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Quando a Secretaria de Estado
de Educação de São Paulo deci-
diu criar a função do professor
mediador no ano passado, hou-
ve muita dúvida em relação ao
papel desse novo educador na
escola. Se o objetivo é mediar
conflitos entre alunos, ele ser-
viria como um inspetor? Se é
acompanhar problemas de eva-
são, ele assumiria a função de
um assistente social? Dúvidas à
parte, esse profissional vem
sendo bem recebido pelas esco-
las da rede que iniciaram o pro-
jeto, o que fez com que o gover-
no ampliasse o número de vagas
e unidades de ensino atendidas.

Neste ano, o programa vai
chegar a mais 900 escolas. O
número de professores vai pra-
ticamente dobrar, de 1,2 mil —
que atendem mil unidades hoje
—, para 2,2 mil. A secretaria
ainda está em processo de atri-
buição de cargos. Os professo-
res interessados devem se can-
didatar às vagas, apresentando
uma carta de motivação e com-
provante de experiência prévia
em prevenção escolar. Após
uma seleção prévia, os selecio-
nados ainda passam por um
curso a distância.

“A ideia é que a função do
professor mediador esteja rela-
cionada com o perfil da escola.
Mas este profissional não é as-
sistente social, é educador”,
afirma Beatriz Graeff, supervi-
sora do Sistema de Proteção
Escolar do governo do estado. É
dele o papel de fazer uma ava-
liação sobre as vulnerabilida-
des do ambiente escolar que
podem comprometer o desem-
penho dos alunos e propor so-
luções, sejam elas no combate
de problemas como bullying,
homofobia e racismo, ou eva-
são escolar. Trata-se de fun-
ções que a escola sempre de-
sempenhou, mas de forma,
muitas vezes, desordenada.

“A presença do professor me-
diador reforça o aspecto da con-
vivência, criando uma referên-
cia de reflexão e ação para pais,
professores e alunos”, afirma
Beatriz. O projeto foi implantado
inicialmente em 500 escolas de
alta vulnerabilidade — segundo
dados do registro de ocorrências
escolar de criminalidade e in-
disciplina. O governo ainda não
fez um levantamento para saber
se os problemas de violência
nessas escolas diminuíram. “O
projeto é novo, por isso, por en-
quanto, não temos pesquisas
quantitativas programadas”,
afirma Beatriz. “Vamos acom-
panhar as melhorias entre a re-

Escolas estaduais vão ganhar 2,2 mil
professores mediadores neste ano

Este profissional
tem como papel
fazer uma
avaliação sobre
as vulnerabilidades
do ambiente
escolar que podem
comprometer o
desempenho dos
alunos e propor
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lação da escola e a comunidade e
o protagonismo juvenil.”

Policial na escola?
Encontrar policiais dando
bronca em aluno com proble-
mas de disciplina ainda é co-
mum em escolas de São Paulo,
afirma a socióloga Helena Sin-
ger, diretora pedagógica da As-
sociação Escola Aprendiz. “É
uma forma pouco educadora de
lidar com os conflitos”, afirma
Helena, que defende a existên-
cia do professor mediador, po-
rém com maior participação da
comunidade na escolha desses
profissionais. “É uma função
delicada e o governo deveria
criar formas de a escola e a co-
munidade se envolverem na es-
colha deste profissional”, diz.

O plano do governo é am-
pliar o programa a todas as es-
colas da rede no prazo de três a
quatro anos. ■

ALCANCE DO PROJETO

1.900
escolas em São Paulo vão
contar neste ano com 2,2, mil
professores mediadores para
a resolução de conflitos.

PULSO DA VIOLÊNCIA

500
escolas foram escolhidas para o
início do projeto no ano passado,
por conta do alto índice de
criminalidade e indisciplina

...ANNIE DYMETMAN

Sociológa e coordenadora
do projeto Casa de Mediação
da Universidade São Judas

TRÊS PERGUNTAS A...

