
a capacidade de se passar imediata-
mente de um estado a outro, uma 
conversibilidade garantida. Diz-
-se que um ativo é líquido quando 
se pode trocá-lo por moeda, uma 
moeda por outra, uma ação por di-
nheiro etc. Aplicada aos fenôme-
nos sociais, a liquidez caracteriza o 
oposto da fixação, da permanência.
Marshal Berman, em seu famoso 
livro, já exclamava, no título, uma 
frase de Marx e Engels no “Manifes-
to Comunista”, diante dos efeitos 
sociais turbulentos da  Revolução 
Industrial e do início da explosão 
do capitalismo: “Tudo que é sólido 
desmancha no ar”. Mas o risco des-
se olhar é, como assinalei, o de ele 
se situar acima do fenômeno que 
analisa, e isto provoca efeitos totali-
zantes nem sempre desejáveis. Pois 
a solidez do conceito -  bom sinal, 
por um lado, pois, afinal,  nem tudo 
está se desmanchando, e realmente 
é muito bom que muita coisa fique 
firme, especialmente quando o ven-
to joga contra – acaba estendendo o 
alcance do fenômeno para além do 
próprio fenômeno, num movimen-
to totalizante, um totalitarismo do 
conceito típico da modernidade 
sólida, contra a qual, ou a partir da 
qual se desenvolveu a tal da moder-
nidade líquida. 

SINEPE RJ: Como relaciona esses 
conceitos ao cenário educacional?

PS:  Sobre a questão da Educa-
ção, ela sempre enfrentou crises 
e impasses ao longo da História e 
cresceu com eles, superando-os. 
Zygmunt Bauman, um dos mais 
influentes sociólogos da atualida-
de e  maior difusor do conceito de 
“liquidez” na Sociologia ou “mo-
dernidade líquida”, lembra que 
as mudanças atuais apresentam 
desafios diferentes e adicionais. A 
crise na Educação hoje não teria  
paralelo em crises anteriores, ela 
seria de uma gravidade inquietan-
te; na verdade, nada semelhante 
ocorreu como ocorre na atualida-
de. Diz Bauman textualmente: “A 
arte de viver em um mundo ul-
trassaturado de informações ainda 
deve ser aprendida, assim como a 
arte ainda mais difícil de educar o 
ser humano neste novo modo de 
viver”.

SINEPE RJ: Como você vê o futuro 
da educação?

PS: Acho que um grande desafio é 
a necessidade de inversão do pro-
cesso de decadência da civilização, 
deter as “invasões bárbaras” que se 
estendem por cima de uma cama-
da tecnológica altamente desen-
volvida e sofisticada. Como vamos 
fazer isto de forma firme, porém 
delicada? Quando temos todos 
esses meios de comunicação ins-
tantânea, como estamos usando 
esse poder? Como nós, educadores 
ou psicanalistas, podemos usá-lo? 

De forma bárbara ou civilizada? 
Quão mais bárbaros ou civiliza-
dos podemos ser com todos esses 
poderes nas mãos, com todos es-
ses bens materiais? Eu não sei a 
resposta, mas nunca perdi o âni-
mo, talvez porque eu muito cedo 
olhei para os homens e a socieda-
de e não cultivei idealizações. En-
tão, se você não tem um excesso 
de idealização a respeito da Hu-
manidade, você pode conceber 
os homens com suas fraquezas, 
imperfeições e limites, extrava-
gâncias e estranhezas, mas tam-
bém com sua generosidade, capa-
cidade de solidariedade, de amar 
e criar, de construir coisas tão 
belas e ao mesmo tempo tão te-
nebrosas. Mas nós somos assim e 
devíamos continuar trabalhando, 
como educadores ou psicanalis-
tas, para que a hegemonia esteja 
do lado da ética, da saúde, da ver-
dade e do crescimento do espírito 
humanista.

SINEPE RJ: Quais são suas pers-
pectivas nesse contexto?

PS: A Educação deverá estar à 
altura dos desafios que enfrenta, 
lutar por respostas inteligentes 
e sábias às perguntas ou deman-
das que os novos tempos lhe im-
põem. E os novos tempos são es-
pertos. Eles podem não ser nada 
sábios, mas são espertos. Ela deve 
encontrar um caminho entre o 
sólido e o líquido. Há uma arro-
gância em se pensar que o passa-
do e o acúmulo de saberes e expe-
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PAL ESTRANTE S:  MARCOS MEIER

COM A PALAVRA, MARCOS MEIER

SINEPE RJ:  Em sua opinião, como 
se modificaram as funções de profes-
sor e aluno nos últimos tempos? 

