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geração do século
XXI convive cada
vez mais com avan-
ços tecnológicos,

atualização constante das
demandas do mercado de tra-
balho, pressão com os vesti-
bulares e, em alguns casos,
enfrentam problemas de in-
teração com o grupo, trans-
tornos de ansiedade e até de-
pressão.

Com esse cenário, novas
responsabilidades começam a
aparecer na vida dos alunos
e de seus familiares. Adaptar-
se a isso nem sempre é fácil,
e é aqui que entra o papel do
orientador educacional.

O ingresso no primeiro
ano do Ensino Médio, por
exemplo, requer atenção de
um orientador, pois os estu-
dantes passam por uma tran-
sição, adquirindo uma nova
relação com a aprendizagem
e construindo novas expecta-
tivas de futuro, muitas vezes
relacionadas ao ingresso na
faculdade, à definição de uma
profissão ou carreira.

Esse é o momento de au-
xiliar os adolescentes a ad-
quirirem uma nova rotina de
estudos. Assim como no se-
gundo ano, é fundamental
fazê-los perceber que o tem-
po é importante e que, mes-
mo sendo um ano um pouco
mais tranquilo, é necessário
ter foco no estudo.

Já no último ano do En-

AA

Qual a importância da
orientação educacional?

ENTENDER O QUE INFLUENCIA O DESEMPENHO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA ESCOLA ATUALMENTE É UM DESAFIO.

* Sofia de Alencastro é orientadora
educacional do Ensino Médio no
Colégio Anglo 21, em São Paulo.

sino Médio é bem importante
ajudá-los a identificar as áre-
as que tem mais afinidade, a
aprender a lidar com a pres-
são do vestibular e com a es-
colha de sua primeira forma-
ção e, muitas vezes, a dese-
nhar uma carreira. Todo o
passo a passo dessa trajetó-
ria passa pela ajuda do orien-
tador educacional.

Tornar a vida do aluno
mais saudável no dia a dia
escolar é fundamental para o
melhor desempenho, não só
dentro dos estudos, mas tam-
bém no tempo em que o estu-
dante passa fora da escola.

Por isso, é essencial o
orientador educacional es-
tar próximo dos familiares
para acompanhá-los, tam-
bém, nesse processo. Os ori-
entadores ajudam na ponte
da relação entre pais e filhos
no que tange o ambiente edu-
cacional, assim como destes
com os professores.

Muitos pais procuram os
orientadores para entender
o comportamento dos filhos:
por que vão mal ou bem em
uma matéria, como deveria
ser uma rotina de estudo efi-
ciente, como equilibrar a
vida social com a escolar,

como abordar as questões
afetivas da adolescência, en-
tre outras questões.

O orientador educacio-
nal, muitas vezes, é quem
oferece o contraponto, aju-
dando filhos e pais a olha-
rem as coisas por outra
perspectiva e a encontrar
soluções. Ele possibilita am-
pliar a visão de ambos e in-
centivar a compreensão de
diferentes pontos de vista.

Há pais preocupados de-
mais com os estudos dos fi-
lhos, mas também há pais
que se preocupam de menos.
Os orientadores colaboram

para esse equilíbrio partin-
do do princípio de que a res-
ponsabilidade pelo sucesso
escolar deve ser, na adoles-
cência, assumida primeira-
mente pelo aluno.

É comum nessa fase, que
filhos e pais sejam chamados
para uma conversa conjunta,
em que o orientador promove
uma comunicação mais fluen-
te, o ajuste de expectativas, o
esclarecimento de questões
relacionadas ao dia a dia, a
compreensão das escolhas e
das necessidades específicas
da adolescência.

A atuação constante dos
orientadores torna a escola
um bom lugar para estudos e
relacionamentos entre alu-
nos, professores e familiares.
Dessa forma, é possível notar
também que essas ações ge-
ram resultados significativos
e colaboram, inclusive, para
a prevenção do bullying, por
exemplo, e até diminuição do
uso de bebidas alcoólicas e
drogas entre os jovens.

