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O parecer do Conselho Na-

cional de Educação, CNE, 

sobre a proibição do livro 

Caçadas de Pedrinho conti-

nua  a render novos capítu-

los. 

Esta semana a APEOESP, 

Sindicato que representa os 

professores da rede estadu-

al de São Paulo, no blog de 

sua Presidente, Izabel Noro-

nha um artigo em que pede 

a todos que assinem moção 

de apoio ao Parecer.  

Ao que parece a entidade 

mais uma vez quer causar 

espanto e confusão entre 

seus associados.  

Ao citar o parecer a APEO-

ESP afirma que o mesmo 

não é contrário à distribui-

ção da obra Caçadas de 

Pedrinho. Porém a polêmica 

de se censurar livros e auto-

res não se restringe a Loba-

to (veja artigo nesta edição).  

A APEOESP ao defender o 

parecer, que foi criticado 

pelo Ministro Haddad e por 

diversas entidades e acadê-

micos, parece ter tido uma 

interpretação própria da 

primeira versão do texto, 

comentado na edição anteri-

or do Expresso. O texto do 

parecer fazia sim menção 

para que a obra não fosse 

mais encaminhada. O MEC 

tem um programa que envia 

livros para as Salas de Leitu-

ra   

O espanto vem por ser uma 

entidade que diz represen-

tar o professor. Faltou razo-

abilidade e imparcialidade. 

Até porque a própria entida-

de tem a sua Presidenta 

como membro do CNE.  

 Até o final do mês devemos 

ter novos posicionamentos, 

sendo defendida alteração 

do parecer para que nas 

novas edições do livro traga-

se menção nas primeiras 

páginas que alerte sobre o 

posicionamento do autor 

perante a questão étnica. 

Talvez falte interpretação e 

entendimento de texto por 

parte de alguns membros 

do Conselho Nacional de 

Educação.  

Caçadas de Pedrinho e a APEOESP 

Ao editar e lançar a edição 

passada do presente bole-

tim uma das primeiras inda-

gações foi saber se o mes-

mo seria aceito ou mesmo 

lido. Uma mostra que Ex-

presso Educacional sucitou 

algum interesse foi a mani-

festação de colegas e ami-

gos para que passassem a 

receber as novas edições. 

No entanto um e-mail me 

perguntava se o presente 

boletim estava a serviço de 

algum partido.  

Em resposta que aqui repli-

co a todos disse que “ao 

enviar em forma de boletim 

artigos e pensamentos que 

antes ficavam soltos ou res-

tritos há algumas pessoas, 

procurei apenas posicionar-

me de forma pontual. Isso é 

ser politizado. Porém se 

isso para alguns é também 

partidarização, infelizmente 

é ter uma visão restrita. 

Posicionar-se é agir como 

ser social. 

Partidarização ou politização? 
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Nem bem a censura sobre 

Lobato foi apagada da me-

mória das pessoas uma 

nova censura aparece. Des-

ta vez o alvo foi Ignácio de 

Loyola Brandão e o seu con-

to Obscenidades para uma 

Dona de Casa que figura na 

obra Os Cem Melhores Con-

tos Brasileiros do Século  

organizado por Italo Morico-

ni. 

O Conto foi considerado 

impróprio para ser lido por 

jovens alunos da rede públi-

ca. A obra faz parte do Pro-

grama  Apoio ao Saber que 

entrega 3 livros por ano aos 

alunos da Rede Estadual de 

Ensino de São Paulo. Foram 

adquiridos 18 mil exempla-

res  do tíyulo pelo Governo 

Estadual. 

Quézia Bombonatto, Presi-

dente da Associação Brasi-

leira de Psicopedagogia 

citou que o maior problema 

está na impossibilidade de 

se trabalhar adequadamen-

te o texto que ela classificou 

como erótico, em matéria  

veiculada pelo Jornal O Esta-

do de S. Paulo de 19 de 

novembro de 2010. Nova-

mente o Professor vira o 

vilão na história. 

O veto é razão de uma ação 

movida pelo Deputado Celso 

Russomano e acatada pelo 

Tribunal de Justiça de São 

Paulo. Cabe recurso. 

Em uma leitura criteriosa da 

obra encontra-se outros 

textos que poderiam ter 

sido igualmente alvos. Como 

está na moda censurar o 

autores de prestígio publica-

dos no meio impresso, os 

c o n t o s  N e g r i n h a 

(novamente Lobato); Nova 

Califórnia de Lima Barreto, 

O homem nu de Sabino; O 

japonês de olhos redondos 

de Zulmira Ribeiro Tavares, 

só para citar alguns exem-

plos seriam alvo de restri-

ção por focarem temas 

relacionados a etnia, erotis-

mo e ética social. 

Ignácio de Loyola questionou 

se Russomano iria conse-

guir proibir o erotismo na 

internet e outros meios de 

comunicação e nos bailes 

funk.  