Marcos Meier: A principal mudan-
ça foi mesmo nas funções. Antiga-
mente, a função do professor era en-
sinar, hoje é fazer o aluno aprender. 
Isto muda tudo, pois se a função do 
professor for a de ensinar, basta que 
“transmita” os conteúdos aos alu-
nos. Isto se fazia enchendo o quadro-
-negro e fazendo o aluno copiar. O 
professor não debate, não aprofun-
da, não garante o aprendizado. Se a 
função do professor é fazer apren-
der, então ele já percebe que uma 
péssima ideia é fazer o aluno copiar 
sem debater, nem aprofundar ou 
mesmo compreender. Não adianta 
apresentar em forma de seminário 
um texto lido superficialmente, 
subdividido pelos alunos e que já é 
um excerto de um capítulo de um 
livro. Em contrapartida, a função 
do aluno que era a de ouvir, deco-

riências podem ser desprezados, 
que todos os valores e referências 
podem ser facilmente substituí-
dos. Mas há também uma arrogân-
cia em não se prestar atenção aos 
sinais dos novos tempos, seus có-
digos e linguagens, demandas e in-
satisfações, novos meios de apren-
dizagem e cultura. Discutir estes 
temas é o trampolim para se abrir 
o diafragma da lente no sentido de 
poder capturar melhor para onde 
estamos indo e como podemos 
contribuir.

A Educação deverá estar à altura dos 
desafios que enfrenta, lutar por respostas 
inteligentes e sábias às perguntas ou de-
mandas que os novos tempos lhe impõem. 

 Paulo Sternick

rar, copiar, obedecer, ou até mesmo 
aprender, passa a ser a de construir 
a própria aprendizagem. O aluno 
precisa construir conceitos, apro-
fundar, tornar-se autônomo. Preci-
sa sair da posição passivo-aceitante 
e ir para a posição de construtor de 
conceitos e do próprio crescimento.

SINEPE RJ: Como você vê a escola 
contemporânea? 

MM: A escola está em transição. 
Ela sabe que o modelo atual está 
fracassado, mas ainda não achou a 
forma mais adequada de ensinar o 
novo aluno que tem acesso às novas 
tecnologias e facilidade de localizar 
as informações de que precisa. An-
tigamente, o aluno ia para a escola 
para ter contato com as letras pela 
primeira vez. Hoje, ele nasce num 
ambiente permeado pela escrita. 
Antes, um aluno de Direito teria 
contato com as leis ou com a Consti

tuição nas salas de aula do curso; hoje, 
qualquer criança consegue acessar, 
ainda que não compreenda, leis, códi-
gos, jurisprudências e a Constituição. 
O que a escola precisa fazer é descobrir 
como ajudar o aluno a construir novas 
informações em vez de ensiná-lo a ser 
consumidor delas.

Antigamente, a 
função do 

professor era 
ensinar, hoje é 

fazer o aluno 
aprender. 

Marcos Meier

"

"
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SINEPE RJ: Como trata de ética em 
sala de aula?

MM: Trato de ética do ponto de vis-
ta da relação professor-aluno e do 
processo de ensino-aprendizagem. 
Por exemplo, um professor que dá 
uma aula enquanto seus alunos 
apenas copiam tudo passivamente 
e não abre espaço para perguntas, 
para aprofundamentos, para um 
debate verdadeiro, não está sendo 
ético, pois o princípio que rege suas 
ações é o da transmissão de infor-
mações, quando deveria ser o de 
fazer o aluno construir seu próprio 
aprendizado. Assim, o verdadeiro 
mestre é aquele que, com o passar 

do tempo, torna-se inútil, pois não 
apenas ensinou ao aluno o conteú-
do, mas também lhe ensinou a bus-
car por conta própria novos conteú-
dos, ou seja, ensinou autonomia. 

SINEPE RJ: Que outras abordagens 
podemos esperar de sua palestra no 
evento “Educação em Gestão: Desa-
fios dos Tempos Líquidos"?