O orientador é escuta, é
exercício, é ponte para melho-
rar a vida do estudante em sua
rotina escolar, visando o me-
lhor desempenho e formação
de cada indivíduo e também
do coletivo estudantil.

Enem é marcado
para os dias 3 e 10

de novembro
AS INSCRIÇÕES PODERÃO SER FEITAS
ENTRE OS DIAS 6 E 17 DE MAIO.

As provas do Exame Nacional do Ensino Médio
(Enem) deste ano serão aplicadas nos dias 3 e 10 de
novembro, segundo cronograma divulgado pelo Institu-
to Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Aní-
sio Teixeira (Inep). Pelo calendário, as inscrições esta-
rão abertas de 6 a 17 de maio.

Entre 1º e 10 de abril os estudantes poderão pedir isen-
ção da taxa de inscrição. Nesse mesmo período, o Inep vai
receber as justificativas dos que faltaram às provas em
2018. O edital do Enem, conforme o instituto, será publi-
cado no próximo mês.

No ano passado, 5,5 milhões de pessoas se inscreve-
ram para fazer o Enem, mas 4,1 milhões compareceram
aos dois dias de provas. Nos dois domingos de exame, os
estudantes precisam desenvolver conhecimentos de lingua-
gens, incluindo redação, ciências humanas, ciências da
natureza e matemática.

Programas de intercâmbio no
Canadá são tendência para 2019

O mercado de intercâmbio e educação in-
ternacional está em pleno crescimento no Bra-
sil. Embora a preferência por países já consa-
grados continue, destinos menos convencio-
nais têm ganha-
do relevância.

Mercado de
trabalho aqueci-
do, possibilidade
de imigração e
referências cultu-
rais são alguns
dos aspectos que
influenciam a esco-
lha por determinados
países, e fazem com que a procura por eles
suba rapidamente.

Ainda assim, em comparação a outros des-
tinos, o Canadá continua sendo líder de pro-
cura. Para Paulo Silva, diretor da World Stu-
dy BH, a facilidade na obtenção do visto e qua-

lidade de ensino são os principais motivos que
fazem o destino um dos preferidos dos brasi-

leiros. Por ser um país
bilíngue, o Canadá está
entre os destinos mais
procurados para fazer

cursos de idiomas,
cursos de especia-
lização, programa
de estudo e tra-
balho, cursos
superiores e até
mesmo mestra-
do.

Além disso,
o siste- ma educacional
canaden- se é considera-
do mun- dialmente como
um dos melhores. E as cidades de Toronto e
Vancouver são os destinos canadenses que
terão mais procura em 2019.

O CANADÁ CONTINUAM SENDO A ESCOLHA MAIS POPULAR ENTRE OS BRASILEIROS.
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Os sentimentos da aprendizagem

Na área educacional comenta-se muito
sobre os processos de ensino, novas meto-
dologias, inovação digital, conteúdos e pro-
jetos. Porém, existe algo muito importante
que é pouco mencionado e trabalhado, que é
o gerenciamento emocional dos sentimentos
dos alunos e até dos professores, na cami-
nhada da aprendizagem.

Segundo estudos do autor Guy Claxton,
da Universidade de Bristol, a escolha de
aprender ou não aprender é algo elaborado e
bastante complexo. O cérebro pode responder
de diversas maneiras a relação entre estudan-
te e aprendizado e na maioria das vezes não
vemos esses fatores de maneira clara e cons-
ciente, não compreendemos nossos próprios
sentimentos e consequentemente nossas ati-
tudes em relação à aprendizagem.

