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or muito tempo, a escola sem-
pre foi o Sugar destinado ao de-
senvolvimento das capacida-
des intelectuais do aluno, a

fim de prepará-lo para a vida adulta, se-
ja ela profissional ou social. Entretanto,
nos dias de hoje, gestores vão além do
contratar professores competentes, ge-
renciar os setores e garantir um bom
ambiente de educação. Eles se vêem
responsáveis por adotar urna postura,
que busca se adequar e saber equilibrar
o ensino com o repasse de valores mo-
rais e éticos, c com as novidades tecno-
lógicas e tendências de comportamento.
Somado ao papel de manter a siluação
sob controle, agora eles precisam estar
antenados sobre tudo que possa repre-
sentar uma mudança radical, seja para
beneficiar ou ameaçar a atmosfera de-
senvolvida no estabelecimento.

Isso inclui desde impor limites sobre
o uso de tecnologias em sala e, ao mes-
mo tempo, inserir novas tecnologias que
auxiliam no aprendizado, até as boas re-
lações entre novos personagens - alu-
nos, professores ou funcionários.

É preciso pensar em mudanças pa-
ra se adaptar ao contexto. Por exem-
plo, além de computadores atualiza-
dos, que atendam às expectativas do
educador, a instituição precisa ofcrc-
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cer programas educacionais eficazes,
que possam ser utilizados como ferra-
menta para o estudo de matérias diver-
sas. Segundo o consultor de tecnologia
educacional Carlos Seabra, é errado
trancar computadores em uma sala c
destiná-los apenas para a "aula de com-
putação". "Sou a favor do acesso amplo
às ferramentas, da mesma maneira que
alunos têm acesso ao lápis em sala de
aula", afirma Carlos, que já atuou co-
mo coordenador do Centro de Inclusão
Digital e Educação Comunitária da
Escola do Futuro da USP.

O diretor dos colégios paranaenses
Decisivo, Stella Maris e Unificado, Jacir
Venturi, preocupado com a necessida-
de da incorporação tecnológica em suas
instituições, está adquirindo quadros
interativos chamados de SmartBoard,
de tecnologias canadense e israelense.
Estes têm como vantagem complemen-
tar o quadro negro, pois permitem ao
professor escrever na tela e, ao mesmo
tempo, acessar todos os recursos ofere-
cidos pelo computador, como internet,
vídeos c programas de slides. É uma
tecnologia cara, mas que pode trazer fa-
cilidades no aprendizado. É importante
que o gestor saiba colocar a importân-
cia que o investimento traz para a for-
mação dos alunos. A tecnologia dispo-
nível também tem um outro propósito
no ambiente educacional: o de controle
disciplinar dos alunos.

Esses estabelecimentos de ensi-
no investiram na instalação de catra-
cas para poupar tempo em sala com a
tradicional chamada. Já as câmeras de
segurança tem trazido resultados aci-
ma do esperado, porque o aluno que es-
tá ciente da vigilância contínua passa
a ter mais controle das próprias ações,
o que resulta em índices menores de
ocorrências. Elas foram instaladas em
locais estratégicos, como áreas de aces-
so comum, cantinas, pátios, corredo-
res e anfiteatro. O monitoramento é fei-
to em tempo real, e as câmeras gravam
e disponibilizam imagens para análi-
se posterior sempre que existe alguma
suspeita.

Na contramão da popularização da tec-
nologia, escolas se vêem obrigadas a

controlar, e até mesmo proibir, o uso
de eletrônicos dentro da sala de aula.
Professores orientam alunos a desli-
garem aparelhos como celular e MP3,
mas alguns jovens insistem em apenas
deixá-los no modo silencioso. Algumas
escolas, inteligentemente, para evi-
tar fraudes e "colas" na hora da pro-
va, aplicam testes discursivos sempre
que possível, com a vantagem de forçar
o aluno a se expressar com palavras o
máximo possível.

Mas não se trata apenas de contar
com facilidades na transmissão de in-
formação. As novas tecnologias repre-
sentam status entre os estudantes, e
contribuem para estimular um consu-
mismo compulsivo. E os pais se rendem
aos pedidos insistentes dos filhos.

Não é raro encontrar alunos exibin-
do celulares que custam quase mil re-
ais, iPods e iPhones, tecnologias caras
demais para quem ainda está na infân-
cia ou adolescência. Ou então alunos de
apenas 10 anos com conta mensal de
celular cujo limite para gastos é equi-
valente ao de um adulto. "Notamos que
há exageros quando os pais são libe-
rais demais, Estamos convivendo com
uma geração consurnista, hedonista, e
sinto que a escola tem que trabalhar is-
so, buscar um equilíbrio, fazer um con-
trapeso estabelecendo limites", destaca
Jacir, que se preocupa em conter o im-
pulso consurnista do aluno por meio de
ações como as acima citadas.

Em função da crescente obesidade e
problemas de saúde, como diabetes en-
tre alunos, houve grande mudança no
lanche oferecido em cantinas escolares
nos últimos quatro anos. Hoje, ele está
mais saudável. Tornou-se difícil encon-
trar, principalmente entre as institui-
ções de Ensino Fundamental, alimen-
tos como refrigerantes frituras e gomas
de mascar. Esse último item implica
em questão de higiene e estética, ain-
da mais quando jogado no chão após o
consumo. Aí sobra para a faxineira, que
precisa se ajoelhar com uma faca c ficar
raspando na tentativa de remover por
completo qualquer resíduo.

A implantação da nova cultura de
alimentação não é fácil, mas geralmente

conta com o apoio dos pais. No Decisivo,
a direção "comprou briga" com a canti-
neira, que reclamou de queda nas ven-
das. No Stella Maris houve troca da
cantineira. Já a Escola Engenho, loca-
lizada no Campeche, cm Florianópolis
(SC), tem por costume servir sucos na-
turais, frutas e legumes da época, ali-
mentos que estão incluídos no valor
da mensalidade. Professores discutem
com os alunos sobre o consumo de ali-
mentos saudáveis e o reconhecimento
destes. "Entendemos que oferecer e es-
timular tal consumo c uma das formas
de fazer a mudança acontecer", expli-
ca Cinthia Zaguini Müller, diretora e
coordenadora pedagógica de Ensino
Fundamental.

Um grande desafio aos gestores, que
exigiu dispender certo tempo, foi a
implantação da Lei 11.274/06, que
determinou o Ensino Fundamental
de nove anos nas escolas brasileiras.
Esta medida trouxe dúvidas para os
pais de alguns Estados, que recla-
mavam que alunos que fizessem seis
anos de idade até l" de março deve-
riam ser matriculados no 1° ano. Sob
pressão, muitas escolas de Curitiba,
por meio de seus gestores, se reuni-
ram e entraram na justiça para rever-
ter a decisão. Conseguiram liminar,
seguida da sentença que definiu que
o aluno poderia ser matriculado des-
de que completasse seis anos de ida-
de em qualquer dia ao longo do ano
em que estivesse cursando o 1°. ano.
Felizmente, a mudança não exigiu a
reformulação do material pedagógico,
pois o que era Prc-III virou 10 ano, e
transformou-se no início da alfabeti-
zação. "Neste caso, procuramos orien-
tação especializada, discutimos com
professores e especialistas e optamos
por não introduzir mudanças quanto a
currículo, metodologia, equipamentos
e salas de aula. As modificações foram
mais administrativas, pois os alunos
passaram a ter um enquadramen-
to formal, com registros de secretaria
próprios do Ensino Fundamental e os
professores migraram para o regime de
trabalho próprio deste nível", explica a
diretora Cinthia Müller. G
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