MM: Vou trazer questões importan-
tes como a necessidade de renovar o 
currículo de todas as disciplinas da 
escola, parar de ensinar bobagens 
e refletir sobre o novo papel do 
professor e o novo papel do aluno. 
Chega de alunos medíocres, apáti-

cos, superficiais e passivos. Podemos 
ajudar a construir um novo perfil 
de aluno, que não apenas tenha co-
nhecimento cognitivo sobre ética, 
mas que a viva no dia a dia. A teoria 
mais atual sobre educação que ajuda 
a mudar esses paradigmas é a Teoria 
da Mediação da Aprendizagem, que 
propõe uma mudança crítica no pa-
pel do professor e do aluno. O autor 
da teoria, o professor Reuven Feuers-
tein, indica os novos rumos de uma 
forma muito prática e útil ao profes-
sor, que pode, então, não apenas per-
ceber que existe um novo caminho 
na educação, mas conhecer os prin-
cipais passos a serem dados.

Marcos Meier

A escola está em transição. Ela sabe que o modelo atual está
 fracassado, mas ainda não achou a forma mais adequada 

de ensinar o novo aluno que tem acesso às novas tecnologias
 e facilidade de localizar as infomações de que precisa.

"
EDUCAÇÃO EM GESTÃO: DESAFIOS DOS TEMPOS LíqUIDOS
11 de outubro de 2014

Palestrantes & Temas
PAULO STERNICK:  EDUCAÇÃO EM TEMPOS LÍQUIDOS

MARCOS MEIER: O CERTO E ERRADO EM SALA DE AULA: A ÉTICA DO ENSINO-APRENDIZAGEM

LINO DE MACEDO: DOIS DESAFIOS NA ESCOLA, HOJE:  CONVIVER E COMPREENDER

VIVIANE MOSé: DO RACIOCÍNIO EM LINHA à SOCIEDADE EM REDE

Programe-se!
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ABERTURA DO ANO  LETIVO
EM NOVA FRIBURGO

No dia 3 de fevereiro, foi aberto 
o ano letivo das instituições parti-
culares da regional de Nova Fribur-
go com palestra do professor Max 
Haetinger, no Colégio Anchieta. 
Max tem uma formação ampla em 
educação, artes e informática. No 
evento, que reuniu, aproximada-
mente, 250 profissionais de educa-
ção, ele debateu as transformações 
na área e o papel do educador nos 
novos tempos. Com humor e des-
contração, o professor trouxe pala-
vras de motivação para que todos 
começassem o ano com o “pé direi-
to”, mais estimulados e com o po-
der de incentivar mais os alunos.

O palestrante fez compara-
ções entre a escola do passado, 
que priorizava a memorização, e a 
escola de hoje, que precisa trazer 
uma nova formação para alunos 

cada vez mais antenados e multi-
tarefas. Professores e estudantes 
estão inseridos em outro contexto, 
e é natural que as relações em sala 
de aula sejam diferentes agora. “A 
escola é um fenômeno cultural e a 
cultura se transforma. Mudaram 
os objetivos, os valores e também 
as relações. Assim, a curiosidade 
está para a educação deste século, 
como a memória estava para a do 
século anterior”, explica Max.

Com algumas dinâmicas en-
volvendo música, o professor pro-
curou trabalhar a criatividade dos 
educadores e formar um ambiente 
de relaxamento. Ele mostrou tam-
bém alguns vídeos e trabalhou 
conceitos de educação de forma 
lúdica. Para fechar o encontro, os 
profissionais foram convidados 
para um caprichado coffee break. 

“O evento foi bem dinâmico. O pa-
lestrante é muito capacitado e sua 
fala foi motivadora. Após a palestra, 
muitos professores me ligaram para 
dizer que gostaram muito e se senti-
ram estimulados. Gostaria de agra-
decer o apoio do SINEPE RJ para que 
essa abertura fosse possível”, disse o 
professor Jorge Teixeira, do Colégio 
Dom Pedro I e Diretor Reginal do SI-
NEPE RJ em Nova Friburgo.

Max destacou a mensagem de 
valorização do professor e a impor-
tância de se estar sempre estimu-
lado: “Não é possível passar o que 
não se tem. O professor precisa es-
tar motivado e ter curiosidade para 
motivar e incentivar o aluno. É pre-
ciso valorizar o professor. Todos os 
outros profissionais não estariam 
aí se não tivessem passado por bons 
professores”.

