
Educação: fortalecer 
os vínculos é nosso 

novo normal
O cenário educacional 
sofre os impactos 
da pandemia do 
Coronavírus  desde 
março

No Brasil, cerca de 47,9 
milhões de crianças 
e adolescentes estão 

fora da sala de aula desde 
a segunda quinzena da-
quele mês. Segundo dados 
do IBGE, as adversidades 
desse período são muitas, a 
começar pela adaptação de 
escolas e professores, pais e 
alunos, além das dificulda-
des econômicas e a evasão 
escolar, entre outros. Diante 
de tantos desafios, quais os 
aprendizados e descobertas 
o mercado educacional 
pode levar para o futuro?  

A primeira e principal 
delas é o fortalecimento de 
vínculos. Só será possível 
passarmos por esse momen-
to juntos, e isso não é uma 
máxima clichê. A adaptação 
das escolas para formatos 
online, a contratação de 
plataformas que possam 
auxiliar no processo, os 
plantões de dúvidas dos 
professores, a readequação 
na maneira de passar os con-
teúdos, uma atenção e um 
retorno imediato aos pais, 
que há meses se desdobram 
nas atividades com os filhos. 

Todas as ações reforçam 
um cuidado para além da 
educação, em um período 
em que há barreiras para a 
presença física, utilizar as 
melhores tecnologias, se 
faz ainda mais necessário 
para garantir a qualidade 
do ensino, a aprendizagem 
e também o bem-estar dos 
alunos e familiares.  

O vínculo pode ser ga-
rantido com uma escuta 
efetiva, um diálogo aberto e 
transparente além de uma 
atenção que saiba acolher 
e entender cada uma das 
necessidades. 

Como já muito se fala, 
há um impacto econômico 
sentido pelas escolas com 
cancelamento de matrícu-
las, perda de receita, nego-
ciações, inadimplência. Sem 
dúvida, pontos desafiadores 
enfrentados por todos os 
envolvidos nesse setor. Mas 
quantos desafios a educação 
vem enfrentando nos últi-
mos anos? 

Segundo pesquisa da 
ONG Todos pela Educa-
ção, apesar do constante 
crescimento nos últimos 
anos, com 96,4% de alunos 
matriculados hoje no Brasil, 
ainda restam 1,5 milhão de 
brasileiros de 0 a 17 anos 
fora da escola. Isso implica 
em esforços para garantir 
uma educação de qualida-
de e também diminuir as 
desigualdades sociais. A 
pandemia certamente atin-

giu todas as escolas. 
Mas foi nas comunidades 

mais empobrecidas, que os 
efeitos colaterais se mos-
tram ainda mais implacáveis 
e nos revelam o quanto 
ainda precisamos avançar 
na construção de pontes 
que diminuam as distâncias 
quando o assunto é o direito 
das crianças, adolescentes 
e jovens à uma educação de 
qualidade. 

A área de Educação Bá-
sica do Grupo Marista é 
responsável por 40 colégios, 
sendo 20 da rede privada 
e 20 Escolas Sociais, que 
atendem gratuitamente 
mais de 7 mil crianças, 
adolescentes e jovens em 
situação de vulnerabilidade 
social dentro de comuni-
dades empobrecidas de 
São Paulo, Paraná e Santa 
Catarina. Contextos sociais 
muito distintos e que a pan-
demia só evidenciou a ne-
cessidade de fortalecermos 
vínculos na Educação para 
que nossas crianças e jovens 
não percam o protagonismo 
do presente.  

Além disso, os cuidados 
também vão além dos mu-
ros da escola – e agora de 
computadores e celulares 
-, é preciso, mais do que 
nunca garantir o bem-estar 
socioemocional de toda co-
munidade escolar. Com esse 
olhar mais humano, por aqui 
criamos uma área de aten-
ção integral com o objetivo 
de acolher as necessidades 
emocionais dos estudantes, 
além de garantir e defender 
os direitos das crianças e 
dos adolescentes, principal-
mente os que estão mais ex-
postos às vulnerabilidades. 

Embora todos os atendi-
mentos do Marista Escolas 
Sociais sejam gratuitos, 
durante a pandemia os 
desafios têm aumentado 
diariamente, e para que os 
alunos continuem tendo 
acesso ao conteúdo das dis-
ciplinas foi necessária uma 
ação conjunta que envolve 
a distribuição de material 
impresso, aulas online via 
plataforma Microsoft TE-
AMS, mas principalmente, 
utilizar os perfis nas redes 
sociais das escolas, pro-
fessores, alunos e famílias 
os transformando também 
em novas ferramentas pe-
dagógicas. 