Mediação não tem
que resolver conflitos,
tem que dissolvê-los

Divulgação

São Paulo amplia programa que
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Desafio do governo é tornar
ambiente escolar seguro e

integrado com a comunidade

Henrique Manreza

Divulgação

Uma “Metrópole Digital”
para combater fanatismos
Um projeto está abrindo futuro para a inovação, a pesquisa tecnológi-
ca e a educação de milhares de estudantes de ensino médio de escolas
públicas. É o Metrópole Digital, iniciado há dois anos na Universidade
Federal do Rio Grande do Norte (UFRG), com estudantes de Natal e de
outros sete municípios próximos, com apoio do poder público e orga-
nizações da sociedade civil. A Financiadora de Estudos e Projetos (Fi-
nep), do Ministério da Ciência e Tecnologia, concedeu R$ 14 milhões
ao projeto para a construção de uma grande edificação na universida-
de, já licitada e iniciada. Será a sede do Centro Integrado de Vocação
Tecnológica (CIVT) e do Núcleo de Pesquisa e Inovação em Tecnologia
da Informação (NPITI), os dois eixos do Metrópole Digital.

Focado na informática industrial e na robótica, o Metrópole Di-
gital tem como metas a inclusão social e digital, a pesquisa e ino-
vação tecnológica e o desenvolvimento de empresas de base tec-
nológica. O primeiro objetivo inclui a promoção de acesso à inter-
net por meio de uma rede metropolitana sem fio, de alta velocida-
de, e o programa educacional para jovens do ensino médio, 70%
oriundos da escola pública. Identificar e formar talentos entre eles
é ponto estratégico do programa.

Os cursos, semipresenciais, têm 15 meses de duração. São orien-
tados por equipe multidisciplinar, liderada por professores douto-
res em ciências e engenharias. Há um módulo básico e um avança-
do. Para participar, os alunos recebem ajuda de custo de R$ 161,00.

Um dia por semana frequentam a
universidade, no contraturno es-
colar, com acesso a laboratórios,
pesquisadores e suas atividades.
Estudantes de graduação da UFRN
atuam como monitores e os de
pós-graduação como mentores.
Primeiro, a turma é iniciada nas
ciências da computação e tem au-
las de português, matemática, in-
glês, além de temas relacionados à
cidadania. No módulo avançado,
desenvolvem habilidades para web
e em eletrônica. Maurício França,
responsável na Finep pela área de
inovação com aplicação educacio-
nal, e que acompanha de perto as
etapas do Metrópole, se diz im-
pressionado com a sagacidade dos
alunos. Um deles, nas aulas de

web, está desenvolvendo um sistema para o transporte público. O
usuário poderá saber, pelo celular, os horários do ônibus no ponto.

Cerca de 7 mil estudantes inscreveram-se para a primeira sele-
ção do projeto, no ano passado. Da primeira turma, com 1,2 mil jo-
vens, 870 se habilitaram para os cursos do módulo avançado e con-
cluirão em breve a formação. Para eles se abrem oportunidades de
estágios em empresas tecnológicas regionais, de empreender a pró-
pria empresa ou se integrar ao desenvolvimento de outras na incu-
badora do Metrópole Digital. Ou, ainda, seguir com o aprendizado
em nível superior na UFRN. A universidade, que já tem graduação e
pós-graduação em ciência e em engenharia da computação, abriu
recentemente, por conta de demandas do Metrópole Digital, um
bacharelado em engenharia de softwares.

Para não deixar sem nota a tragédia de Realengo, projetos como o
Metrópole Digital representam a verdadeira providência — para
muito além de segurança ou prevenção de saúde mental — capaz de
“matar” ignorâncias, fanatismos e seus produtos. ■

LÉLIA CHACON
Jornalista e editora
do site e revista Onda Jovem,
do Instituto Votorantim
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Reforma educacional
de Nova York inspira
programa em SP