O professor precisa estar motivado e ter 
curiosidade para motivar e incentivar o aluno. 

Max Haetinger

"

Prof. Jorge Teixeira, 
Diretor Regional de Nova Friburgo
e o palestrante Max Haetinger
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EDUCAÇÃO FINANCEIRA 
NAS ESCOLAS

Propagandas coloridas, jingles, 
mascotes. São muitas as estratégias 
para estimular o consumo infan-
til. Desde pequenas, as crianças se 
sentem tentadas a consumir brin-
quedos e bens de todo o tipo. Por 
isso é importante que, já bem cedo, 
elas entendam o valor do dinheiro e 
como ele deve ser usado no cotidia-
no. Assim, a Educação Financeira 
deve estar presente não só em casa, 
mas também na escola. 

“Educação Financeira é um ins-
trumento de cidadania, inclusão so-
cial, melhoria da vida do cidadão e 
promoção e estabilidade do sistema 
financeiro do país“, diz o Decreto 
No 7.397, de 22/12/2010, da Estraté-
gia Nacional de Educação Financei-
ra. Foi pensando nisto que Carolina 
Ligocki e seu marido criaram o pro-
grama Oficina de Finanças, que ofe-
rece, entre outros serviços, projetos 
de Educação Financeira para esco-
las. O programa inclui livros e ati-
vidades para o Ensino Fundamental 
e suporte para os professores em 
plataforma on-line. A Oficina de Fi-
nanças está adequada à estratégia 
pedagógica da escola e pode ser 
trabalhada isoladamente ou de 
forma interdisciplinar ao longo 
do ano letivo.

“Abordamos temas como gastos 
e orçamentos, poupança, investi-
mentos, fundamentos econômicos, 
empréstimos e juros, educação fis-
cal, sustentabilidade, renda e em-
preendedorismo. Acredito que a 

escola tem o papel de preparar os 
alunos para a vida e ensiná-los a 
usar o dinheiro. Saber ganhar, gas-
tar, poupar, evitar desperdícios e 
investir é parte essencial da vida de 
qualquer pessoa”, diz Carolina. 

Álvaro Modernell, diretor da 
Mais Ativos Educação Financei-
ra e autor de livros infantis sobre 

o tema, defende o papel da esco-
la nesse contexto: “A escola tem 
importância quase tão relevante 
quanto a família na educação fi-
nanceira das crianças. Em casa, 
elas precisam receber oportunida-
des e vivenciar exemplos; na esco-
la, devem receber teorias e serem 
estimuladas à reflexão por meio 
da leitura de fábulas, livros paradi-
dáticos e outros materiais que lhes 
despertem o interesse pelo assun-
to”. 

Sobre a implantação da Educa-
ção Financeira na escola, Álvaro 
explica que há várias maneiras de 
trabalhar os conceitos. A escola 
pode ter uma disciplina autônoma 
ou valorizar o ensino transversal. 
Ela pode adotar algum sistema já 
desenvolvido ou criar seus pró-
prios caminhos. O especialista 
acredita que a melhor idade para 
começar a trabalhar com a Educa-
ção Financeira é a partir dos seis 
ou sete anos. 

Para Álvaro, o mais indicado 
é trabalhar o conteúdo de forma 
transversal, envolvendo várias dis-
ciplinas, e não aplicar apenas um 
método fechado. É preciso apre-
sentar diferentes materiais e olha-
res aos alunos. “Os melhores resul-
tados que tenho visto vêm quando 
as instituições optam por criar 
seus próprios projetos, da maneira 
mais natural e integrada à cultura 
da escola possível”, diz o autor. 

A escola tem                                                                    
importância                                      

quase tão                                                   
relevante                       
quanto a  

família  na  
educação                      

financeira das 
crianças.

fÁlvaro Modernell
Diretor da Mais Ativos            

Educação Financeira

"
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Prof. Gilson Laender Filho
Colégio Sant’Ana, 

Itaúna – MG, 
há 23 anos conveniado ao 

Sistema Positivo de Ensino.

Profa.  Marta Ubeda 
Miranda de Souza
Mestra em Educação, 
Editora Positivo.

EDUCAÇÃO SE FAZ COM CONFIANÇA.

Para mais informações:
0800 724 4241
convenio@positivo.com.br
editorapositivo.com.br/sistemapositivo
      facebook.com/editorapositivo
      twitter.com/editorapositivo

SISTEMA POSITIVO DE ENSINO. 
EDUCAÇÃO SE FAZ COM CONFIANÇA.