Em uma realidade em que 
cerca de 40% dos alunos 
não tem acesso a internet 
banda larga em casa, foi 
preciso fortalecer o vínculo 
entre a escola e as famílias, 
entender as dificuldades 
individuais e não desistir 
de fazer com que a educa-
ção continue chegando até 
mesmo nos lugares onde a 
internet não chega. 

(*) - É Diretor de Negócios da Área de 
Educação Básica do Grupo Marista.

Felipe Mazzoni Pierzynski (*)
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Sabemos que o mo-
mento exige caute-
la e, diante de um 

cenário de incertezas na 
economia, é preciso poupar. 
Mas e o sonho de ter uma 
casa ou carro próprios, como 
fica? Para Monica Saccarelli 
(*), fundadora da Grão, o 
financiamento é uma opção. 
“Mas é preciso avaliar uma 
série de critérios para que 
o sonho não se torne uma 
frustração”, diz ela, à frente 
da primeira fintech a possi-
bilitar o micro investimento 
no Brasil. 

Uma das maneiras que a 
Grão encontrou para mos-
trar aos seus clientes que 
o financiamento é possível 
foi através da produção de 
conteúdo de educação fi-
nanceira e a funcionalidade 
de guardar para a entrada 
do financiamento para a 
classe C, que são o seu 
público. “Queremos que as 
pessoas sejam amigas do 
próprio dinheiro. A gente 
sabe que esse é o caminho 
para alcançar os objetivos”, 
destaca Monica.

Mas, para que o cliente es-
tabeleça uma relação saudá-
vel com o financiamento, os 
critérios que deve avaliar são:
 1) Taxas de juros - Nes-

te momento, as taxas 
para o financiamento  
imobiliário estão mais 
baixas, o que pode-
ria sinalizar uma boa 
oportunidade para um 

É preciso avaliar uma série de critérios para que o sonho não se 
torne uma frustração.
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Brasil terá 
alta demanda 
de agulhas e 
seringas 

A potencial falta de insu-
mos médicos para dar início 
rápido à vacinação contra a 
COVID-19 pode levar a uma 
verdadeira corrida pelo ma-
terial nos próximos meses. 
De acordo com a Associação 
Brasileira da Indústria de 
Artigos e Equipamentos 
Médicos e Odontológicos, 
haverá a necessidade de, 
no mínimo, 300 milhões de 
seringas em um prazo de três 
ou quatro meses. 

De acordo com a asso-
ciação, neste prazo, o país 
consegue produzir cerca de 
50 milhões de equipamentos 
médicos para vacinação. A 
solução é, portanto, impor-
tar ou contar com empresas 
que, com o maquinário 
adequado, possam produzir 
mais insumos. Tão impor-
tante quanto a segurança 
dos equipamentos médicos, 
a qualidade das agulhas e 
seringas também garante a 
segurança do paciente. 

Existem duas normas que 
determinam os requisitos de 
desempenho e segurança 
das agulhas e seringas: a ISO 
7864-1: 2016 e ISO 7886-
1:2017, respectivamente. 
“Um dos principais ensaios 
realizados em seringas é a 
medição de volume da escala 
graduada, onde verificamos 
se as tolerâncias estão den-
tro dos limites da norma, 
e esse é um dos fatores, 
por exemplo, que garante 
a exatidão na dosagem do 
medicamento”, explica Aria-
ne Tada, da TÜV Rheinland.

No Brasil, a TÜV Rhein-
land é líder de mercado 
em ensaios de agulhas e 
seringas e já está acredita-
da para atender às normas 
mais atuais exigidas pela 
Anvisa. A empresa mantém 
um laboratório de ensaios 
localizado em São Paulo. O 
laboratório realiza ensaio 
de aproximadamente 250 
famílias de produtos por ano, 
comenta Ariane Tada. Fonte: 
(www.tuv.com). 

O design thinking traz a 
ideia de pensar como um 
designer, ou seja, agregar 
praticidade e utilidades a 
um local. Relacionado ao 
design de interiores, esse 
conceito é uma tendência 
no cenário corporativo 
por propor inovações no 
cotidiano da empresa que 
impactam diretamente no 
fluxo de trabalho. 