O projeto professor mediador
sistematiza uma série de
experiências com foco em
melhorar a integração da escola
com a comunidade. Dentre elas
está o programa piloto com base
na reforma do sistema educacional
de Nova York, desenvolvido pela
Fundação Itaú Social e pelo
Instituto Braudel em dez escolas
estaduais da Zona Leste de São
Paulo. Nestas escolas foi criada
a função do coordenador de
pais — na verdade coordenadora,
pois todas as profissionais são
mulheres. “Em Nova York, este
profissional tem como função
mediar conflitos, orientar pais
e trazer as famílias para dentro
da escola”, afirma Maria Carolina
Nogueira Dias, especialista
em educação da Itaú Social.
No Brasil, o foco não é a mediação
de conflitos, e sim a integração
com a comunidade. Por isso, os
profissionais foram escolhidos pela
escola entre pessoas do bairro.
O coordenador é a porta
de entrada da escola para
a comunidade e assume funções
que em muitos locais são
ocupadas pela coordenador
pedagógico e mesmo o diretor,
como tirar dúvidas dos pais.
Cabe ao coordenador de pais
acompanhar a evasão escolar.
“Quando o aluno apresenta
três ou quatro faltas, este
profissional vai até sua
casa para saber o que está
acontecendo”, explica Carolina.
Nas escolas da rede estadual de
São Paulo que estão no programa
professor mediador, prevenir
a evasão também é função
importante destes profissionais.

ROHR S.A. Estruturas Tubulares
CNPJ/MF: 61.480.380/0001-01 - NIRE: 35.300.041.216

Edital de Convocação - Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária 
Ficam convidados os senhores acionistas da Rohr S.A. Estruturas Tubulares (“Companhia”) para se reunirem, 
em Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária no dia 27 de abril de 2011, às 10hs00min, na sede social da Com-
panhia, localizada na Av. Francisco Matarazzo, nº 1400, 18º andar, conjunto 181, Bairro da Água Branca, nesta 
Capital, a fi m de deliberarem: em sede de Assembléia Geral Ordinária (a) tomar as contas dos administrado-
res, examinar, discutir e votar as demonstrações fi nanceiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de 
dezembro de 2.010; (b) deliberar sobre a proposta da administração para destinação do lucro líquido do exercício 
fi ndo em 31 de dezembro de 2.010; e (c) deliberação sobre a fi xação das verbas anuais de remuneração para a 
Diretoria; em sede de Assembléia Geral Extraordinária (a) deliberar sobre proposta para o aumento do capi-
tal social, mediante capitalização da reserva legal, com a conseqüente alteração do artigo 5º do Estatuto Social. 

São Paulo, 14 de abril de 2.011.
Oscar Vicente Ferro - Diretor

(15-18-19)

A Universidade São Judas Tadeu, localizada
na Zona Leste de São Paulo, lança hoje sua Casa
de Mediação, com ideias inovadoras no que se
refere à visão de conflito e sua administração.
O projeto nasceu da necessidade de resolução
de conflitos dentro da universidade.

Por que o conceito de mediação
de conflitos tem de mudar?
Tradicionalmente, temos duas partes com
interesses em conflito. E a mediação tenta fazer
com que ambas as partes cedam um pouco para
serem colocadas no mesmo eixo e chegarem
a um acordo. O problema é que isso não resolve
o conflito. Ambas ainda estão insatisfeitas.
Trabalhamos com a ideia da irredutibilidade entre
as partes, uma dimensão mais complicada, mas
também mais real. Isto vem de ideias da justiça
restaurativa, com foco em prevenir problemas.

Isto significa que a mediação não
vai resolver os problemas?
A mediação não tem que resolver conflitos,

tem que dissolvê-los. A nova concepção
trabalha com a percepção das partes sobre a
questão, especialmente aquela que se considera
humilhada. O direito arranca o conflito da vida,
na busca de um território comum e negociável
entre as partes. No conceito de transmediação,
nós devolvemos vida ao conflito. E a mediação
é feita com instrumentos como a psicologia,
a sociologia, a política, o direito.

Como isto pode ser aplicado
no ambiente escolar?
Em casos de bullying, por exemplo.
Tivemos o caso de uma aluna bolsista
do Prouni [Programa Universidade para Todos]
que se sentia menosprezada pela classe
porque tinha dificuldades de acompanhar
as aulas. No processo de mediação, esta
aluna chegou à percepção de que da
mesma forma que ela se sentia invadida
algumas de suas atitudes também invadiam
o espaço de aula, causando incômodo. Isto,
antes que o problema se tornasse algo sério.

lida com bullying

Text Box
Matéria

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo,  18 abr. 2011, Primeiro Caderno, p. 18-19.
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