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A internet e as novas tecnologias da in-
formação e da comunicação têm propor-
cionado um vasto leque de oportunidades 
para todos os setores da sociedade, in-
clusive o educacional. Com a neces-
sidade do isolamento social, gestores, 
professores e alunos tiveram um maior 
contato com essas tecnologias, e ao que 
tudo indica elas não irão embora das 
práticas educacionais. Uma dessas tec-
nologias tem se tornado cada vez mais 
presente em nosso cotidiano e, por isso, 
figura a matéria de capa desta edição da 
revista Linha Direta: a inteligência artifi-
cial (IA). A ética na inteligência artificial 
e os currículos de IA para a Educação Bá-
sica foram temas de duas publicações da 
Organização das Nações Unidas para a 
Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), 
e trazemos para você algumas das ques-
tões apontadas nesses estudos. Quais 
os impactos que a inteligência artificial 
traz para a sociedade e para a educação? 
Quais são os desafios éticos relacionados 
a ela? Quais princípios devem reger essa 
tecnologia? Como os gestores podem 
atuar na área educacional de modo a 
avançar no campo das IAs? Quais são as 
recomendações para o uso de IA na edu-
cação? Esses são alguns dos questiona-
mentos que permeiam a nossa matéria. 
Não deixe de ler! 
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Espaço Bett

BETT BRASIL SUPERA 
A EXPECTATIVA E 
RECEBE MAIS DE 29 
MIL VISITANTES

A edição de 2022 da Bett Brasil, maior 
encontro de educação e tecnologia 
da América Latina, foi marcada pela 
volta do evento ao modelo presen-

cial, no pavilhão do Transamérica Expo, em 
São Paulo/SP. Com quatro dias de duração, 
a feira superou a expectativa de público, 
com mais de 29 mil visitantes presenciais e 
on-line, e recebeu mais de 270 marcas ex-
positoras que apresentaram inovações tec-
nológicas e de aprendizado para as redes 
de ensino particular e pública.

"Estamos muito felizes com o resultado da 
Bett Brasil nesta edição, em especial com 
o número de visitantes circulando no pa-
vilhão e a lotação total dos auditórios do 
Congresso e Fórum de Gestores. Isso é um 
reflexo do aquecimento do mercado para a 
educação e da expectativa para a volta pre-
sencial dos eventos. Recebemos muitos re-
latos de parceiros e expositores sobre como 
foi produtiva a feira para o relacionamento 
e para a efetivação de novos negócios. Ti-

vemos também novas empresas, que já nos 
procuraram com o interesse de estarem na 
edição 2023”, comemorou a diretora-geral 
da Bett Brasil, Claudia Valério.

A diretora de Conteúdo da Bett Brasil, 
Adriana Martinelli, destacou que um dos 
maiores indicadores de sucesso desta edi-
ção é a temática proposta, Cocriando a 
educação do futuro. Segundo ela, o mais 
significativo foi perceber as pessoas vi-
vendo a experiência proporcionada pelo 
evento com as possibilidades de intera-
ção, conversa e relacionamento. Ela avaliou 
ainda que, após esses dois anos de isola-
mento social causados pela pandemia, as 
pessoas parecem estar mais atentas à im-
portância da escuta, o que é fundamental 
no processo de aprendizagem.

“As temáticas do Congresso e do Fórum 
de Gestores foram muito bem recebidas 
pelo público, e registramos muitas intera-
ções nas palestras com perguntas, comen-

Retorno ao pavilhão do maior encontro de educação 
da América Latina coincide com a retomada 
das aulas presenciais e a discussão em torno 
da qualificação e modernização dos modelos 
educacionais. Quem compareceu ao evento pôde 
acompanhar palestras, workshops e demonstração de 
soluções inovadoras para o setor de educação
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Redação Bett Educar 

tários e provocações, o que mostra que os 
conteúdos atenderam às expectativas no 
sentido de fomentar o diálogo e oferecer 
insights para repensar o futuro da educa-
ção. Os debates que aconteceram nesses 
dias da Bett Brasil são claramente um ca-
minho para o que vai acontecer no futuro 
de curto e médio prazo nas escolas”, res-
saltou Adriana.

Presença na abertura oficial da Bett Brasil, o 
ministro da Educação, Victor Godoy, comen-
tou que a recuperação das aprendizagens 
deve ser o foco das ações neste momento, 
e que a tecnologia é uma grande aliada da 
educação para que alcancemos esse ob-
jetivo. "Na Bett, tivemos a oportunidade de 
apresentar nossos principais produtos, pro-
jetos e serviços que estão em andamento no 
MEC para o fortalecimento da educação bra-
sileira. Nesse sentido, o Ministério está de 
portas abertas para colaborar intensamente 
com estados, municípios e toda a rede na-
cional e internacional de educação."

A
dobe Stock

PRÊMIO PROFESSOR 
TRANSFORMADOR

Um dos destaques da Bett Brasil 2022 
foi o anúncio dos vencedores do Prê-
mio Professor Transformador. O resultado 
foi revelado pelo professor Wellington 
Cruz, presidente do Instituto Significare, e 
pela diretora de Conteúdo da Bett Brasil, 
Adriana Martinelli. O Instituto e a Bett Bra-
sil são parceiros na promoção do prêmio.

“O conceito que percebemos em comum 
entre os 12 projetos finalistas é o cui-
dado com o aluno, a comunidade e o 
planeta. Uma conexão muito clara entre 
professores e alunos”, destacou Cruz. 
“São dois anos com a carência dessa 
presença física da Bett Brasil. Seguimos 
no on-line, mas o ser humano é sociá-
vel por natureza. É como se essa fosse 
a primeira edição do evento”, ressaltou 
Adriana, que ainda revelou que a ter-
ceira edição do Prêmio, com novidades, 
será lançada em breve. 

O primeiro lugar por categoria ficou 
assim: Andrea Lange, de Joaçaba/SC, 
com o projeto Eu e Você: no Nosso 
Mundo, as Nossas Diferenças Nos Tor-
nam Iguais (Educação Infantil); Karina 
Letícia Júlio Pinto, de Timóteo/MG, com 
o projeto Câmara Mirim 2019 (Ensino 
Fundamental I); Celiana Mota Rodrigues, 
de Brasília/DF, com o projeto Desiderata 
(Ensino Fundamental II); e Renato Nunes 
Ramalho, de Cajazeiras/PB, com o pro-
jeto Reaproveitamento das Águas Plu-
viais e Cinzas nas Escolas do Semiárido 
Paraibano (Ensino Médio).

BETT BRASIL 2023

A próxima edição presencial da Bett Brasil 
acontece de 9 a 12 de maio de 2023, no 
Transamérica Expo Center, em São Paulo, 
com mais auditórios e outras novidades 
que serão divulgadas em breve. 
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LIDERANÇA 
INCLUSIVA
QUAL O SEU PAPEL PARA A 
CONSTRUÇÃO DE EMPRESAS 
MAIS COMPROMETIDAS 
COM A DIVERSIDADE?
Entenda por que a contratação de pessoas 
diversas não é o suficiente para que as 
organizações sejam percebidas como inclusivas

Empreenda com Êxito

Uma liderança inclusiva é aquela 
que está genuinamente compro-
metida com a equidade entre seus 
times, para que as pessoas se sin-

tam seguras e pertencentes ao time. No 
entanto, para que isso aconteça, é preciso 
ter posicionamento e engajamento con-
cretos nas pautas sobre diversidade e in-
clusão. Líderes são como espelhos, e suas 
atitudes se refletem diante de toda a cul-
tura empresarial.

Muitas corporações adotam metas para 
implementação da diversidade e inclu-
são, mas acabam frustradas a longo prazo 
por verem suas energias, tempo e recursos 
desperdiçados diante da falta de efetivi-
dade nos resultados.

Um dos principais motivos que desenca-
deiam esses resultados negativos é, jus-
tamente, a ausência de uma liderança 
inclusiva. Isso porque a mudança precisa 
ser cultural nas empresas, não limitando-
-se apenas aos esforços do departamento 

de recursos humanos na contratação de 
pessoas diversas.

Quando a liderança é inclusiva, oportuni-
dades são criadas com equidade, o que 
contribui para que o ambiente se torne 
mais acolhedor, propício e seguro para os 
colaboradores, como mostrou um estudo 
da McKinsey, líder mundial em consultoria 
empresarial.