Textos que usam linguagem 

coloquial, temas do cotidia-

no e opiniões diversas liga-

das à uma época parece 

não agradar certos críticos. 

Autores como Jorge Amado 

e Nelson Rodrigues figuram 

em diversos acervos e bibli-

otecas escolares e nunca 

foram alvo de censura.  

Resta saber até onde a Jus-

tiça irá se dedicar a assun-

tos educacionais sem pare-

ceres realistas ao invés de 

trabalhar em questões mais 

sérias e urgentes como a 

morosidade extrema dos 

processos nas diversas 

Varas e Fóruns.  

Será Ana Terra de Érico 

Verissimo a próxima a ser 

vetada? 

Literatura censurada 

Total de 120 horas-aula 

(h/a) mensais. 

JBD.30 – Jornada Básica 

do Docente. 25h/aula e 5 

h/atividade semanais 

(3 na escola e 2 em local de 

livre escolha). 

Total de 180 h/aula men-

sais. 

JEIF.40 – Jornada Especial 

Integral de Formação.    

2 5 h / a u l a  e  1 5 

h/adicionais semanais 

(11 na escola e 4 em local 

de livre escolha). 

Total de 240 h/aula men-

sais. 

A JEIF é a chamada jornada 

de opção, que é feita sem-

pre no ano anterior de sua 

execução. Para o professor 

ingressar em JEIF além de 

ter optado por ela na atribu-

ição de dezembro deverá 

ter carga completa de aulas 

em regência (24/25 aulas 

conforme a grade e/ou 

disciplina).  

Caso não consiga poderá no 

ano seguinte participar de 

atribuições periódicas na 

DRE para completar a re-

gência.  

JBD sem regência também 

não pode fazer o Projeto 

Especial de Ação e ser pon-

tuado. 

O que é JEIF, JBD...? 

Os professores da Prefeitu-

ra de São Paulo tem jorna-

das de trabalho diferencia-

das e de opção.  

Segue explicação segundo a 

APROFEM: 

Jornadas de Trabalho: 

JB.30 – Jornada Básica de 

30 horas de trabalho. 25 

horas em regência de tur-

ma e 5 h/atividade 

semanais na Unidade Edu-

cacional. (CEI) 

JB.20 – Jornada Básica do 

Professor. 18 horas-aula e 

2 horas-atividade semanais 

(1 na escola e 1 em local de 

livre escolha). 

 

“Será Ana Terra de 

Érico Verissimo a 

próxima a ser 

vetada?” 
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Depois de Lobato é a vez de 

Loyola Brandão ser censurado 



Cidade Educadora ou Profissionais valorosos ?  

Leituras da Semana 

Taboão da Serra foi desta-

que na edição de 1 de de-

zembro de 2010 do Jornal 

Nacional. Ao citar a meta do 

Movimento Todos pela Edu-

cação que deseja que ao 

menos 70% dos brasileiros 

em 2022 dominem as habi-

lidades e competências ade-

quadas ao seu estágio esco-

lar, foi mostrado o trabalho 

do Grupo de Apoio Pedagó-

gico—GAP, iniciativa da Pre-

feitura local que atende alu-

nos do ciclo I do Ensino Fun-

damental fora do horário de 

aula. Em 1 hora semanal 

uma professora trabalha 

com alunos com dificulda-

des de aprendizagem.  

É uma iniciativa honrosa. 

Taboão se intitula Cidade 

Educadora. Mas os resulta-

dos vêem do empenho de 

uma equipe que não é valori-

zada. Os salários não so-

frem aumento há anos. A-

lém disso a Cidade mantém 

na maioria das Escolas o 

terceiro turno diurno, as 

salas de aulas são superlo-

tadas na maioria das vezes.  

Na capital, nos últimos anos 

um salto vem mudando o 

quadro. O Campo Limpo, 

uma 13 divisões da rede 

municipal, concentra o mai-

or número de alunos da 

cidade: 100 mil. Constru-

ções de Escolas eliminaram 

o terceiro turno na maior 

parte da região (e novas 

ainda virão para eliminá-lo 

por completo). Com isso os 

alunos ganharam 3h45 a 

mais semanalmente. No 

contra turno mantém-se em 

diversas escolas as Salas 

de Apoio Pedagógico que 

atende alunos com dificulda-

des de aprendizagem, com 

foco no ciclo II do Ensino 

Fundamental com quase 4 

horas de aula. 

Desde 2009 a legislação 

paulistana determina um 

máximo de 35 alunos por 

turma. E 32 no primeiro 

ano. O piso salarial desde 

2007 foi aumentado e no-

vos cargos de professores 

foram criados. Campo Lim-

po atende ainda alunos ori-

undos de Taboão e Embu.  

Uma cidade educadora não 

se faz só da dedicação de 

seus profissionais. Isso infe-

lizmente não foi explicitado 

na matéria. 

faixa escolar porém os re-

sultados são somente para 

uso dos professores e esco-

las não sendo repassados 

ao MEC. Cabe a pasta ape-

nas o fornecimento das 

avaliações e os cadernos de 

orientação dos aplicadores, 

de correção e metodologia .  