As pessoas costumam reagir de maneiras
diferentes às mesmas imposições ou situações
de aprendizagem. Alguns estudantes entram
em processo de fuga, não querem ser nota-
dos, não querem aparecer, ser questionados.
Outros, por se depararem com dificuldades em
entender algum conteúdo, podem entrar em
uma atitude de luta,  tornando-se agressivo.
Outros se sentem angustiados, incapazes. Al-
guns preferem nem tentar, ao receber um novo
conteúdo, já dizem: “Não consigo, não posso
fazer”. Há também aqueles que entram em
processo de desatenção, querendo demonstrar
uma “não preocupação”, ou pouco caso para
determinados conteúdos. Há ainda os que
guardam tanto seus medos e angústias que
acabam ficando com uma grande tensão e pres-
são interna. E existem tantos outros senti-
mentos como medo, vergonha, que se não tra-
balhados ou ao menos reconhecidos pelos es-
tudantes, mas que podem afetar de maneira
drástica o gosto e a vontade de aprender.

Os sentimentos bons também precisam
ser reconhecidos e instigados, como a cren-
ça em si, a resiliência, a persistência, o pra-
zer em se descobrir coisas novas. Essas ques-
tões, apesar de relegadas a segundo, tercei-
ro ou talvez quarto plano, são extremamen-
te importantes para nossos estudantes. Vi-
vemos em mundo agitado, onde as informa-
ções correm rápido, com um mercado exi-
gente e muita pressão em relação aos estu-
dos e a construção de carreiras. E nossos
estudantes muitas vezes não sabem lidar com
essas situações, não sabem filtrar e acabam
desenvolvendo crises de ansiedade e pouca
autoestima, o que, infelizmente pode resul-
tar em casos crescentes de depressão.

Portanto, se faz necessário um olhar sé-
rio para o trabalho com a inteligência emoci-
onal e com os sentimentos envolvidos no pro-
cesso de aprender. É preciso primeiramente
nos reconhecermos no mundo e aprendermos
a lidar com suas múltiplas adversidades, para
depois tentar fazer dele um lugar melhor. E
tudo isso são objetivos inerentes à educação.

Desenvolvimento do livro digital
em plataformas educacionais

AS TECNOLOGIAS DIGITAIS DA INFORMAÇÃO TORNARAM-SE GRANDES ALIADAS DO PROFESSOR.

A evolução das tecnologias
digitais de informação e comu-
nicação tem transformado pro-
fundamente a sociedade em to-
das as suas dimensões, inclu-
sive a educação.

A inovação acontece por meio
do ambiente virtual, pelas novas
formas de publicação e organiza-
ção de conteúdo ou até pelo en-
tretenimento em sala de aula. As
metodologias ativas, que colocam
o aluno no centro do aprendiza-
do, transformando-o em protago-
nista de sua evolução acadêmi-
ca, encontram na tecnologia su-
porte para que o estudante ab-
sorva o conteúdo.

Na entrada do século 20 e com
o movimento das tecnologias da
informação, da comunicação e a
ascensão da internet, modifica-
ram-se as formas de distribuição,
criação e também da leitura dos
livros, alterando a forma tradi-
cional das editoras que utiliza-
vam apenas os livros impressos.

Assim, tornou-se possível cri-
ar publicações interativas ou ver-
sões digitais para computadores,
celulares e tablets. Objetos de
aprendizagem em plataformas

* Lucimara Cardoso Nicolau é professora do
5º ano do Ensino Fundamental Anos Iniciais

no Colégio Marista Criciúma.

*Tiago Cesconeto Roque é analista de
Tecnologia Educacional.

AS PESSOAS COSTUMAM REAGIR DE MANEIRAS DIFERENTES ÀS MESMAS IMPOSIÇÕES OU SITUAÇÕES DE APRENDIZAGEM.

* Vanessa Queirós Alves – professora e tutora do curso de
Pedagogia no Centro Universitário Internacional Uninter e

pedagoga na rede estadual de ensino do Paraná.

como o Sway (que permite criar
conteúdos interativos) e o Bla-
ckboard (ambiente de aprendiza-
do virtual) geraram facilidades
para o recolhimento de dados e o
desenvolvimento do livro digital.