A pesquisa concluiu que funcionários de 
empresas percebidas como comprometi-
das com a diversidade apresentaram pro-
babilidade 80% maior de concordar que 
seus líderes promovem confiança e diá-
logo aberto. Além disso, há também uma 
probabilidade 73% maior de relatar uma 
cultura de liderança em prol do trabalho 
em equipe, o que afeta positivamente a 
forma como as pessoas se comportam.

Do outro lado da moeda, um segundo es-
tudo, também realizado pela McKinsey, com 
profissionais de empresas com altos níveis 
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Formada pela Universidade de Toronto em Behavioural Economics in Action e mestre em 
Engenharia Química. Fundadora da WIM – Who Is Missing?. Coordenadora da Câmara de 

Diversidade e Inclusão do Instituto Êxito de Empreendedorismo

Nayara Mota

de diversidade, reafirmou o que o mercado 
já tem sentido: a diversidade étnica, cul-
tural e de gênero na liderança corporativa 
importa, mas ainda há vários pontos pro-
blemáticos no que se refere à experiência 
dos funcionários após a admissão.

Os dados da pesquisa mostraram que, en-
quanto 51% dos entrevistados afirmaram 
possuir um sentimento positivo sobre a 
diversidade nessas organizações, apenas 
29% disseram ter sentimentos positivos 
em relação à inclusão.

Os principais problemas apontados para 
essas percepções foram:

• Líderes não comprometidos com a di-
versidade e inclusão no dia a dia;

• Falta de acesso a oportunidades de 
cargos elevados de forma justa;

• Preconceito e discriminação vivencia-
dos no ambiente corporativo;

• Sentimento de não pertencimento.

O cenário atesta pontos contrastantes im-
portantes sobre a diversidade e a inclusão. 
Isso porque a contratação de talentos di-
versos não é o suficiente para que as em-
presas sejam realmente inclusivas.

É preciso foco na formação de uma lide-
rança inclusiva, capaz de promover mu-
danças na cultura organizacional da 
empresa, desafiar o status quo e estar 
disposta a reconhecer que estão sujeitos 
a vieses inconscientes provocados pela 
forma como a sociedade se estrutura e se 
comporta. Somente a experiência no local 
de trabalho é capaz de determinar se as 
pessoas irão permanecer e prosperar den-
tro das empresas.

Tudo começa pela liderança e passa para a 
cultura da corporação. Esse é um dos princi-
pais caminhos para promover uma transfor-
mação efetiva e oportunidades igualitárias 
de desenvolvimento para todos. 
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As novas possibilidades de 
interações tecnológicas no 
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A inteligência artificial, também conhecida como IA, passou a 
ser discutida pelo mundo contemporâneo mais profunda-
mente após a pandemia da covid-19, que levantou discussões 
sobre as novas possibilidades de interações tecnológicas.

Antes de mais nada, precisamos entender que a inteligência artificial 
é uma área da computação que desenvolve dispositivos aptos a si-
mular as capacidades humanas relacionadas à inteligência. Ou seja, 
simulam aspectos como percepção, raciocínio, tomada de decisões, 
solução de problemas, dentre outros.

Logo, a partir da observação desses dados e padrões, a IA con-
segue “aprender” e passa a desenvolver sua percepção ao ser ex-
posta em diversos ambientes, de acordo com o objetivo para o 
qual foi desenvolvida.

A IA, antes uma realidade distante, está cada vez mais presente 
no nosso cotidiano, abrangendo áreas que englobam não só a 
tecnologia, mas também ciência, pesquisa, relações de emprego e 
empregabilidade e a educação. 

Pensando no novo cenário, foi lançada a versão em português da 
recomendação internacional da Unesco sobre ética na inteligência 
artificial (IA), apresentada na 41ª sessão da Conferência-Geral da Or-
ganização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 
(Unesco), que aconteceu em Paris, em novembro do ano passado, e 
tratou de discutir o tema e os impactos  reconhecidos pela Organiza-
ção como profundos e dinâmicos, com interferências positivas e ne-
gativas nas sociedades, no meio ambiente, nos ecossistemas e nas 
vidas humanas, inclusive na mente humana, tendo em vista que o 
uso desses recursos pode influenciar o pensamento, a interação e a 
tomada de decisões e, nesse sentido, afetar a educação, as ciências 
humanas, sociais e naturais, a cultura, a comunicação e informação.

Para a diretora e representante da Unesco no Brasil, Marlova Noleto, o 
Brasil se destaca como um país pioneiro quando se trata do assunto, 
já que vinha abordando o tema até antes da própria recomendação 
da Unesco. “Eu queria destacar que a estratégia brasileira, para orgu-
lho da Unesco, foi desenhada com a participação de consultores con-
tratados pela Unesco no âmbito do nosso projeto de cooperação com 
o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, esses que ajudaram 
na redação da versão inicial da estratégia brasileira.”

A pesquisadora destaca ainda a importância da disponibilização da 
recomendação em português num momento em que está sendo 
discutido o marco regulatório sobre IA no Senado Federal. “O lan-
çamento da recomendação em português contribuirá muito no âm-
bito dessas discussões, afinal estamos falando de 280 milhões de 
pessoas que poderão ler na sua própria língua os princípios defen-
didos pela Unesco e todos os desafios éticos que estão ligados à 
questão de privacidade, transparência, equidade de gênero, entre 
outros temas.”

Redação Linha Direta
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Apesar de o assunto ser amplo, a recomendação dá atenção especial às implica-
ções éticas dos sistemas de IA em relação às áreas centrais de atuação da Unesco, 
como a educação, que ganha destaque especial porque convive com novas reali-
dades tecnológicas em sociedades digitalizadas e exige novas práticas educacio-
nais, reflexão ética, pensamento crítico, práticas de projeto responsáveis e novas 
competências.

No texto da Organização encontram-se recomendações que podem ajudar gesto-
res atuantes na área da educação para que consigam avançar no campo das IAs, 
entendendo os prós e os contras dessas tecnologias como a possibilidade de um 
aprofundamento das desigualdades já existentes quando se fala em acesso à Edu-
cação Básica, o que se agravou com a pandemia justamente pela falta de acesso a 
equipamentos e apoio pedagógico. 

Por outro lado, o texto chama a atenção para que o problema não tenha um desfe-
cho negativo, buscando amplo entendimento das desigualdades existentes dentro 
e fora de cada país, defesa do princípio da equidade para que países e indivíduos 
tenham real aproximação com as novas tecnologias e, ainda, recomendando que 
seja mantido o respeito à individualidade daqueles que não desejam participar 
desse desenvolvimento.

Do mesmo modo, ele amplia a discussão em torno da necessidade da alfabetiza-
ção midiática e informacional, que ainda traz desafios, especialmente em países 
de baixa renda, incluindo os menos desenvolvidos e os em desenvolvimento. É im-
portante destacar que o desenvolvimento de tecnologias de IA exige, além do au-
mento de dados, mídias e alfabetização informacional, a necessidade de acesso a 
fontes de informação independentes, pluralistas e confiáveis, inclusivamente, como 
parte dos exercícios para atenuar os riscos de desinformação, informações falsas, 
discurso de ódio e danos causados por meio da utilização de dados pessoais.

Nesse contexto, a IA é capaz de tornar a educação no futuro mais bem gerenciada, 
inclusiva e personalizada. Ela também deve oferecer mais oportunidades de apren-
dizagem ao longo de toda a vida. Essas são algumas das conclusões presentes no 
guia sobre o tema com recomendações para o uso de IA na educação:

1 Os Estados-membros devem trabalhar com organizações internacionais, institui-
ções educacionais e entidades privadas e não governamentais para proporcionar 

alfabetização em IA adequada ao público em todos os níveis e em todos os países, 
a fim de empoderar as pessoas e reduzir as exclusões e as desigualdades digitais 
de acesso à adoção ampla de sistemas de IA.
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2 Os Estados-membros devem promover a aquisição de “habilidades de pré-re-
quisito” para a educação em IA, tais como alfabetização básica, numeração, 

habilitações digitais e de programação e alfabetização midiática e informacional 
(AMI), bem como habilidades de pensamento crítico e criativo, trabalho em equipe, 
comunicação, socioemocionais e de ética da IA, especialmente em países, regiões 
ou áreas dentro de países onde existem lacunas notáveis.