A iniciativa é louvável e inici-

almente seria feita uma 

avaliação amostral. Decisão 

acertada que servirá para 

balancear a prova e a sua 

estrutura. 

Como toda avaliações críti-

cos surgirão. A maioria liga-

da a entidades que defen-

dem um corporativismo no 

setor. No entanto cabe 

sempre a ressalva que não 

adianta somente avaliar. 

Usar de forma precisa e 

correta os resultados visan-

do sanar os verdadeiros 

déficits de aprendizagem é 

imperioso. Senão causará 

apenas tensão no alunado.  

Avaliações sobre o Sistema-

Educacional foi o tema de 

um artigo na última edição 

do Expresso. O Movimento 

Todos pela Educação em 

conjunto com o INEP, Institu-

to Paulo Montenegro (ligado 

ao IBOPE) e a Cesgranrio 

estão com a meta de verifi-

car o índice de alfabetização 

no 3º ano do Ensino Funda-

mental de 9 anos. não seria 

uma substituição de avalia-

ções existentes. Atualmente 

a provinha Brasil atinge esta 

Por meio de cartas e depois 

um encontro com seu escri-

tor Sofia passa a entender o 

Universo através da História 

da Filosofia de uma forma 

inteligente  sem ser mas-

sante.  

Gaarder este ano esteve na 

Bienal Internacional do Livro 

de São Paulo. As senhas 

Uma obra que há anos entu-

siasma.  Se os adolescentes 

de hoje estão lendo mais, e 

Harry Porter, Crepúsculo 

são exemplos de leituras 

longas mas que envolvem 

os adolescentes, certamen-

te alguns irão gostar de O 

Mundo de Sofia de Jostein 

Gaarder. 

logo acabaram nos dois 

encontros com o público.  

A obra pode ser encontrada 

nas boas livrarias ou mes-

mo em sebos em diversas 

edições.  

É ainda parte do acervo de 

muitas Salas de Leitura e 

Bibliotecas Públicas na Cida-

de de São Paulo.  

 

Serão 20 questões de 

Português e 20 de 

Matemática. O aluno faz a 

redação e uma das duas 

provas anteriores 
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    Jostein Gaarder  (a esquerda) 

na  Bienal Internacional do Livro  

de  São Paulo em agosto  deste 

ano. 

http://blogdoprofessorchristian.wordpress.com 

          Escola Municipal de  

            Taboão  da Serra: 

            Falta maior dedicação 

            da Administração 

Avaliação na Alfabetização 



Quem é Professor Christian: 

Christian Sznick é graduado 

em Pedagogia pela Universi-

dade Presbiteriana Mackenzie 

e pós graduado em Gestão do 

Terceiro Setor e Administra-

ção Pública.  

Cursa atualmente Especializa-

ção em Planejamento, Implementação e Gestão de 

Educação à Distância pela Universidade Federal 

Fluminense. 

É Professor de Apoio Pedagógico na EMEF “Prefeito 

Adhemar de Barros”, Campo Limpo, São Paulo, SP. 

Mantém coluna no Portal O Taboanense onde    

escreve sobre Educação e fatos históricos de     

Taboão da Serra, SP. 

Modera as comunidades do Orkut: Concurso Pro-

fessores de SP; Professores Prefeitura de SP e Ta-

boão da Serra Oficial 

O Expresso Educacional é um boletim eletrônico com 

artigos sobre Educação.  

É encaminhado por e-mail para os interessados e está 

disponível também na internet: 

http://blogdoprofessorchristian.wordpress.com/

expresso 

Para receber o boletim, encaminhar sugestões e 

críticas basta enviar uma mensagem para:  

E-mail: christian.sznick@gmail.com  

Twitter: www.twitter.com/profchristian   

Espaço reservado para re-

ponder colocações, dúvidas 

e críticas de todos.  

 

Fiquem à vontade em escre-

verem para: 

 

christian.sznick@gmail.com  

 

 

Cartas 

“ Partindo da idéia de que a natureza da administração 
deriva-se da natureza do processo de aprendizagem 
individual, da natureza de nossa cultura, (inclusive, 
especialmente, nosso governo, nossas leis, nosso 
sistema econômico), e da capacidade do 
administrador, chega-se a conclusão de que a 
administração não é um mecanismo ou sistema de leis 
fechado sobre si mesmo, mas derivado do estudo do 
serviço a ser administrado”  
 
SEARS, Jesse B.M. B. The Nature of the Administrative 
Process, Nova York: MC Graw Hill, 1950. 

Expediente Taboão da Serra, 5 de dezembro de 2010 

Imagem da Semana      

http://blogdoprofessorchristian.wordpress.com 

Ed Claparède em seu escritório. Psicólogo suíço foi um  

Escolanovista comportamentalista e Mestre de Piaget. 

 


