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Um parecer do Conselho 

Nacional de Educação re-

centemente teve grande 

repercussão. 

Segundo o parecer da rela-

tora Nilma Lino Gomes. a 

obra “Caçadas de Pedri-

nho”  concluída nos anos 30 

pelo escritor Monteiro Loba-

to não deveria ser distribuí-

da nas Escolas Públicas, sob 

a alegação de ter trechos 

racistas. O Ministro Haddad 

precisou entrar na discus-

são. Para passar a valer o 

mesmo depende de aprova-

ção pelo Ministério.  

O texto de Lobato é fruto do 

pensamento de uma época 

e posicionamento do autor. 

Sim ele tem realmente tra-

ços que hoje seria conside-

rados como altamente ra-

cistas.  A inserção de uma 

nota que alerte sobre al-

guns estereótipos na obra é 

prevista em uma reformula-

ção do parecer que até o 

final do mês estará sob 

consulta pública. 

No entanto a discussão 

acabou por buscar apagar 

uma declaração que justifi-

cava o parecer ao dizer que 

os professores não esta-

vam preparados para deba-

ter este tipo de assunto 

com os alunos.  

Esta colocação, digna de ser 

preconceituosa e sem uma 

visão mais ampla, contradiz 

orientações e leis da educa-

ção onde a temática de Etni-

as, afrobrasileiros, devem 

ser trabalhadas na Educa-

ção Básica desde os primei-

ros anos. 

Ainda bem que não pensam 

em reescrever o nome de 

uma antiga lenda do Rio 

Grande do Sul que trata da 

agressão sofrida por um 

jovem pastor do campo.  

Faltou lembrarem disso em 

Brasília. 

Caçadas de Pedrinho:  Novas Emílias? 

Um boletim sobre Educação 

escrito por um Professor.  

Longe da pretensão de ser 

um espaço acadêmico ou 

tão pouco de divulgação de 

novas idéias o presente 

boletim visa semanalmente 

comentar artigos e temas 

educacionais abordados 

pela mídia além de alguns  

artigos de opinião.  

O objetivo é buscar trazer a 

colegas e interessados em 

Educação um painel sobre o 

tema sob a ótica de um 

professor. 

Escrito no aconchego do lar 

após uma semana de traba-

lho, o boletim é fruto do pla-

nejamento de alguns meses 

e faz  parte das mudanças 

que vem sendo implementa-

das em meu Blog pessoal. 

Sugestões, críticas, artigos 

e colaborações são muito 

bem vindos e terão aqui o 

seu espaço 
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O número de cursos e forma-

ções a distância tiveram uma 

ampliação nos últimos tem-

pos. As instituições particula-

res começaram antes mas hoje 

encontram-se diversas opções 

oferecidas pelas Universidades 

Públicas.  

A Universidade Virtual do 

Estado de São Paulo, UNI-

VESP oferece o curso de Pe-

dagogia, em parceria com a 

UNESP, entre outras opções 

de formação. Recentemente a 

Universidade de São Paulo, 

USP passou a oferecer na 

modalidade semi presencial o 

curso de Especialização em 

Ética, Valores e Saúde na 

Escola.  

Uma outra iniciativa é a Uni-

versidade Aberta do Brasil, 

UAB, pool de Instituições 

Federais que tem o CEDERJ 

com grande apoiador e desen-

volvedor de plataformas de 

ensino.  

A Universidade Federal de 

Lavras é um bom exemplo. 

Desde os anos 80 oferece 

cursos de especialização à 

distância. Recentemente tem 

migrado seus cursos para uma 

plataforma de ensino virtual.  

Qualidade e comprometimen-

to estão presentes em todos 

estes cursos. Nos oferecidos 

pelas Universidades Públicas é 

comum uma maior evasão em 

comparação com a iniciativa 

privada devido ao rigor dos 

cursos quanto a trabalhos, 

leituras e debates.  

Uma tutora do curso de Espe-

cialização em Planejamento, 

Inovação e Gestão da Educa-

ção à Distância comentou 

recentemente em um fórum 

que formação EAD não signi-

fica formação em menor tem-

po.  

Isso é verdade pois a forma-

ção EAD de hoje aos poucos 

se mostra como uma opção 

aos deslocamentos e unifica-

ção de esforços no sentido de 

aproximar pólos de excelência 

sem a necessidade da presença 

física do aluno.  

Sai-se um pouco do eixo 

SP—RJ e aproxima-se estes 

de outros centros. Evita-se a 

concentração de formados em 

algumas áreas.  

Claro que desafios ainda exis-

tem. Ter plataformas virtuais 

mais interativas, sair-se da 

becha de curso mais simplifi-

cado, tese difundida por algu-

mas instituições particulares 

que não possuem um claro 

compromisso com uma Edu-

cação de qualidade.  

Ranços infelizmente presentes 

na Educação presencial. 

Formação à distância: Boas iniciativas públicas 

interpretação. O professor é 

designado em eleição no Con-

selho de Escola para a função. 

Podem se candidatar profes-

sores de educação infantil e 

fundamental I. 

O professor distribui sua jor-

nada de 25 horas aula com 

aluno em 5 grupos com 5 

aulas cada. Cada grupo tem 

entre 8 a 12 alunos no máxi-

mo.  Eles freqüentam a Esco-

la no contraturno das aulas. 

Precisa-se  estar presente de 

segunda a sexta (não pode-se  

concentrar as aulas em poucos 

dias para deixar um dia livre).  

A prioridade é o atendimento 

dos alunos do  ciclo II (5ª à 8ª 

séries). No mês de novembro  

tem-se o referendo no Conse-

lho de Escola, onde o profes-

sor pode ser ou não referen-

dado (aprovado) para conti-

nuar o trabalho no ano se-

guinte.  