3 Os Estados-membros devem promover programas de conscientização geral 
sobre os avanços da IA, incluindo informações sobre dados, oportunidades e 

desafios trazidos pelas tecnologias de IA, o impacto dos sistemas de IA nos direitos 
humanos e suas implicações, incluindo os direitos das crianças. Esses programas 
devem ser acessíveis tanto para grupos técnicos como não técnicos.

4 Os Estados-membros devem incentivar iniciativas sobre o uso ético e respon-
sável das pesquisas tecnológicas de IA no ensino, formação de professores e 

ensino eletrônico (e-learning), entre outras questões, paramentar as oportunidades 
e mitigar os desafios e riscos envolvidos nessa área. 

5 Os Estados-membros devem promover a participação e a liderança de meninas 
e mulheres, de diferentes etnias e culturas, pessoas com deficiência, pessoas 

marginalizadas e pessoas contratadas em pessoas jurídicas, todas as pessoas que 
não desfrutavam de todos os benefícios da inclusão digital.

6 Os Estados-membros devem desenvolver, de acordo com seus programas e 
tradições nacionais, currículos de ética em IA para todos os níveis, assim como 

promover a colaboração recíproca entre o ensino de habilidades técnicas de IA e 
os aspectos humanísticos, éticos e sociais da educação em IA. 

7 Os Estados-membros devem se destacar e respeitar como pesquisas em IA, par-
ticularmente em ética da IA, inclusive, por exemplo, pelo investimento em tais 

pesquisas ou incentivos para que os setores de criação público e privado invistam 
nessa área, reconhecendo que a pesquisa contribui de forma significativa para o de-
senvolvimento e melhoria das tecnologias de IA, com o intuito de promover o direito 
internacional e os valores e princípios estabelecidos na presente Recomendação.

Nesse contexto, deve-se avaliar que um dos objetivos do uso da IA na educação é abrir 
a chamada janela do aprendizado para que outras pessoas consigam ter acesso ao 
aprendizado sem serem deixadas de lado pela tecnologia, ou, em outras palavras, con-
tribuir para uma compreensão mais profunda e detalhada de como o aprendizado real-
mente acontece, levando-se em conta o contexto socioeconômico, físico e tecnológico. 
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Ao identificar as potencialidades da inte-
ligência artificial para impulsionar o pro-
cesso de aprendizagem, passou a ser 
necessária a elaboração de currículos de 
IA que abrangessem as competências que 
abordassem o que essa nova área de es-
tudo representa para escolas de Educação 
Básica em todo o mundo. 

Ademais, existe uma falta de conheci-
mento histórico para governos, escolas e 
professores, que buscam definir as com-
petências em IA e elaborar seus currículos. 
A fim de orientar o planejamento futuro de 
políticas capacitadoras, a elaboração de 
currículos nacionais ou programas de es-
tudos institucionais e estratégias de im-
plementação para o desenvolvimento de 
competências em IA, a Unesco lançou a 
análise Currículos de IA para a Educação 
Básica: um mapeamento de currículos de 
IA aprovados pelos governos.

O estudo buscou os currículos de IA exis-
tentes com foco específico no conteúdo 
curricular e nos resultados de aprendiza-
gem e delineou mecanismos de desenvolvi-
mento e aprovação, alinhamento curricular, 
preparação de ferramentas de aprendiza-
gem e ambientes necessários, pedagogias 
sugeridas e formação de professores.

A seção sobre desenvolvimento curricu-
lar e mecanismos de aprovação, por exem-
plo, aborda as orientações, a motivação e 
os meios de aprovação para os currículos 
de IA. Já quando se fala em integração e 
gestão curricular, o texto inclui abordagens 
para incorporar currículos de IA nos siste-
mas educacionais, incluindo alocações de 
tempo em termos de porcentagens e horas 
totais e a preparação de condições essen-
ciais para apoiar os currículos de IA.

Com relação ao conteúdo curricular, foi 
dada atenção às alocações de tempo para 
as áreas temáticas em três categorias prin-
cipais de conteúdo, ou seja, Fundamentos 
de IA; Ética e impacto social; e Compreen-
são, utilização e desenvolvimento de fer-

ramentas de IA. Já na apresentação dos 
resultados da aprendizagem, os currículos 
de IA são mapeados, definidos sob as áreas 
de competência de conhecimento, habili-
dades e valores.

A abordagem sobre a implementação cur-
ricular resume as principais estratégias 
para formação e apoio a professores, pre-
paração das ferramentas e ambientes de 
aprendizagem necessários, além de peda-
gogias sugeridas.

Para uma análise baseada em diferen-
tes perfis, 14 currículos de IA foram apro-
vados e oficializados para uso nas escolas 
por órgãos governamentais em 11 países, 
enquanto sete currículos em cinco países 
ainda estão em desenvolvimento. Apenas 
a Sérvia possui currículos aprovados e, ao 
mesmo tempo, em desenvolvimento.

Para a Educação Básica, o mapeamento 
levou em conta a implementação curricular, 
a formação e apoio a professores, requa-
lificação do corpo docente, ferramentas e 
ambientes de aprendizagem, integração da 
IA na formação inicial do professor e apoio 
aos professores em serviço.

Assim, o mapeamento reforça que a criação 
de currículos de IA devem ser estrutura-
dos de modo a garantir que oportunidades 
sejam dadas a todos os seus cidadãos, com 
resultados de aprendizagem bem estrutu-
rados, alinhados aos objetivos das políticas 
nacionais e aos padrões internacionais dos 
direitos humanos e da ética. Além disso, os 
governos também devem adotar uma abor-
dagem humanista no desenvolvimento e 
na implementação de currículos de IA, com 
o intuito de garantir a proteção dos direi-
tos fundamentais das pessoas, incluindo a 
privacidade de dados e a promoção da in-
clusão, da equidade e da igualdade de gê-
nero. Também é fundamental assegurar o 
fornecimento adequado de recursos edu-
cacionais livres de propriedade intelectual 
reservada e formação de professores com 
base em necessidades. 

Currículos de IA para a Educação Básica

Capa
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Conhecimento

LANÇAMENTO DO 
INSTITUTO ELA 
REGIONAL MINAS 
GERAIS

Com o propósito de inspirar edu-
cadoras para transformar vidas, 
o Instituto ELA – Educadoras do 
Brasil nasceu no final de 2019, 

sem fins lucrativos, como um incentivo 
à força feminina, reconhecendo e valori-
zando a sua atuação educacional para a 
sociedade.

Além disso, o Instituto ELA tem como mis-
são criar uma rede de educadoras para 
multiplicar conhecimentos, fortalecer e 
empoderar mulheres do Brasil, em situa-
ção de vulnerabilidade social, emocional e 
profissional. Inspirar mulheres a colaborar, 
apoiar e liderar projetos de transformação 
social é a causa principal de o ELA existir.

Tendo como fundadoras Sônia Simões 
Colombo e Sandra Garcia, CEO da Humus 
Consultoria e diretora pedagógica e de 
soluções pedagógicas da Mind Lab do 
Brasil, respectivamente, o ELA nasceu, 
primeiramente, na cidade de São Paulo, 
mas com um desejo muito acentuado de 
espalhar regionais por todo o país.

O Instituto ELA se traduz em três palavras 
fundamentais para a transformação e va-
lorização da mulher:

E de Educação, processo de facilitar o 
aprendizado ou a aquisição de conhe-
cimentos, habilidades, valores, cren-
ças e hábitos. Os métodos educacionais 
incluem ensino, treinamento, narra-
ção de histórias, discussão e pesquisa 
direcionada.

L de Liderança, considerada como a ha-
bilidade de motivar, influenciar, inspirar e 
comandar um grupo de pessoas a fim de 
atingir objetivos.

A de Altruísmo, comportamento encon-
trado em seres humanos e outros seres 
vivos, em que as ações voluntárias de um 
indivíduo beneficiam outros.