A designer de interio-
res Marli Assis explica 
a influência do design 
thinking em seus proje-
tos. “A intenção é sempre 
buscar entender o que os 
usuários precisam naquele 
ambiente, o que poderia 
potencializar as atividades 
realizadas e a partir disso 
criar condições criativas 
possibilitadas por novas 
tecnologias e estudos 
mais aprofundados sobre 
a influência do Design no 
dia a dia”.

Por andar muito ali-
nhado com a inovação, 
esse conceito acompanha 
algumas outras ideias im-
portantes para o futuro. “A 
sustentabilidade é  muito 
importante para o design 
thinking. Tanto trazendo 

Soluções inovadoras na composição do ambiente aumenta a 
qualidade de vida e a produtividade.
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Financiamento é uma opção diante 
de um cenário econômico instável

Desde o início da pandemia, os brasileiros tiveram que reorganizar, de alguma forma, sua vida financeira
aplicar o dinheiro para 
dar de entrada ou com-
prar à vista, usando os 
juros que vou receber 
da aplicação para pagar 
um aluguel, enquanto 
não compro uma casa, 
ou andando de táxi, 
enquanto não compro 
um carro. “O auxílio de 
um profissional pode 
facilitar bastante esse 
processo”, completa. 

 3) Estabilidade finan-
ceira - Se você tem 
um trabalho que ga-
rante uma estabilidade 
financeira para con-
seguir financiar algo, 
perfeito. Porém, você 
também tem que ava-
liar o cenário oposto. 
Caso aconteça uma 
instabilidade no em-
prego, no caso dos 
trabalhos informais 
ou até mesmo desem-
prego, já tem que se 
prevenir. Por isso, é im-
portante poupar desde 
sempre. Assim você já 
estará prevenido caso 
algo aconteça.“Vale 
lembrar que um bem 
financiado ainda não é 
próprio, ele pertence à 
instituição pela qual foi 
feito o financiamento. 
Por isso tudo tem que 
ser muito bem avalia-
do”, finaliza Monica. 

 
(*) - É fundadora da Grão 

(https://grao.com.br/).

financiamento. Porém, 
é preciso colocar na 
ponta do lápis o va-
lor total do imóvel e 
o tempo necessário 
para quitá-lo. “A me-
lhor alternativa seria 
comprar à vista, mas 
como não é a realida-
de da maior parte da 
população do Brasil, 
nós que estamos na 
área de investimentos, 
indicamos poupar uma 
quantia mensal. Essa é 
uma maneira para con-
seguir um bom valor 
para dar como entrada 
e diminuir o tempo do 
financiamento”, afirma 
Monica Saccarelli. “Um 
dos nossos propósitos 
com a Grão também 
é ampliar o poder de 
compra da população. 

Com o nosso aplicativo, 
qualquer pessoa pode 
começar a investir seu 
dinheiro em pequenas 
quantias”, lembra.

 2) Custos do financia-
mento - Diferentes 
taxas e custos estão 
embutidos em um fi-
nanciamento e, no 
final, podem encarecer 
o custo total. Vale para 
imóveis e automóveis. 
“Interessante avaliar: 
quanto eu vou pagar 
em juros?A parcela 
mensal cabe no meu or-
çamento? Tem algum 
compromisso/parcela 
anual ou semestral?”, 
sugere Monica. Dessa 
forma é possível plane-
jar a melhor maneira 
de adquirir o bem de-
sejado - financiar tudo, 

Como o design thinking influência 
nos projetos de interiores

o bem estar da natureza 
para o ambiente de trabalho, 
quanto buscando reduzir 
o consumo de materiais e 
também uma estrutura mais 
aberta e igualitária”, ressalta 
a profissional.

Acompanhando o rumo 
de grandes empresas do 
ramo da tecnologia, a pro-
jeção do futuro com mais 
tecnologia e interação é es-
sencial. “O design thinking 
busca também estar um 
passo a frente, as vezes 
projetando soluções que 
habilitem novas estruturas 
corporativas mais colabora-
tivas e abertas para ideias”, 
conta Marli.

Alguns outros elementos 
da cultura organizacional 
colaboram para um design 
mais eficiente. 