Imagine mais de 300 profi ssionais, entre especialistas, mestres e doutores, dedicados ao 
desenvolvimento de nosso material didático. Imagine o conhecimento desses profi ssionais 
somado à prática de professores do Brasil inteiro. Com o Sistema Positivo de Ensino, as escolas 
participam da elaboração dos materiais didáticos e ainda contam com a experiência de um 
grupo com mais de 40 anos dedicados à educação. Confi e você também.

GESTÃO

COMO FIDELIZAR
SEUS ALUNOS

Algumas instituições privadas 
começam a se preocupar com a 
evasão escolar apenas no segundo 
semestre e na época das rematrí-
culas, mas este problema deve ser 
pensado durante todo o período le-
tivo. Neste contexto, entende-se por 
evasão a perda dos próprios alunos 
de um ano para outro. Assim, é ao 
longo de todos os meses de aula que 
a escola deve trabalhar para fideli-
zar os estudantes.

Enquanto, no ensino público, a 
evasão geralmente está ligada à in-
terrupção dos estudos, na rede par-
ticular, o problema costuma estar 
relacionado à escolha de uma outra 
instituição. São diversos os fatores 
que fazem com que as famílias pro-
curem uma nova escola: no Ensino 
Fundamental, algumas vezes, é a 
simples busca por outro ambiente; 
no Médio, a troca está diretamente 
relacionada à procura de ensino téc-
nico ou de instituições com desem-
penho destacado no Exame Nacio-
nal do Ensino Médio (ENEM). Todas 

as escolas têm uma taxa esperada de 
evasão, mas, segundo especialistas, 
quando este número passa dos 10%, 
a instituição deve agir. 

"Há um princípio administrati-
vo, válido também para as escolas, 
que diz que conquistar um cliente 
é 5 vezes mais caro do que mantê-
-lo. Por isso a escola deve investir 
mais energia em reter seus alunos 
do que em ganhar novos. A opi-
nião dos alunos sobre a escola - se 
estão gostando e se pretendem ficar 
- deve ser monitorada desde o co-
meço do ano, e não somente no se-
gundo semestre", aconselha a Corus 
Consultores, em artigo que ressalta 
a importância dos indicadores de 
matrícula.

Preocupadas em manter alunos, 
muitas escolas oferecem descontos 
e bolsas visando a atender as recla-
mações quanto ao preço das men-
salidades. Para o professor André 
Pestana, autor de livros na área de 
Gestão Educacional, essa não é a 
melhor forma de combater o pro-

blema: "O caminho está numa po-
lítica de relacionamento, abertura 
e integração entre a escola e os vá-
rios ambientes que compõem essa 
engrenagem complexa chamada 
sociedade". 

Em seu trabalho "A fidelização 
de clientes e a competitividade no 
ambiente escolar", André defende 
que a relação do aluno com a esco-
la deve ser de afeto. Assim, desta-
ca que a instituição deve fazer um 
trabalho amplo com ações a longo 
prazo para melhorar seus serviços 
e, ao mesmo tempo, se aproximar 
dos alunos e de suas famílias. “Pro-
cure desenvolver um calendário de 
atividades. Saia do lugar comum 
das festas juninas. Peça sugestões 
ao grupo e movimente a sua escola 
nos finais de semana. Desenvolva 
ações de marketing social (campa-
nhas de doação, educação no trân-
sito, limpeza de praças etc.)”, acon-
selha o especialista. A fidelização, 
portanto, deve ser construída a 
cada dia e não pensada como uma 
medida de emergência quando os 
alunos começam a deixar a escola.

Há um princípio administrativo, válido também para 
as escolas, que diz que conquistar um cliente é 5 vezes
mais caro do que mantê-lo. Por isso a escola deve investir
mais energia em reter seus alunos do que em ganhar novos.

Corus Consultores

"
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A RT I G O

O ACESSO à ALFABETIZAÇÃO é 
UM DIREITO INALIENáVEL

A universalização do acesso à es-
cola, no Brasil, alcançada em 1999, ti-
rou o analfabetismo da agenda públi-
ca, mas não foi capaz de extingui-lo. 
Hoje, 15 anos e muitos desacertos na 
política de educação pública depois, 
temos 13,2 milhões de brasileiros 
com mais de 15 anos que não sabem 
ler nem escrever. A questão é como 
um país, que é a sétima maior eco-
nomia do mundo, convive com um 
problema tão prosaico, como é a 
falta de escolarização.