Hoje já são três regionais – Rio de Janeiro, 
Amazonas e Paraná –, e no dia 8 de junho 
foi lançado o Instituto ELA regional Minas 
Gerais, no auditório do Colégio Santa Doro-
teia. O lançamento contou com a presença 
de profissionais da educação e da saúde, 
deputados engajados na causa feminina, 
representantes de vários órgãos ligados à 
causa da mulher, ONGs, diretores de esco-
las públicas e privadas, Secretaria Estadual 
de Educação de Minas Gerais, representan-
tes do Conselho Estadual de Educação, per-
sonalidades da área política e empresarial de 
Minas Gerais, a chefe de gabinete da Defen-
soria Pública Geral, mais de 20 voluntárias 
já cadastradas para atuar na regional, dentre 
outros convidados, imprensa etc.

A regional Minas Gerais tem como ges-
tora Zuleica Reis Ávila, diretora adminis-
trativa do Colégio Santa Doroteia, em Belo 
Horizonte, além de membro da Federação 
Nacional das Escolas Particulares (Fenep) 
e ex-presidente do Sindicato das Escolas 
Particulares de MG (Sinepe/MG), e Renata 
 Gazzinelli, diretora de Eventos do  Sinepe/
MG e diretora de Relacionamento e Mer-
cado do Bernoulli Sistema de Ensino.
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Gestora Regional do Instituto ELA – Educadoras do Brasil

Zuleica Reis Ávila

Um dos projetos mais expressivos do ELA é a 
campanha Adote um ciclo, que teve início em 
junho de 2021, com o objetivo de arrecadar ab-
sorventes higiênicos para doar às alunas de esco-
las públicas e das comunidades vulneráveis das 
cidades que aderirem ao programa.

Sabemos que muitas alunas faltam uma semana 
inteira de suas atividades escolares por não pos-
suírem absorventes, prejudicando assim o seu ren-
dimento escolar e afetando sua autoestima, bem 
como sua qualidade de vida. Parece algo tão sim-
ples, tão da rotina da mulher, mas há muitas meni-
nas da periferia que não têm dinheiro para adquirir 
absorventes e não vão para escola por esse motivo.

À medida que as regionais estenderem a arreca-
dação, as doações também serão estendidas para 
as Unidades Básicas de Saúde (UBS) e instituições 
que acolhem mulheres e famílias vítimas da vio-
lência doméstica. Na primeira fase de coleta, que 
foi até dia 18 de dezembro de 2021, o Instituto 
ELA conseguiu arrecadar aproximadamente 310 
mil absorventes, o que impactou 25 mil meninas 
e mulheres em situação de vulnerabilidade social.

No lançamento da regional Minas, o Colégio Santa 
Doroteia recebeu o selo de responsabilidade so-
cial feminina do Instituto ELA – a primeira es-
cola privada de Minas Gerais a fazer jus ao selo, 
pelo fato de seguir os critérios que valorizam a 
força feminina na sociedade. Durante o evento de 
lançamento, o Colégio Santa Doroteia,  por meio 
da sua diretora-geral, irmã Maria do Carmo Albu-
querque, fez uma expressiva doação de absor-
ventes higiênicos para diversas instituições que 
atendem mulheres e jovens em estado de po-
breza e vulnerabilidade, permitindo à regional ini-
ciar a campanha Adote um ciclo com louvor.

Outros projetos serão desenvolvidos ao longo dos 
próximos meses, sob a tutela das gestoras regio-
nais e voluntárias, sempre em parceria e com o 
apoio da gestão geral do Instituto ELA.

Caso você, ou sua instituição, tenha interesse em 
ser voluntária do Instituto ELA, entre em contato, 
por meio do email zuleica@santadoroteia.com.br, 
ou do email da secretaria-geral do instituto: 
ela@institutoela.org.br.

Para saber mais sobre o ELA, acesse o site 
www.institutoela.org.br. 

Instituto ELA chega a 
Minas Gerais com a 
proposta de criar uma 
rede de educadoras 
para multiplicar 
conhecimentos e 
empoderar mulheres
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Conhecimento

CSC COMO ESTRATÉGIA 
DE PROFISSIONALIZAÇÃO 
DE UMA INSTITUIÇÃO 
EDUCACIONAL

No início de maio deste ano, ministrei 
uma palestra na Bett Brasil, um me-
gaevento com quatro dias de dura-
ção, envolvendo palestras, entrevistas, 

horas de conteúdo, entre outros, considerado 
o maior evento de educação e tecnologia da 
América Latina, cujo tema central foi a Cocria-
ção da educação do futuro.

Minha participação foi no Fórum de Gesto-
res do evento. E uma das tônicas que per-
cebi foram bons exemplos e informações que, 
se levados a sério, e se fossem minimamente 
“copiados” pelos gestores, certamente muda-
riam para melhor os resultados das institui-
ções educacionais.

Considero isso um paradoxo! Afinal, onde 
de fato deveriam inovar e não “apenas” co-
piar uns dos outros, no âmbito de um sistema 
de ensino, por exemplo, acabam por copiar 
boa parte das soluções; e no contraponto, en-
quanto na gestão, a simples cópia de boas 
soluções poderia trazer resultados interes-
santes, os gestores tentam criar suas pró-
prias alternativas, perdendo a oportunidade 
de aprender e tirar proveito das boas práticas.

Vejamos algumas das discussões realizadas 
na mesa intitulada Centro de Serviços Com-
partilhados na Educação:

1. Exemplificaram-se os percentuais de 
inadimplência, folha de pagamento, des-
pesas administrativas e de marketing de 
instituições com baixa ou elevada profis-
sionalização, e as diferenças resultantes 
na linha de EBITDA (uma diferença posi-
tiva de mais de 200% para as instituições 
mais profissionalizadas).

2. Evidenciou-se a redução média alcan-
çada no número de funcionários técni-
cos administrativos após doze meses de 
implantação de uma Central de Serviços 
Compartilhados (CSC), destacando 10% 
como a referência média de redução.

3. Destacou-se ainda que 49% das em-
presas da pesquisa apresentada utilizaram 
a economia gerada pelas melhorias de 
produtividade com a implantação do CSC 
na redução de custos para o negócio pro-
priamente dito.

4. Foram citados e detalhados as etapas 
e prazos máximos para a implantação de 
uma CSC, passando pelo delineamento da 
central (90 dias), padronização dos pro-
cessos e setores (180 dias) e a implanta-
ção “total” do CSC (6 a 24 meses).
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Sócio-consultor da Hoper Educação

Caio Polizel

5. Ressaltou-se que a média de payback 
da implementação de um CSC fica na casa 
dos dois anos.

6. Por fim, apresentando um senso de re-
alidade, nas trocas entre a moderadora e 
debatedores, ficaram claros os benefícios 
gerais de um CSC, com exemplos bastante 
práticos, mas deixou-se de clarificar que 
a implantação de uma central de serviços 
não é nem simples e nem rápida, e que re-
quer um bom planejamento.

Os seis tópicos citados apenas fazem um re-
corte sintético do que foi discutido na mesa 
de debate sobre CSC. Mas considero que o 
mais importante neste momento é que os 

gestores, sejam eles administrativos, sejam fi-
nanceiros ou acadêmicos, precisarão abrir-se 
ao novo momento da educação – e por que 
não do mundo? –, onde tudo está sendo re-
pensado em sua forma de fazer e de ser. 

É preciso experimentar e colocar equipes, 
professores e alunos conectados pela tecno-
logia, com soluções simples. Não é preciso 
errar com o básico, a gestão pode e deve usar 
com inteligência o que já existe, sendo este 
um excelente primeiro passo. Por fim, como 
diria Peter Drucker: “Todas as inovações efica-
zes são surpreendentemente simples. Na ver-
dade, maior elogio que uma inovação pode 
receber é haver quem diga: Isto é óbvio! Por 
que não pensei nisso antes?”. 
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A EDUCAÇÃO 
POR TRÁS DA 
INTELIGÊNCIA 

ARTIFICIAL

Uma enorme quantidade 
de profissionais trabalha 

como professores dos 
sistemas de IA. Horizontes 
profissionais se ampliam e 

novas profissões surgem

Inovação & Tecnologia

Se já era possível seu aplicativo 
fazer as vezes da secretária, ano-
tando o texto que você dita pelo 
comando de voz, a Google deu 

mais um passinho à frente. Em notícia 
recente, ela anunciou que trabalha em 
novos óculos que traduzem conversas 
em tempo real, lançando nas suas len-
tes as legendas do diálogo. Avanços da 
tecnologia, como esses, permitem rom-
per obstáculos à comunicação entre 
pessoas e equipamentos a partir de co-
mandos de voz. Caminhamos cada dia 
mais para o mundo dos Jetsons. Ou al-
guém, num passado recente, se imagi-
nava conversando com a geladeira?