Desta forma, os estudantes e
os docentes podem aprender na
prática utilizando-se destes apli-
cativos e softwares destinados à
área acadêmica. Uma das vanta-
gens da utilização dessas ferra-
mentas é a concentração do ma-
terial e a realização de atividades
cujos resultados podem ser obti-
dos após o término do processo.

Com isso, vimos a necessi-
dade de desenvolver uma ver-
são digital do livro Crianças
como Você para os quintos anos
do Ensino Fundamental Anos
Iniciais do Colégio Marista Cri-
ciúma (SC). Levando em conta
que a metodologia utilizada na
construção do projeto é do co-
tidiano dos estudantes, eles de-
monstraram mais interesse
pelo processo de construção.

Por outro lado, percebe-se
que os professores conseguiram
tirar proveito dos benefícios que
a tecnologia pode trazer para o

processo de ensino-aprendiza-
gem, atuando de maneira mais
atraente e inovadora.

As tecnologias digitais da in-
formação tornaram-se grandes
aliadas do professor e devem
ser vistas como instrumentos
que consolidam o aprendizado.
As aulas tornam-se ainda mais
fascinantes, a relação entre
professor e aluno se enriquece,
os alunos se sentem mais moti-
vados e receptivos ao aprendi-
zado e, consequentemente, o
ensino se torna mais ativo.

Dessa forma, uma educação
inovadora e participativa pode-
rá ser estabelecida a partir do
compromisso dos envolvidos no
processo de aprendizagem. As-
sim, a tecnologia é uma grande
aliada na construção da educa-
ção e na formação do cidadão.
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uando citei a pri-
meira – “é o pássa-
ro madrugador que

apanha a minhoca...” –, meu
amigo, admirável matemático
e executivo de várias empre-
sas renomadas, com um sor-
riso maroto, retrucou: “é,
mas é o segundo rato que
come o queijo...”. Sim, demo-
rei um pouco para entender:
o primeiro rato madrugador
é abocanhado pelo gato!

Pois bem, analogamente a
essa parábola, na Educação
Superior brasileira, quem está
comendo o queijo é a Educa-
ção a Distância (EaD), que é
consideravelmente recente,
mas já se consolidou. O expres-
sivo crescimento dessa moda-
lidade educacional, porém,
não se fez sem efeitos colate-
rais, pois, com alguma dose
de canibalismo, promoveu
uma redução no ensino pre-
sencial. Com matrículas pra-
ticamente nulas em 2003, a
EaD alcançou a cifra de qua-
se 1,8 milhão de alunos em
2017 (dados mais recentes
disponibilizados pelo INEP/
MEC), com taxas de cresci-
mento de até 27% ao ano.
Nesse mesmo período, a mo-
dalidade presencial apresen-
tou um incremento anual
médio de 6%, no entanto apre-
senta um ponto de inflexão há
três anos, com quedas conse-
cutivas especialmente nas
Instituições de Ensino Supe-
rior (IES) privadas.

Dos 3,2 milhões de calou-
ros em 2017, cerca de 1,1
milhão optou pela EaD e 2,1
milhões pelo presencial, e do
total de 8,3 milhões de uni-
versitários em instituições
públicas e privadas, o per-
centual de matriculados na
EaD é de 21,2% (há dez anos
era 7%), índice que avança
para 46,8% nos cursos de li-
cenciatura. Em 2023, proje-
ções da ABMES indicam que
será equivalente o número
de ingressantes nas duas
modalidades, com leve de-
créscimo no presencial.