“Pensar na experiência 
do usuário é  uma regra 
básica para oferecer um 
produto de qualidade, 
tanto para clientes como 
para colaboradores. Além 
disso, os valores, objetivos 
e características da institui-
ção podem estar presentes 
fisicamente no ambiente 
através de escolhas de 
layouts e outras questões 
do projeto, cativando todos 
os envolvidos” Encerra a 
Designer. Fonte: (www.
marliassis.com.br).

Luciana Rodrigues Silva (*)

Nunca o Brasil teve tantas mulhe-
res preparadas para o exercício da 
medicina. 

O aumento significativo da presença 
da participação feminina na profissão 
evidencia que elas, ao longo das últimas 
décadas, vêm assumindo cada vez mais 
espaço no universo da graduação e tam-
bém no mercado de trabalho. O volume 
de mulheres que se gradua em medicina, 
no Brasil, tem sido progressivamente 
superior ao de homens. O fenômeno se 
replica anualmente, desde 2009. É o que 
alguns estudiosos do tema chamam de 
“femininização” da profissão. 

Atualmente, as médicas já são cerca 
de 40% dos profissionais da medicina 
que atendem a população brasileira. No 
ritmo acelerado registrado, em oito anos 
devem representar a mesma proporção 
dos homens nas estatísticas. Hoje, sem 
qualquer esforço extra, já respondem 

A mulher e a medicina
pela maioria entre os médicos com me-
nos de 29 anos de idade e em 13 das 52 
especialidades.

Algumas dessas especialidades são 
as que concentram mais profissionais 
em termos absolutos. É o caso da pe-
diatria, onde cerca de 70% dos 43 mil 
pediatras são mulheres. Percentuais 
importantes de participação feminina 
também são percebidos na medicina 
de família e comunidade (54,2%), 
clínica médica (54%) e ginecologia e 
obstetrícia (51,5%). Esse movimento 
de “femininização” da medicina não é 
monopólio brasileiro. 

Levantamento realizado pela OCDE 
revela que as mulheres passaram a 
ocupar maior representatividade na 
profissão em 30 países que integram 
esse bloco. Passaram de 28%, em 1990, 
para 38%, em 2005, do total de médicos. 
Contudo, essa pujança numérica ainda 
não encontrou reflexo na mesma pro-
porção em outros campos da atividade 

médica. Pesquisadores da USP, em estu-
do publicado em 2019, mostram que um 
homem tem quatro vezes mais chances 
de estar no grupo dos profissionais me-
lhor remunerados do que uma mulher. 

Além disso, relata o mesmo estudo, as 
mulheres sofrem duplamente: primeiro 
pela dificuldade de estar entre aqueles 
que ocupam o alto do ranking salarial; 
depois por estarem comprimidas, so-
bretudo, no grupo de profissionais que 
possuem as menores faixas salariais. A 
análise realizada conclui que em torno 
de 80% das médicas estão em categorias 
de renda de até R$ 12 mil ao mês. 

Mas as distorções de renda não são 
as únicas que afetam as mulheres na 
medicina. Elas também ocupam poucos 
cargos de gestão nos serviços públicos 
e privados e na esfera de representação 
de classe – conselhos de medicina, as-
sociações e sociedades de especialidade 
– ainda possuem, na sua maioria, um 
espaço discreto, se levado em conside-
ração seu peso demográfico. 

As mulheres médicas ocupam, em 

média, pouco espaço em postos de 
comando de hospitais, clínicas e outros 
estabelecimentos de saúde e, salvo ra-
ras exceções, estão nas presidências e 
diretorias das principais entidades que 
compõem o movimento médico. Enten-
do que é hora de mudar esse cenário e 
ver cada vez mais mulheres dando sua 
importante contribuição para a defesa 
dos interesses da medicina, dos médicos, 
dos pacientes e da população. 

Assim, poderão influenciar com sua 
visão de mundo, forjada na experiência, 
na solidariedade e no compromisso com o 
próximo, debates e tomadas de decisões. 
Nesse momento, eu e um grupo de outras 
mulheres nos apresentamos para ocupar 
essa lacuna com responsabilidade, paixão 
e vontade de fazer a diferença, trazendo o 
olhar feminino como um diferencial. Por 
isso, pedimos a você, médica, e a você, 
médico, o seu apoio, na forma de um voto 
de confiança na esperança de um tempo 
melhor para todos nós.

 
(*) - É Presidente da Sociedade 

Brasileira de Pediatria.