O analfabetismo  revela os con-
trastes sociais em nosso país e o des-
caso com que vem sendo tratada, pelo 
poder público, expressiva parcela de 
nossa população. Um descaso que se 
repete no Estado do Rio de Janeiro, 
que não foge à regra nacional. Mui-
to pelo contrário. Somos o segundo 
estado mais rico da nação e, mesmo 
assim, temos cerca de meio milhão 
de analfabetos com mais de 15 anos. 

Estes números, desconhecidos 
da maioria da população, são um si-
nal claro de que as políticas públicas 
para a educação não estão conseguin-
do ter  resultados satisfatórios. A es-
cola pública, no Rio, todos sabemos, 
vive um processo de decadência de 
sua qualidade e, consequentemente, 
não tem sido capaz de fixar o aluno 
na sala de aula. A evasão faz com que 
nem mesmo a vaga na escola seja 
uma garantia para a alfabetização de 
nossas crianças. Para piorar, a perma-

nência na escola, com o ensino cada 
vez mais degradado, também não 
tem sido garantia de aquisição de 
conhecimento.

O problema do analfabetismo 
é tão sério que a Comissão de Edu-
cação, por mim presidida, realizou, 
em fevereiro, audiência pública para 
tratar da necessidade urgente de a 
Secretaria Estadual de Educação do 
Rio propor medidas para a superação 
dessa vergonhosa realidade. Uma 
realidade que coloca parcela consi-
derável de nossa população à mar-
gem do mundo moderno, que tem 
na informação um de seus bens 
mais valiosos. 

Na ocasião, a professora Jane 
Paiva, da Universidade do Estado do 
Rio de Janeiro (UERJ), nos apresen-
tou um perfil do cidadão fluminen-
se analfabeto e nos revelou que o 
problema não se dá apenas nos rin-
cões mais pobres do estado: 150 mil 
analfabetos moram na capital, o que 
equivale a cerca de 3% dos mora-
dores do Rio. A professora nos re-
velou ainda que o analfabeto, no 
Estado do Rio, tem um perfil claro 
de idade, cor e endereço. 

Baseada nestes dados, que mos-
tram que os brancos têm um rendi-
mento 2,3 vezes maior do que negros 
e pardos, a pesquisadora defende um 
programa de alfabetização que leve 
em consideração as particularidades 
de cada comunidade. Mas temos vis-
to a SEEDUC agir no sentido oposto. 
Em vez de oferecer mais escolas para 
essa clientela, o Governo Cabral fe-
chou mais de 250 escolas, a maioria 

delas noturnas, no regime compar-
tilhado com a Prefeitura do Rio, que 
atendia exatamente aos alunos do 
Ensino de Jovens e Adultos (EJA). 

A oportunidade da escolarização, 
mesmo que tardia, tem sido negada 
a este aluno, indesejado na rede esta-
dual, que tenta melhorar sua avalia-
ção nos índices nacionais à custa da 
exclusão do aluno de baixo desem-
penho, atendido, em sua maioria, 
pelo ensino noturno. Um estado que 
apresenta índices de analfabetismo 
tão elevados tem que, ao contrário, 
investir recursos e experiência na so-
lução deste problema. É necessária, 
além de verbas, vontade política para 
superar este drama. 

Temos, sociedade e Estado do 
Rio, uma dívida enorme com esse 
aluno e que precisa ser paga. Não po-
demos mais conviver com a dicoto-
mia de sermos uma das cidades mais 
modernas do mundo e, ao mesmo 
tempo, uma das mais perversas com 
seu povo. Saber ler e escrever é, neste 
mundo da informação, direito inalie-
nável e condição primeira para que o 
indivíduo se prepare para o mundo 
do trabalho, cada vez mais exigente 
com a qualificação de sua mão de 
obra. Negar a alfabetização, seja a jo-
vens ou idosos, é negar um lugar nes-
te mundo. Com isto, não podemos 
ser coniventes. 

POR   Comte Bittencourt*

*Deputado Estadual Comte 
Bittencourt (PPS), presidente da 
Comissão de Educação da Alerj.


