
Uso de câmeras já é realidade em muitas escolas brasileiras
e seu objetivo varia de acordo com o nível de ensino

N a padaria, em um posto
de gasolina, nas ruas, nos
shoppings, nos bancos,
em elevadores e até em

hospitais. Não adianta tentar fugir
delas: as câmeras de vigilância es-
tão em todos os lugares, observando
os passos e atitudes de quem passa.
"A sociedade em que vivemos fará
cada vez mais o uso de tecnologias
para monitorar o comportamento".

prevê o sociólogo Antônio Flávio
Testa, pesquisador da Faculdade de
Educação da UnB (Universidade de
Brasília).

As escolas não poderiam ficar de
fora dessa tendência. Para oferecer
mais segurança a seus alunos, tran-
qüilizar pais ou mesmo cuidar do pa-
trimônio e coibir a violência, muitos
estabelecimentos utilizam os equi-
pamentos que hoje fazem parte da
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rotina escolar. No estado de São Paulo, a Secretaria
de Educação prevê a instalação de 11 mil câmeras
em 2,2 mil estabelecimentos de ensino da capital e da
Grande São Paulo. A medida foi anunciada após casos de
revolta dos alunos em escolas do estado, com violência e
danos ao patrimônio. As imagens serão monitoradas por
uma central que pode acionar órgãos de segurança caso
haja algum tipo de ocorrência.

Medidas como essa despertam polêmicas e debates
entre professores, alunos e a direção das unidades de
ensino, especialmente quando o assunto é privacidade.
Mas para a psicopedagoga Maria Irene Maluf, não há
outra saída. "Em muitos colégios, as câmeras já não são
mais novidade há muito tempo. Há câmeras por todos
os lados, vivemos em um mundo monitorado. O que en-
tra em questão é pensar que elas
servem para a nossa proteção e
não como uma forma de coibir",
aponta.

SEGURANÇA E PROTEÇÃO
Uma escola de Londres, na
Inglaterra, instalou 100 câme-
ras para monitorar seus alunos
e professores. Os equipamentos
foram colocados em corredores,
playgrounds, áreas de refeição e
até em salas de aulas, e centenas
instituições de ensino do país es-
tão adotando a mesma medida.

No Brasil, câmeras de segu-
rança já foram instaladas em
cerca de 50 escolas públicas da
rede estadual do Amazonas, lo-
calizadas em regiões com altos
índices de violência. Segundo
o secretário de educação, Gedeão
Amorim, o principal objetivo é redu-
zir os freqüentes danos ao patrimônio pú-
blico. E o efeito tem sido positivo: "As escolas
eram muito 'arrebentadas' e isso melhorou muito.
As câmeras inibiram certos tipos de comportamentos
violentos", conta.

Os colégios estão recebendo os equipamentos aos
poucos. "Cada vez que é preciso fazer uma intervenção
de engenharia em uma unidade, aproveitamos para ins-
talar as câmeras", explica Gedeão. Ainda não há uma
central de monitoramento, mas as imagens ficam arqui-
vadas para futuras consultas. Segundo o secretário, a
comunidade recebeu bem a novidade e "não há regis-
tro de insatisfações". "Quando a gente cuida da escola, a
meninada se orgulha dela", acredita.

Salas de aula e banheiros não entram no circuito de
monitoramento que se restringe às áreas comuns, como
pátios e corredores. "Os professores poderiam se sentir
intimidados", prevê o secretário. Ainda que o assunto
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provoque polêmica, Gedeão defende que o Estado preci-
sa manter sob controle os serviços que oferece e garantir
a conservação do patrimônio. "Se por um lado pode ser
constrangedor, por outro é necessário. Hoje somos vistos
Dor todos os lados", afirma.

FAMÍLIA MAIS TRANQÜILA
Na Escola DNA, em Brasília (DF), o sistema de câmeras
foi instalado há cerca de seis anos. O colégio, que oferece
educação infantil e os primeiros anos do fundamental,
conta com nove câmeras. Elas estão espalhadas em lo-
cais estratégicos, como o berçário, o refeitório, a entrada
e o pátio principal. Os pais podem ter acesso às imagens
em tempo real pelo site da instituição. Basta uma senha
para acompanhar as atividades das crianças, como em

um reality show. Para a coorde-
nadora pedagógica da instituição,
Renata Alves, o serviço é um dife-
rencial, especialmente para os pais
que passam o dia longe dos filhos
em função do trabalho. "A recepti-
vidade é muito boa. Talvez em uma
escola de ensino médio, por exem-
plo, as câmeras sejam um meca-
nismo de controle do comporta-
mento. Mas aqui é uma questão de
proximidade, de acompanhamen-
to", diz.