Mas, para que esses comandos de voz 
sejam entendidos pela máquina, é pre-
ciso que ela aprenda a interpretá-los. 
Você já parou para pensar como a Alexa, 
o nome da atendente virtual da  Amazon, 
aprende? Ou, em algum momento, te 
ocorreu como o Google Translator é 
capaz de entender uma infinidade de 
palavras em idiomas os mais diversos e 
ainda responder em voz alta sua tradu-
ção em outra língua? Pois é... Fique sa-
bendo que, por trás de toda essa magia, 
existe um batalhão de pessoas e espe-
cialistas dedicados, em tempo integral, 
a construir e aprimorar esses sistemas.

No caso do Google Assistant, por exem-
plo, uma grande equipe de linguistas 
atua classificando os dados para trei-
nar “a máquina”. Milhares de cérebros 
humanos atuam para que a Alexa res-
ponda às suas perguntas. Uma grande 
equipe de transcritores espalhados pelo 
mundo atua fazendo a mágica aconte-
cer. São trabalhadores invisíveis, profes-
sores de máquinas que estão ensinando 
os sistemas inteligentes. O paradoxo é 
que eles poderão se tornar seus pró-
prios substitutos digitais.

O TRABALHO FANTASMA

Muito do convencional em nossa eco-
nomia estava relacionado a ter um 
emprego de escritório, e isso está 
prestes a desaparecer. Na esteira des-

Revista Linha Direta20  

ra
w

pi
xe

l.c
om



Revista Linha Direta 21  

Especialista em Gestão Estratégica e Capital Humano. Mentor em 
Inovação Educacional, CEO em edtechs, escritor e palestrante

Marcelo Freitas

ses avanços trazidos pela tecnologia, 
novas profissões vão sendo criadas. 
Se o metaverso é a bola da vez, pro-
fissões como “consultor financeiro 
de criptomoedas”, “gestor de IA para 
smart cities”, “hacker de segurança” e 
“engenheiro de wearables” vão sur-
gindo. Trata-se do que está sendo 
chamado de trabalho fantasma. Mas 
o que é isso, afinal? 

A definição desse termo envolve qual-
quer tipo de trabalho que possa ser, ao 
menos em parte, criado, programado, 
gerido, enviado e construído por meio 
de uma interface de programação, in-
ternet e até mesmo um pouco de IA, a 
inteligência artificial.

Segundo argumentam a antropóloga 
Mary Gray e o cientista da computa-
ção Siddharth Suri, em seu livro Ghost 
Work: How to Stop Silicon Valley from 
Building a New Global Underclass, a 
grande questão é entender até onde 
isso pode ir, pois estaríamos todos 
nós treinando as máquinas para se 
apropriarem do nosso próprio traba-
lho. Um trabalho que, na realidade, re-
quer muita criatividade, conhecimento 
e julgamento.

NOVOS CAMINHOS

Esse novo ambiente, com robôs cada 
vez mais participativos, está mudando 
radicalmente a maneira como faze-
mos nossas atividades, e a exigência 
de profissionais qualificados cresce 
a passos largos. Estamos diante de 
uma nova sociedade e, portanto, é 
preciso pensar rapidamente o modelo 
de escola e como ela deve agregar 
valor a esse mundo onde o físico e o 
digital tendem a se misturar cada vez 
mais. Na verdade, estão se tornando 
uma coisa só.

Para começar, é importante entender 
esse ambiente híbrido e o perfil dos 
especialistas que sua operação irá de-
mandar. Na chamada sociedade 4.0, 
competências multidisciplinares são 

pré-requisitos para transitar em ambientes 
inovadores e de rápidas mudanças, como faz 
prever o “metauniverso” do trabalho. 

Nesse particular, para fazer a diferença, a 
escola deve mirar na geração de valor para 
seus alunos, agregando valor onde a má-
quina e os sistemas não conseguem. Fala-
mos do desenvolvimento das habilidades e 
competências humanas.

Para que isso aconteça, o educador precisa 
gostar de tecnologia, de inovação e, princi-
palmente, ter curiosidade para aprender e 
acompanhar uma sociedade que se reinventa 
a cada momento. Limitar-se aos espaços de 
aprendizagem da escola e focar no repasse 
de conteúdos inaplicáveis já não permite so-
breviver “a uma conversa com o Google”.

Estamos inseridos em uma nova era. Um 
ambiente permeado por novas interações, 
novos relacionamentos. Por isso mesmo, as 
velhas ferramentas e modelos já não garan-
tem à escola a sustentabilidade necessária. 
Conexão, inovação e criatividade são passa-
portes desse ambiente. 
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Gestão Educacional

GESTÃO 
PARTICIPATIVA 
DA MUDANÇA

Veloz. Incerto. Não linear. Com-
plexo. Volátil. O mundo é um de-
safio diário e crescente para o 
ambiente escolar. Impossível in-

terpretar bem cenários e agir nesse tabu-
leiro ansioso no modo solo. Para refletir e 
atuar diante de caminhos, soluções, me-
todologias e tecnologias que se apresen-
tam ou se constroem, gestores precisam 
revisitar as bases administrativas sobre as 
quais estão assentados.

A partir de autores que pensam a ges-
tão participativa e a gestão da mu-
dança, veremos como um educador com 
ponto de vista e atuação macro pode 
se aproximar das novas tecnologias em 
busca de maior e melhor diálogo, co-
laboração e conhecimento socialmente 
construído.

Sem dúvida, são cruciais as ferramentas 
digitais que apresentam índices para em-
basar decisões estratégicas, que dinami-
zam processos de ensino-aprendizagem 
e gestão. Também metodologias ágeis 
compõem repertório fundamental para 
propiciar ambientes escolares de alto 
rendimento, comunicação eficaz e inova-
ção. Mas sem que a estrutura hierárquica 
e o modelo de liderança sejam revistos, 
ferramentas e metodologias contemporâ-
neas tenderão ao fracasso, e a inovação, 
à maquiagem superficial.
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ORGANIZAÇÃO ORGÂNICA

Antes de avançar sobre modelos de gestão, 
cabe tomar conhecimento da classificação 
elaborada por dois sociólogos ingleses, Tom 
Burns e G. M. Stalker.  

Como a analogia entre indústria e escola não é 
nova, não preciso dar maiores explicações para 
utilizar a descrição da engrenagem produtiva 
para tratar dos processos que observamos no 
cotidiano escolar. As estruturas administrati-
vas, as técnicas contábeis e as estratégias de 
condução de equipes e de processos ultrapas-
sam as chaminés fabris há muito.

Nessas estruturas reside um padrão constru-
ído no Renascimento. A linguagem matemá-
tica rigorosamente estabelecida de Galileu, o 
pensamento descrito pelas leis da matéria, 
como queria Descartes, as leis gerais base-
adas em fatos particulares, conforme Bacon, 
e o modelo atomístico de Newton compu-
nham o pensamento reducionista do para-
digma cartesiano-newtoniano. À imagem 
desse modelo estavam as instituições, que 
apresentavam rigor metodológico, determi-
nismo mecanicista, visão calcada em ordem, 
uniformidade, objetividade, causa e efeito.

A partir de um estudo sobre vinte indústrias in-
glesas, Burns e Stalker, em The Management of 
Innovation, classificaram-nas em dois tipos de 
organizações, as mecanísticas e as orgânicas. 



Revista Linha Direta 23  
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A estrutura tradicional encontrada em uma 
organização com traços mecanísticos pre-
cisa ser desmontada. Reduzir significativa-
mente hierarquia e burocracia, transformar 
a comunicação formal em fluida e substi-
tuir normas por padrões éticos são formas 
de tornar a organização mais ágil, humana 
e flexível para responder ao tempo célere 
em que vivemos.