Livros, revistas diversas, jor-

nais e materiais de alfabetiza-

ção precisam estar dispostos 

de forma a facilitar o trabalho 

do Professor.  

Adotar um trabalho de apro-

ximação junto ao aluno, rever 

aprendizagens  é uma das 

tarefas do Professor de Apoi-

o.Pedagógico.  

O que é a SAP? 

Neste espaço tratarei de tirar 

dúvidas de espaços e progra-

mas educacionais da Prefeitu-

ra de São Paulo.  

A Sala de Apoio Pedagógico,  

SAP  surgiu  na Rede Munici-

pal de Educação de São Paulo 

no início dos anos 90. Passou 

por algumas reformulações e 

hoje está integrada a progra-

mas como o Ler e Escrever: 

Prioridade no Ensino Munici-

pal. 

A SAP é um espaço onde se 

trabalha com alunos com difi-

culdade de aprendizagem, 

notadamente não possuem o 

domínio da leitura e escrita e 

 

“formação em EAD 

não significa 

formação em menor 

tempo” 
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ENEM e INEP 

Leituras da Semana 

Dia da Bandeira 

O Instituto Nacional de Estu-

dos e Pesquisas Educacionais, 

INEP foi organizado pelo 

Professor Lourenço Filho em 

1938 durante o Governo Var-

gas.  

Ao longo de sua trajetória 

teve alguns momentos em que 

teve mais ou menos funções 

dentro da estrutura do Minis-

tério da Educação.  

O Centro Brasileiro de Pes-

quisas Educacionais organiza-

do por Anísio Teixeira foram 

importante como difusor das 

pesquisas educacionais no 

campo da Psicologia da Edu-

ção e Administração Escolar. 

 Quando foram extintos tive-

ram diversos destinos suas 

regionais. A Regional de SP 

instalada no Câmpus da Cida-

de Universitária da USP teve 

seus prédios, Escola de Apli-

cação e acervo bibliográfico 

destinados a Faculdade de 

Educação.  

No final dos anos 80 foi prati-

camente extinto pelo governo 

Collor. No Governo FHC 

teve um novo impulso e pas-

sou a ser o responsável por 

estudos que visavam melhorar 

os sistemas e redes de ensino 

público.  

Foi o INEP que ajudou a 

organizar o Provão do Ensino 

Superior e o Exame Nacional 

do Ensino Médio, ENEM.  

Hoje parece que o INEP care-

ce  daquilo que sempre bus-

cou que os sistemas tivessem. 

Estrutura adequada para o 

pleno desenvolvimento de 

suas ações e objetivos.  

As cores da Bandeira ante-

riormente eram as da Casa 

Real dos Imperadores. Com 

a República passaram a ter 

um novo significado, ensina-

do nos bancos escolares 

como sendo as matas, o 

ouro, o céu e a paz 

(respectivamente para o 

verde, amarelo, azul e bran-

co). Porém desde os anos 

70 esta definição não deve 

mais ser usada conforme 

decreto lei editado no Go-

verno Médici.  

Outro fato pitoresco é a 

estrela que representa o 

Mato Grosso do Sul. É a 

mesma que anteriormente 

representava o extinto Esta-

do da Guanabara (ex Distri-

to Federal, atual cidade do 

Rio de Janeiro) 

No dia 19 de novembro 

comemora-se o Dia da Ban-

deira Brasileira. Algumas 

curiosidades sobre ela:  

O sinal da cruz, está presen-

te desde a Bandeira da Es-

quadra de Cabral. Atualmen-

te o Cruzeiro do Sul repre-

senta a Cruz, mesmo tendo 

desenhada sobre os moldes 

positivistas e laicos do final 

do Século XIX.  

50 anos continua sendo 

atual, com uma linguagem 

dinâmica, direta, sem estar 

impregnada de termos téc-

nicos em demasia. Traz um 

panorama sobre as Revolu-

ções Francesa e Industrial. 

Particularmente é deliciosa 

a descrição feita da Europa 

nos tempos de Napoleão 

Este espaço sempre reser-

varei para comentar sobre 

textos e livros lidos na últi-

ma semana, não necessari-

amente textos da área edu-

cacional.  

Nas últimas semanas estive 

a reler a excelente obra de 

Hobsbawm “A Era das Revo-

luções”. Escrito há mais de 

levando o leitor a visualizar o 

mundo do Século XIX.  

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.  

 

A Estrela de Mato 

Grosso do Sul já 

representou o 

Estado da Guanabara 
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Quem é Professor Christian: 

Christian Sznick é graduado 

em Pedagogia pela   Universi-

dade Presbiteriana Mackenzie 

e pós        graduado em Ges-

tão do Terceiro Setor e            

Administração 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. 

 

O Expresso Educacional é um boletim eletrônico 

semanal 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 

“Claro que ainda agora onde a família, com a sua vida 
normal exista, não haverá necessidade de creches, 
casas maternais ou jardins de infância (...) Casos de 
lares normais para as crianças já não são, infelizmente, 
acessíveis a todos. Daí a necessidade das instituições 
pré-escolares que representem sucedâneo adequado”  
 
LOURENÇO FILHO, M. B. Aspectos da Educação Pré-
primária. In: Revista Brasileira de Estudos 
Pedagógicos. Rio de Janeiro. jul.set. 1959. Vol. XXXII . 
nº. 75. 
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Imagem da Semana 

      Avaliação Educacional de Larga Escala 

O  Sistema está pronto para organizá-la? 

http://blogdoprofessorchristian.wordpress.com 