De acordo com Renata, o sis-

o almoço no refeitório. Ela acredita
que é uma forma de aproximar os
pais do cotidiano das crianças. "A
avó de uma aluna nossa morava em
outra cidade e acessava o site todo

dia para ver a neta. Quando a me-
nina chegava aqui na entrada, sempre

olhava para a câmera e dizia 'oi vó"",
lembra a coordenadora.

O advogado Luciano Pinheiro, pai de
uma aluna do colégio, diz que o prin-

cipal benefício das câmeras é o con-
forto que elas trazem. Mesmo só aces-
sando o sistema cerca de duas a três
vezes por semana, ele diz que se sente
seguro. "Se a câmera está lá, sei que
minha filha vai ser bem cuidada. Não
acho que seja uma necessidade por-
que até ontem vivíamos sem elas, mas

da uma tranqüilidade agradável saber
que, se a saudade apertar, eu posso vê-la a
qualquer momento", explica.

A psicopedagoga Maria Irene concor-
da que o serviço é um alívio para os pais,



especialmente quando as crianças
são menores. "É uma forma de você
cuidar. Há uma tendência para con-
fiar mais na escola", afirma. Alguns
pais podem errar na medida e aca-
barem presos em frente ao compu-
tador controlando os filhos pelas
câmeras em tempo integral. Nesses
casos, Irene acredita que o problema
está na própria família. "Isso não é
desencadeado pela câmera, mas já
existe. A tendência é que eles aces-
sem o sistema cada vez menos", ana-
lisa.

De olho nesse nicho de mercado,
já existem empresas especializadas
em oferecer o serviço de monitora-
mento on-line para estabelecimen-
tos de ensino. A Pátio Virtual (www.
patiovirtual.com.br) atende cerca de
35 escolas em São Paulo. Um paco-
te de instalação com quatro câme-
ras de vigilância sai por cerca de
R$ 415 ao mês, incluindo a assistên-
cia técnica. "O intuito é de aproxi-
mar os pais da escola, criar um vín-
culo. O pico de acessos é na hora do
almoço por causa das câmeras nos
refeitórios. Os pais querem saber se
o filho está comendo direitinho ou
não", conta Irandy Cruz, um dos só-
cios da empresa.

Todos os colégios atendidos são
de educação infantil e a empresa
não recomenda a instalação das câ-
meras em estabelecimentos de ensi-
no fundamental ou médio. "Nessas
fases, a câmera em sala de aula é
um mecanismo muito invasivo, ti-
ra a liberdade de alunos e professo-
res", diz o dono da Pátio Virtual. Ele
destaca, entretanto, que já conhe-
ceu uma experiência que conside-
rou positiva de monitoramento den-
tro da sala de aula. "A escola gravava
alguns trechos da aula e fazia ses-
sões de orientação pedagógica com
o recurso. A psicopedagoga sentava
com o professor e, juntos, eles dis-
cutiam algumas situações especí-
ficas. Nesse caso, não acho que se-
ja uma ferramenta de controle, mas
um instrumento de desenvolvimen-
to", afirma.

"BIG BROTHER" NA APRENDIZAGEM
Na avaliação da psicopedagoga
Maria Irene, o uso,das câmeras não
traz prejuízo à aprendizagem ou à
rotina escolar. "Existe uma dose em
que essa medida não é prejudicial.
Se o uso for feito com bom senso,
havendo uma justificativa, a crian-
ça aceita e até esquece que as câme-



ras estão ali", afirma. Dentro da co-
munidade escolar, ela acredita que o
professor é o mais afetado. "É mais
fácil inibir o professor do que o alu-
no, porque é ele quem está sendo
sempre observado. Mas, com o tem-
po, isso passa a ser urna coisa até na-
tural", acredita.