GESTÃO PARTICIPATIVA

O desmonte dessa estrutura possibilita 
uma alteração na maneira como se geren-
cia: a passagem de uma gestão de pes-
soas (quando as pessoas são objetos da 
gerência) para uma gestão com pessoas 
(ou uma gestão participativa).

Tendo um novo paradigma emergindo no 
fazer científico, com Max Planck e sua fí-
sica quântica, contrariando a lógica newto-
niana, um novo ambiente comunicacional 
que se constrói pervasivamente, com o es-
pectador-ouvinte-leitor transbordando seu 
lugar e se tornando autor, somos impeli-
dos a buscar um novo modelo gerencial, 
que apresente participação, descentraliza-
ção, interdependência e integração.

A participação de cada componente da 
comunidade escolar no planejamento e 
nas decisões, em maior ou menor medida, 
gera uma ambiência propícia ao desen-
volvimento qualitativo de cada processo 
deste cotidiano complexo que circunda a 
relação professor-aluno.

A gestão participativa, discursivamente, 
pressupõe o envolvimento das pessoas 
na administração da empresa. Na prática, 
embora a literatura sobre o tema seja cau-
dalosa, o movimento de democratização 
da máquina administrativa é demasiada-
mente lento.

Para que esse modelo faça parte do am-
biente organizacional, é necessário um 
processo de mudança cultural, com uma 
relação hierárquica mais horizontal, mais 
atuação em equipes ou times e menos su-
pervisão direta do trabalho.

A organização mecanística apresenta uma 
estrutura fechada (com divisão detalhada dos 
afazeres), pautada em expectativas deter-
minísticas do comportamento dos seus fun-
cionários. O racionalismo vigora por meio de 
regras e procedimentos rígidos, de processos 
bem amarrados e do controle rígido exercido 
por uma hierarquia dura. Muitas dessas ca-
racterísticas podem, facilmente, ser encontra-
das em diversas instituições de ensino, seja 
na decisão centralizada de um diretor, nas 
atribuições bem delimitadas que não permi-
tem a circulação fluida de informações e solu-
ções ou no fechamento arbitrário à inovação. 

Orgânica seria a organização com maior 
flexibilidade e, portanto, maior poder de 
adaptação às mudanças contemporâneas. 
Também são mais propícias à inovação – 
não há impedimento para a penetração de 
ideias vindas de professores ou funcioná-
rios. Há descentralização nas decisões e 
o controle não é opressivo. Em uma orga-
nização orgânica há ênfase nos princípios 
do bom relacionamento humano e atua-
-se menos sobre o comportamento dos 
trabalhadores (professores) do que sobre 
seus resultados. Sua flexibilidade estrutu-
ral (dos processos, da política de cargos e 
salários, entre outros) possibilita um rela-
tivo grau de liberdade. E, evidentemente, 
liberdade é um valor e um sentimento ex-
tremamente necessário a um ambiente de 
ensino-aprendizagem.
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GESTÃO DA MUDANÇA

De um modo geral, os modelos de ges-
tão da mudança apresentam-se como lis-
tas de processos ou atividades que se 
deve pôr em prática para o alcance de um 
novo modus operandi. Não sendo afeito a 
listas, não tratarei desse viés. Entretanto, 
vale citar a ressalva dos autores  Jeffrey 
Hiatt e Timothy Creasey, em Change 
 Management: the People Side of Change, 
de que os especialistas (que apontam os 
mesmos passos, os mesmos procedimen-
tos para diferentes empresas) ensinam o 
como fazer, mas não o porquê de fazê-lo.

Diante de uma realidade metamorfoseante, 
de complexidade crescente, a lógica carte-
siana deixa de contribuir para a orientação 
das práticas administrativas, forçando a cria-
ção de modelos inspirados nas teorias do 
caos e da complexidade. A atmosfera instá-
vel e turbulenta demanda uma organização 
aberta (orgânica), uma empresa auto-orga-
nizante, autopoiética e dissipativa, conforme 
defende Bauer, citado por Wendel Freire em 
sua tese Cultura digital no Ensino Médio: 
gestão participativa da mudança.

Auto-organizante é uma organização:

(...) com ricos padrões de interação 
e conectividade entre as pessoas, de 
modo a permitir e fomentar o surgi-
mento espontâneo de sinergias ca-
talisadoras de novas possibilidades; 

(...) que reconhece ser inevitável a 
existência de contradições, de am-
biguidade e de conflitos (ou seja, 
de desordem), e que procura utilizá-
-los em seu proveito, como fonte de 
aprendizado, criatividade e inovação;

(...) em que seus elementos consti-
tuintes apresentam alto grau de di-
ferenciação, sem prejuízo de um alto 
grau de integração que confere iden-
tidade à empresa como um todo.

É uma organização autopoiética aquela:

(...) que compreende residir em seus 
próprios recursos internos todo o po-
tencial necessário para sua evolução;

(...) que busca permanentemente 
atualizar sua identidade, em congru-
ência com as mudanças em seu am-
biente externo;

(...) que faz uso da criatividade, da 
inovação e da experimentação para 
desenvolver e aprimorar seus esto-
ques de conhecimento.

Dissipativa é a organização:

(...) na qual a sinergia entre seus 
membros pode, a partir de uma de-
terminada massa crítica, vir a pro-
duzir autonomamente alternativas e 
caminhos inovadores;

Gestão Educacional

A gestão participativa da mudança, uma 
apropriação de técnicas administrativas 
por educadores, engendra um espaço 

verdadeiramente dialógico
“

”
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(...) que interpreta as possibilida-
des de vir a sofrer uma ruptura es-
trutural (uma quebra de simetria) 
imposta pelo ambiente externo, 
sendo capaz de tirar partido de tal 
eventualidade para redefinir sua 
estruturação interna.

Gestão da mudança é adaptação às fre-
quentes atualizações gerais do cenário 
de negócios por meio de determina-
das práticas gerenciais. O universo es-
colar demanda uma atenção para além 
do mercado. É fundamental fazer lei-
tura profunda das realidades vividas 
pelos jovens, das alterações comporta-
mentais dos envolvidos no processo de 
ensino-aprendizagem, dos novos percal-
ços da relação entre professor e aluno e 
dos voláteis espaços virtuais de troca e 
convivência.

GESTÃO PARTICIPATIVA DA 
MUDANÇA

Quando estabelece as especificidades 
da organização escolar, a Lei de Diretri-
zes e Bases da Educação Nacional (Lei 
n. 9.394/1996) aponta que:

Art. 14º. Os sistemas de ensino defi-
nirão as normas da gestão democrá-
tica do ensino público na educação 
básica, de acordo com as suas pe-
culiaridades e conforme os seguintes 
princípios:

I - participação dos profissionais da 
educação na elaboração do projeto pe-
dagógico da escola;

II - participação das comunidades es-
colar e local em conselhos escolares ou 
equivalentes.

Dessas palavras, participação aparece com 
maior ênfase, tanto pela repetição quanto 
pela contiguidade ao termo gestão demo-
crática. Ligada aos profissionais da educa-
ção e à tarefa de projetar pedagogicamente 
a escola, dá sentido a um fazer de com-
promisso compartilhado e de responsabi-
lidade pelo futuro. Vivida em um ambiente 
escolar, a participação tem um potencial 
emancipatório (dos sujeitos envolvidos) e 
renovador (das práticas adquiridas).

A autoria do percurso nos dá maior pra-
zer em percorrê-lo. O compromisso (ou 
o poder) compartilhado torna qualquer 
projeto mais destinado ao sucesso. A 
participação, enfim, é um processo com-
partilhado entre diretor escolar, supervisor, 
coordenadores e educadores.

A utilização de soluções tecnológicas, a 
elaboração de projetos transformadores 
e de reformas curriculares e as reformu-
lações metodológicas devem acontecer 
sempre como construção da comunidade 
escolar. Só assim se alcançam emancipa-
ção, renovação, inovação e sucesso. Não 
haverá tais aspectos pelas políticas públi-
cas ou pelos documentos oficiais – mesmo 
que estes representem algum avanço –, 
muito menos pelas ordens de um déspota 
esclarecido.