Ademais, há ainda outros
5 a 7 milhões de jovens e adul-
tos em ofertas EaD não con-
troladas pelo MEC, conside-
rando cursos livres, de capa-
citação ou de extensão. Apro-
vados ou não pelo MEC, o fato
é que no ambiente virtual de-
senvolvem-se características

muito valorizadas no merca-
do de trabalho: autonomia
para aprender, disciplina pes-
soal, fluência digital, foco, boa
gestão do tempo, maturidade
para não embicar para o se-
dutor mundo digital das mí-
dias sociais e outras distra-
ções. E após concluído o cur-
so, o diploma ou o certificado
não faz qualquer referência se
a modalidade foi presencial
ou a distância.

Essa sinalização se faz ain-
da mais eloquente quando se
considera o crescimento céle-
re de matrículas no ensino
híbrido ou semipresencial, no
qual se amalgamam a educa-
ção presencial e a distância,
sob a égide de uma maior efe-
tividade na aprendizagem. E
cabe aqui uma explicação adi-
cional e relevante: os cursos
semipresenciais, mesmo que
ofertem 30% ou 50% de au-
las com professor em sala, en-
tram nas estatísticas da EaD.
São os que mais crescem, e
merecidamente, diante da con-
juntura atual.

Até 2016, para abrir um
polo de EaD, o tempo era de
cerca de 3 anos, e os 6 maio-
res players educacionais de-
tinham 80% das matrículas.
A partir de um novo marco
regulatório do MEC, de 21/6/
17, disparou-se o gatilho
para uma abertura descomu-
nal de polos, partindo-se de
6.583, antes da referida por-
taria, para 15.394 em julho

de 2018 (parte deles inati-
vos, por falta de matrículas).
Essa explosão de polos levou
à prática de preços predató-
rios, e o alerta é que isso não
comprometa a imagem da
EaD, como aconteceu com o
antigo supletivo – seja EaD,
seja presencial, é determinan-
te a qualidade do ensino. Se-
gundo estudo da Consultoria
Hoper Educacional, o preço

médio da mensalidade em
2012 era de 358,00 reais,
caindo para 270,00 em 2018
– ou seja, um terço da média
nacional do presencial, equi-
valente a 796,00.

E três são os atrativos pre-
ponderantes da educação em

plataformas digitais: os pre-
ços acessíveis, uma vez que
as mensalidades da gradua-
ção totalmente online ficam
bem aquém da presencial; os
discentes são atraídos pelos
horários flexíveis – um ins-
trumento democrático, pois
permite estudar onde e
quando puder, bastando ter
acesso à internet; e a elimi-
nação dos deslocamentos,
que com o trânsito caótico
nos grandes centros pode sig-
nificar um ganho diário de
2 a 3 horas e redução de gas-
tos com a locomoção.

A dicotomia ainda hoje
existente entre a educação vir-
tual e a presencial em breve
não fará mais sentido. Serão
modalidades complementares.
“É aprendizagem e ponto”,
num modelo que se aproxima
do que atualmente chamamos
de semipresencial.  Nesse sen-
tido, a partir de uma Portaria
do MEC de 31/12/18, vigente
portanto agora 2019, em uma
IES até 40% do conteúdo da
carga horária de um curso pre-
sencial pode ser a distância –
antes esse limite era de 20%.
Há regramentos para essa im-
plantação, e parte das críticas
que surgiram devem merecer
do MEC ajustes no decurso
dos próximos meses, mas de-
vemos ter em mente que os
ingressantes em nossas uni-
versidades são nativos digi-
tais e em geral dominam bem
essas novas tecnologias.

Quanto aos docentes – e
este é o lado triste –, mui-
tos bons didatas do passa-
do, com suas aulas conven-
cionais e bem dadas, estão
perdendo o emprego por não
conseguirem o mesmo êxito
em plataformas e lingua-
gens digitais. E nesse aspec-
to, valho-me de outra metá-
fora: os professores estão
sendo convidados a embar-
car em ônibus de ida, sem
retorno. A maioria embar-
ca e no caminho se capaci-
ta, se adapta, é darwinista
e segue em frente; mas ou-
tros desembarcam ou são
desembarcados.