Entretanto, para o Sinpro-
DF (Sindicato dos Professores do
Distrito Federal), as câmeras podem
sim afetar a dinâmica dentro de sala
de aula. "O professor tem a maturi-
dade para lidar com isso, mas o alu-
no pode se podar porque sabe que
está sendo observado. Uma coisa é
fazer uma pergunta diante de seus
colegas, outra é saber que tem uma
câmera vigiando. Pode comprometer
a espontaneidade do aluno, o que é
tão importante e que enriquece as
aulas", defende a diretora jurídica
do sindicato, Rosilene Corrêa.

Ela destaca ainda que o senti-
mento de estar sendo constante-
mente observado pode incomodar
o educador. "O ambiente de sala de
aula é construído entre professor e
alunos. Cria-se uma intimidade que
fica exposta com as câmeras. Não é
que sem o monitoramento o profes-
sor vá cometer ações incorretas, mas
elas podem gerar um desvio de aten-
ção", diz.

Para o sociólogo Antônio Flávio
Testa, na análise do custo-benefício,
a medida é mais positiva do que ne-
gativa. "Você consegue ter um con-
trole maior do problema da seguran-
ça, da preservação do patrimônio.
Mas acho que também ajuda o pro-
fessor a melhorar a qualidade da au-
la, controlar a disciplina da turma.
Uma vez que todos são monitorados,
terão que apresentar um compor-
tamento mais adequado e o docen-
te terá que melhorar a qualidade do
seu trabalho", avalia.

A coordenadora da Escola DNA
conta que logo que as câmeras foram
instaladas alguns profissionais fica-
ram ressabiados, mas em uma sema-
na todos se adaptaram e "nem lem-
bram que elas estão aí". "Eu não me
sinto vigiada, mas acompanhada.
As câmeras passam a fazer parte do

nosso dia a dia. Temos bons profis-
sionais e estamos super seguros nes-
se aspecto. Elas são uma espécie de
transparência. Acho que quem não
deve, não teme", diz Renata.

Antônio Flávio avalia, entretan-
to, que as câmeras só serão úteis se o
sistema for bem gerenciado. A escola
precisa pensar na manutenção dos
aparelhos e até mesmo na forma de
arquivar os vídeos. Outro ponto cru-
cial é definir um regimento inter-
no para o uso dessas imagens. Para
Rosilene, se as câmeras forem utili-
zadas pela escola como "controle de
qualidade" do trabalho do profes-
sor, essa atitude pode ser considera-
da como "violência". "Esse material
não pode ser utilizado indevidamen-
te para assédio moral. Nesses casos,
o professor deve recorrer aos seus di-
reitos", recomenda o sociólogo.

O pesquisador da UnB destaca
que ainda não existem limites jurí-
dicos sobre o assunto. "Isso se tor-
nou um problema político. Qual é o
limite para que as empresas e os es-
tados possam intervir na vida das
pessoas? Essa é uma questão ainda
não resolvida. O Congresso Nacional
já começa a discutir isso, mas ainda
levará muitos anos", diz. Para que
as câmeras sejam utilizadas da me-
lhor forma possível, ele recomenda o
diálogo. "É importante que as esco-
las discutam isso internamente com
as famílias, os professores e os alu-

nos. Como tudo ainda é muito novo,
a medida pode surgir de uma forma
autoritária".

Rosilene aponta que as medidas
de segurança são sempre bem-vin-
das, mas defende que só as câmeras
não serão suficientes para resolver
o problema da segurança. "As me-
didas tomadas de forma isolada pe-
los governos não vão resolver o pro-
blema. Podem até passar um clima
de mais segurança para quem tra-
balha no ambiente escolar, mas não
resolvem. Elas precisam fazer parte
de um conjunto de ações e propos-
tas para evitar a violência, incluindo
políticas públicas", avalia. C

ENQUETE
Na edição passada, a Gestão
Educacional lançou uma enquete
sobre o uso de câmeras na esco-
la. Confira o resultado:
O que você acharia se essa medi-
da fosse adotada na sua escola?

47,94%
Indiferente. O importante é a maior
segurança para alunos e professores.

34,78%
Concordo. Eu me sentiria à vontade.

17,28%
Não concordo. Eu me sentiria
constrangido.
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