A gestão participativa da mudança, uma 
apropriação de técnicas administrativas 
por educadores, engendra um espaço ver-
dadeiramente dialógico. Um ambiente 
institucional de protagonismo criativo fa-
vorece grandemente o redesenho e a 
adaptação constante ao meio. As tecnolo-
gias digitais, sob uma lógica participativa, 
podem beneficiar uma nova configuração 
de ensino em que as pessoas estejam en-
volvidas em uma relação de efetiva cola-
boração e cocriação. 
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Gestão Educacional

BOAS 
NOTÍCIAS

Revista Linha Direta26  

sn
ow

in
g



Revista Linha Direta 27  

Presidente do Sieeesp

Benjamin Ribeiro da Silva

O Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino no Estado de São 
Paulo (Sieeesp) tem sido pioneiro em muitas coisas, como 
na defesa intransigente da escola particular e por uma edu-
cação de qualidade, e como foi também na proposta inédita 

que lançamos durante a pandemia, de se criar um voucher em benefí-
cio das famílias das classes C, D e E, para que pudessem manter seus 
filhos na escola particular. Afinal, são 90 anos de história em 2022, 
cada um deles dedicado ao tripé Sindicato-Escola-Família.

E esse quase um século de lutas e conquistas merecia uma comemo-
ração especial. Assim, em parceria com o Educbank, está sendo lan-
çado o mais audacioso programa de suporte financeiro às escolas, o 
“Fineducs – você escolhe como pagar”.

Com ele, as famílias – principalmente as de menor poder aquisitivo – 
poderão se planejar e cuidar do pagamento das parcelas nas melho-
res condições possíveis, com tranquilidade, segurança e ainda mais: 
garantindo, dessa forma, a concretização do sonho de possibilitar uma 
educação de qualidade para seus filhos e um futuro profissional com 
mais sucesso.

Os pais e responsáveis sabem que nada será mais importante do que 
isso a partir de agora: pesquisas e estudos mostram que houve um 
enorme atraso na educação por causa do fechamento total das esco-
las durante a pandemia. Essa gigantesca conta educacional começa a 
ser cobrada agora e, não tenham dúvidas, levará anos para ser “paga” 
– se não décadas, como apontam Unicef, Banco Mundial etc. Se é que 
realmente poderá um dia ser quitada.

A falta de sensibilidade dos políticos e autoridades, dizendo não às fa-
mílias mais carentes, dizendo não ao voucher educacional, foi o que 
nos levou a buscar uma alternativa possível a essa crise, que ainda 
não terminou. E o Programa Fineducs está sendo lançado para pre-
encher essa lacuna, um reforço de peso para o orçamento da família 
que quer dar um futuro melhor para seus filhos. E uma preocupação a 
menos com a inadimplência.

Trata-se de um projeto inédito e da resposta da escola particular ao 
pouco caso dos governantes e políticos de Brasília à grave crise e à 
quase falência total do segmento, com centenas de instituições fe-
chando as portas definitivamente em todo o país, principalmente as 
creches e escolas de Educação Infantil.

São boas notícias para um segmento que sofreu – e ainda sofre – 
muito com a pandemia, mas não se dobrou diante das graves dificul-
dades, nem vai se dobrar. 
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LIBERDADE E 
QUALIDADE NA 
EDUCAÇÃO
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Anna Gilda Dianin
Advogada especialista em Direito Educacional e 

Direito Sindical. Presidente do Sinepe/Sudeste/MG

Frequentemente faço uso deste espaço 
para expressar a liberdade conferida à 
iniciativa privada na tarefa de educar, 
citando, além da Constituição Federal, 

os instrumentos internacionais de direitos 
humanos que garantem e reforçam tal prer-
rogativa. O vocábulo liberdade, além de ins-
tigante, comporta várias nuances quando se 
trata de educação. Uma delas, que precede 
a liberdade de empreender, é a que tutela 
e ampara a liberdade de aprender, ensinar, 
pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e 
o saber, inscrita como princípio regente da 
educação (CF/88, art. 206, II).

Isso porque a liberdade é componente es-
sencial da educação, pois, embora sua finali-
dade legal seja o pleno desenvolvimento do 
educando, seu preparo para o exercício da 
cidadania e sua qualificação para o trabalho, 
sua inspiração é fundada nos princípios de 
liberdade e nos ideais de solidariedade hu-
mana (LDBEN, art. 2º, caput).

Ao lado dessa liberdade de aprender e en-
sinar, com igual envergadura se encontra o 
livre exercício de ensinar, facultado à inicia-
tiva privada, consistente na possibilidade de 
criar e gerir unidades de ensino, em todos os 
níveis e graus (CF/88, art. 209).

Por outras palavras, encontram-se, assim, 
protegidos o pluralismo de ideias e de con-
cepções pedagógicas e a coexistência de 
instituições públicas e privadas de ensino 
(CF/88, art. 206, III), de que necessaria-
mente deriva o direito dos alunos e familiares 
de escolherem para si ou seus dependentes 
a instituição de ensino na qual devem estu-
dar. Tal liberdade de escolha há de ser com-
preendida e respeitada como direito humano 
fundamental, o qual não poderia ou não de-
veria ser diminuído nem mesmo em função 
da condição econômica.

Todavia, no mundo real, nem sempre o exercí-
cio dessa liberdade é assegurado. Os estudan-
tes de melhor poder aquisitivo exercem esse 
direito de escolha de forma plena, com matrí-
culas efetuadas em instituições de ensino de 
qualidade, próximas ou distantes de suas resi-

dências, em tempo parcial ou integral. Já aos 
demais, suprime-se tal liberdade. Por ques-
tões de logística, se veem forçados a estudar 
nas escolas mais próximas de suas residên-
cias, desprezando-se o direito de escolha e a 
prévia avaliação da qualidade. Ou seja, joga-
-se no buraco negro mais próximo o princípio 
da igualdade de condições para o acesso e a 
permanência na escola (art. CF/88, art. 206, I).

Lamentavelmente, o Estado brasileiro, que 
deveria ser o garantidor da Educação Básica 
obrigatória e gratuita (CF/88, art. 208, I), 
viola, diuturnamente, a igualdade de opor-
tunidades, principalmente aos menos favo-
recidos, provenientes das famílias de baixa 
ou média renda.

Nesse quadro caótico, empiricamente se 
constata a baixa eficiência na gestão dos re-
cursos públicos destinados à educação, além 
de forte intervenção e alto nível de regulação 
da iniciativa privada, baseada na possibili-
dade de “autorização e avaliação de quali-
dade pelo Poder Público” (CF/88, art. 209, II).

Todavia, é nosso entendimento que a tão de-
sejada qualidade da educação está intrin-
secamente ligada à maior autonomia das 
instituições de ensino, tanto no que se diz 
respeito aos conteúdos quanto aos métodos.

Ora, são as instituições de ensino que detêm 
o necessário conhecimento para explorar o 
potencial de seus alunos e, por isso mesmo, 
deveriam ter maior liberdade de escolha dos 
elementos necessários a tal fim.

É induvidoso que há que ceder espaço ao 
Poder Público para cumprir seu dever de au-
torização e avaliação de qualidade, porém 
jamais, sob esse pretexto, permitir o inter-
vencionismo de forma sub-reptícia e, às 
vezes, explícita, como ocorre na atualidade.

O respeito à liberdade de ensino assegurada 
à iniciativa privada implica menos imposição 
de normas e regras, menor burocracia para 
os sistemas de autorizações e avaliação. A 
livre concorrência resulta em menores preços 
e mais qualidade. 
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Educação em Diálogo

O Programa Universidade para 
Todos (ProUni) nada mais é 
do que uma renúncia fiscal 
por parte do Tesouro Nacio-

nal, reduzindo ou isentando o paga-
mento, pelas instituições privadas de 
Ensino Superior, de quatro tributos: 
IRPJ, CSLL, PIS e Cofins. A bem da ver-
dade, trata-se de uma permuta com 
bolsas de estudos. Além dos requisi-
tos socioeconômicos, a meritocracia 
também é contemplada, pois o candi-
dato se obriga a alcançar um mínimo 
de 450 pontos nas provas do Enem, 
numa escala que vai até mil. Quanto 
maior a nota, maior a chance de ga-
nhar a bolsa de estudos.