Toda disrupção é alvo de
críticas, mas nesse caso não
deveriam estar voltadas à
modalidade EaD e sim às IES
que não ofertem oportuni-
dades de boa capacitação
aos seus professores e tuto-
res, aos materiais de apoio
sem boa didática ou ainda
às tecnologias educacionais
deficientes. Ademais, é um
instrumento indispensável
para que atinjamos a Meta
12 do Plano Nacional de
Educação (PNE) – matricu-
lar 33% dos jovens de 18 a
24 anos na Educação Supe-
rior até 2024 (atualmente
estamos perto dos 19%).

Ensino Superior: EaD avança
em meio a feroz concorrência
QQ

NESTE

PREÂMBULO,

VALHO-ME DE

DUAS VALIOSAS

E ATÉ

ANTAGÔNICAS

METÁFORAS DA

SABEDORIA

POPULAR.

* Jacir J. Venturi, Coordenador na
Universidade Positivo e membro do
Conselho Estadual de Educação, foi

professor da UFPR e PUCPR.
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MEC publica portaria que regula
emissão de diploma digital

O DIPLOMA DIGITAL TEM TODA A SUA ORIGEM, EMISSÃO,
REGISTRO E ARMAZENAMENTO EM AMBIENTE DIGITAL

O Ministério da Educação pu-
blicou nesta terça-feira, 12, a Por-
taria nº 554, que regulamenta o
registro e a emissão de diploma
digital pelas instituições de ensi-
no superior que compõem o Siste-
ma Federal de Ensino.

Esta é a segunda portaria que
trata sobre o diploma digital e visa
proporcionar às mais de 2,4 mil
instituições o passo a passo para
implementar o novo formato.

Serão 24 meses contados a
partir da publicação da portaria
para que as instituições se ade-
quem às especificidades técnicas
para emissão e registro dos di-
plomas de graduação no meio di-
gital. O objetivo é possibilitar o
melhor aproveitamento de recur-
sos disponíveis, sem transferir a
burocracia hoje existente para o
ambiente virtual, preservando as
mesmas condições e garantias
dos diplomas físicos.

A diferença do novo modelo
para o que está em vigência é
que o diploma digital tem toda
a sua origem, emissão, registro
e armazenamento em ambiente
digital. A validade do documen-
to é garantida por assinatura
com certificação digital e carim-
bo de tempo na Infraestrutura
de Chaves Públicas Brasileira
(ICP-Brasil), conforme os parâ-
metros do Padrão Brasileiro de
Assinaturas Digitais.

Inscrições para o Encceja abrem em maio
ENCCEJA SERÁ APLICADO NO DIA 4 DE AGOSTOO Exame Nacional

para Certif icação de
Competências de Jo-
vens e Adultos (Encce-
ja) deste ano será apli-
cado no dia 4 de agos-
to. As inscrições pode-
rão ser feitas entre 20
e 31 de maio, conforme
anunciou o Instituto
Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacio -
nais Anísio Teixeira
(Inep) .  A  prev i são
para a publicação do
edital é abril.

O Encceja é direcio-
nado aos jovens e adul-
tos que não tiveram a
oportunidade de con-
cluir os estudos na ida-
de apropriada para cada
nível de ensino. A par-

ticipação é voluntária e
gratuita. Para obter a
certificação do ensino
fundamental, é preciso
ter pelo menos 15 anos,
e a certificação do ensi-
no médio é para quem
tem pelo menos 18 anos.

Para obter o certifica-
do do ensino fundamen-
tal, os estudantes fazem
provas de língua portu-
guesa, língua estrangeira
moderna, artes, educação
física e redação; matemá-
tica; história e geografia;
e ciências naturais. No
exame de nível médio, os
candidatos respondem a
questões de linguagens e
redação; matemática; ci-
ências humanas; e ciên-
cias da natureza.