Entre 2005 e 2020, o ProUni abriu as 
portas do Ensino Superior para 2,8 
milhões de jovens. Em 2021, foram 
10.821 cursos em 952 instituições pri-
vadas de Ensino Superior que ofere-
cem descontos de 50% ou 100% pelo 
programa em epígrafe. Na média, sig-
nifica uma bolsa para cada 10,7 alunos 
pagantes. É um contingente signifi-

cativo, pois 75,2% das matrículas do 
nosso Ensino Superior estão nas facul-
dades particulares, o que corresponde 
a 6,72 milhões de universitários.

Mas um fato absolutamente relevante 
ocorreu no primeiro trimestre de 2022: 
56,8% das vagas do ProUni não foram 
preenchidas, conforme estudos da res-
peitada Associação Brasileira de Man-
tenedoras de Ensino Superior (ABMES). 
Evidentemente, essa ociosidade incide 
essencialmente em cursos menos con-
corridos, como as licenciaturas, jamais 
em Medicina, por exemplo. Some-se a 
isso uma queda significativa de parti-
cipantes no último Enem (apenas 2,1 
milhões contra 5,8 milhões em 2016). 
Destarte, muito menos candidatos ele-
gíveis às vagas disponíveis, o que res-
tringe o potencial desse programa de 
17 anos e elevado alcance social.

Diante dessa realidade, o presi-
dente Bolsonaro sancionou a Lei n. 
14.350/2022, que estende os benefí-
cios do ProUni ao remover a exigência 

AMPLIADO O 
MAIS RELEVANTE 
PROGRAMA 
SOCIOEDUCACIONAL 
BRASILEIRO
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as universidades públicas não pode-
riam atender ao enorme contingente 
de concluintes do Ensino Médio, en-
quanto – de acordo com o Inep – 
havia em 2003 cerca de meio milhão 
de vagas ociosas nas faculdades par-
ticulares. Um ecossistema propício a 
um novo programa que contemplasse 
uma parceria com as entidades priva-
das de Ensino Superior. Lembro-me 
bem de uma tarde de maio de 2004, 
na qual atendemos o deputado fe-
deral Irineu Colombo (PT – PR), em 
uma reunião no Sindicato das Esco-
las Particulares do Paraná (Sinepe/
PR), quando – com o zelo de quem 
manuseia uma joia – retirou da sua 
pasta duas folhas de papel. Ali estava 
uma minuta do que seria o embrião 
do ProUni.

O setor educacional do Paraná deu 
uma importante contribuição à mi-
nuta, interpondo sugestões, ofertando 
assistência jurídica e intermediando 
a adesão de outros deputados e au-
toridades. Depois de muitas negocia-

Jacir J. Venturi
 Professor aposentado da UFPR. Foi professor e coordenador da 

PUCPR e da Universidade Positivo e foi presidente do Sinepe/PR 

de que os candidatos tenham cursado 
o Ensino Médio integralmente em co-
légios públicos (ou, para uma mino-
ria, que tenha obtido bolsa integral em 
colégios particulares). Assim, a par-
tir de 16 de julho deste ano, todos os 
ingressantes em faculdades particu-
lares cadastradas ao programa e não 
filantrópicas, desde que tenham alcan-
çado 450 pontos no Enem e não ze-
rado em redação, podem concorrer a 
uma bolsa integral se a renda familiar 
per capita for de até 1,5 salário-mínimo 
(SM); e meia bolsa para os discentes 
com renda familiar per capita entre 1,5 
SM e 3 SM. “A inclusão dos egressos 
do Ensino Médio privado é meritória, 
na medida em que não se muda o cri-
tério socioeconômico de renda e pouco 
afeta o potencial quantitativo a mais 
de vagas que podem ser preenchidas”, 
justificou o relator da Medida Provisó-
ria, deputado Átila Lira (PP-PI).

Por décadas, foi elevada a pressão da 
sociedade por mais vagas no Ensino 
Superior diante da realidade de que 

cookie studio



Revista Linha Direta32  

pc
h.

ve
ct

or

ções com os ministros da Educação e 
da Fazenda, no governo do presidente 
Lula, a versão aprimorada daquela mi-
nuta se converteu no PL 3.582, do 
qual o deputado Irineu Colombo foi o 
relator. O então ministro Aloizio Mer-
cadante defendeu o investimento in-
direto como sendo "um custo bem 
mais barato do que se fôssemos criar 
vagas novas em uma universidade fe-
deral". Na época, em uma das reivin-
dicações não fomos atendidos: a de 
que, como só agora finalmente se re-
aliza, o ProUni abarcasse todos os 
alunos com renda familiar per capita 
de até 1,5 SM, independentemente de 
serem egressos de escola pública ou 
privada, com ou sem bolsa.

Investir em educação é uma das prin-
cipais prioridades de uma nação, 
como bem corrobora pesquisa global 
(encomendada pelo HSBC, em 2018), 
na qual 79% dos pais brasileiros 
dizem considerar o ensino de quali-
dade para os filhos como o melhor in-
vestimento que podem fazer.  Trata-se 

do maior percentual entre todos os 15 
países pesquisados, entre eles Reino 
Unido, Estados Unidos, Austrália, Ca-
nadá, França, México. Sim, o estudo 
é o melhor investimento para a as-
censão social, pois só se perde com 
a loucura ou com a morte, como bem 
ensina a sabedoria popular.

E relevante é lembrar outra suges-
tão há muitos anos acalentada e que 
merece o debate entre sociedade 
civil, congressistas e governo: o Pro-
Básico, um programa que seria simi-
lar ao ProUni, com o mesmo tipo de 
renúncia fiscal e com o potencial de 
atender centenas de milhares de alu-
nos da Educação Infantil ao Ensino 
Médio, com especial ênfase para os 
cursos técnicos profissionalizantes. 
Se é uma experiência tão bem-suce-
dida no Ensino Superior, ratificada por 
quase duas décadas de ótimos resul-
tados, por que não replicar o modelo 
também para a Educação Básica, que 
concentra grande parte das graves 
mazelas do ensino no Brasil? 

Educação em Diálogo
cookie studio
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Assessoria Sinepe/ES
  Educação em Diálogo

Os principais gestores edu-
cacionais das instituições 
particulares de ensino do 
Espírito Santo se reuniram 

no dia 3 de junho para a quinta edi-
ção do Encontro de Gestores Educa-
cionais do Sindicato das Empresas 
Particulares de Ensino do Estado do 
Espírito Santo (Sinepe/ES). Mais uma 
vez, o evento foi realizado no Hotel 
Senac Ilha do Boi, em Vitória/ES, com 
programação e conteúdos exclusivos 
para os gestores.
 
Na programação, estavam três pales-
tras com conteúdos enriquecedores. 
O dia começou com a sessão de au-
tógrafos do livro Narrativas de vida, 
com o autor Gilber Machado. De-
pois disso, a primeira palestra foi a 
do doutor Paulo Brandolt, que falou 
sobre a gestão do amanhã e um olhar 
para competir em uma economia ba-
seada em rupturas.
 
Em seguida, o doutor Pedro Neto 
abordou a gestão da inadimplência 
escolar, falando sobre as novas so-
luções para velhos problemas. Encer-
rando a manhã de conhecimento, a 
MSc., Ph.D e pós-doc Solange Mata 
Machado fez sua palestra com o 
tema Desconstruindo o mindset e 
construindo a inovação.
 
Depois de toda a troca de conheci-
mento e aprendizado, o encontro foi 
oficialmente encerrado com um al-
moço especial. No cardápio, a já tra-
dicional e famosa feijoada do Hotel 
Ilha do Boi. Esse também foi um mo-
mento importante de confraterniza-
ção entre os gestores. 

ENCONTRO 
DE GESTORES 
EDUCACIONAIS

Quinta edição do 
evento aconteceu 
no dia 3 de junho, 
em Vitória/ES

Paulo Brandolt, 
doutor e mestre 
em Engenharia 
de Produção. 
Especialista em 
treinamento, 
segurança 
do trabalho, 
processos 
mentais e 
comportamento 
humano

Pedro Neto, 
graduado em 
Direito e em 
Contabilidade, 
com MBA 
em Direito 
Tributário. 
Especializado 
em Direito 
Educacional

Solange 
Machado, Bs 
em Engenharia 
Elétrica pela 
Columbia 
University, em 
Nova Iorque. 
Mestre em 
Estratégia e 
Inovação 
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