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A Campanha da Fraternidade 2011 propõe iniciativas 
efetivas para a preservação do meio ambiente

Plantar a semente para o amanhã

Escola e violência:
combinação imperfeita
Especialistas avaliam a questão da violência
no ambiente escolar e refl etem sobre como
os pais e professores podem combater esse mal

Entrevista
Vilmar Berna, jornalista, ambientalista e autor
de diversos livros da PAULUS, fala sobre
o papel da escola na formação de crianças
e jovens em relação às questões ambientais



Faça uma linda viagem pelo mundo da literatura Universal.
A Coleção Encontro com os Clássicos reuniu e adaptou algumas das 
melhores obras, livros de reconhecido valor histórico e intelectual que 
ultrapassaram o tempo e a fi nitude humana. Você não pode deixar que 
estes livros faltem na sua bagagem. Conheça todos os títulos e mergulhe 
nas aventuras destas páginas!

BRASIL

AS LEITURAS QUE MARCARAM A HISTÓRIA 

IRÃO MARCAR A HISTÓRIA 
DAS SUAS LEITURAS!

A divina comédia 
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Os miseráveis 

O príncipe e o mendigo  Os Lusíadas 

Sonho de uma noite 
de verão

Orgulho e preconceito A Ilha do Tesouro 

O médico e o monstro 

Fausto  O fi dalgo Dom Quixote 
de La Mancha 
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Amigo Educador,

Esta é a primeira edição da Revista Páginas Abertas de 2011. 
Com ela, enviamos nossos mais sinceros augúrios de um ano 

promissor, pleno de realizações e principalmente aberto ao novo, 
como deve ser a Educação.

No intuito de que iniciemos o ano da melhor forma, queremos 
propor alguns assuntos que possibilitem a você, professor, e àque-
les que de alguma forma passarão por você no processo de forma-
ção um convite à refl exão. Um pensar que, não alheio à realidade, 
angustia e provoca a mudança.

Entre os temas norteadores dessa edição, apresentamos como 
matéria de capa a proposta da CNBB – Conferência Nacional dos 
Bispos do Brasil para a Campanha da Fraternidade 2011, cujo tema 
é: Fraternidade e a Vida No Planeta. 

Trata-se de um olhar sério e responsável para o planeta e a in-
tervenção, por vezes maléfi ca, da humanidade. 

O tema chama a atenção para o equívoco distanciamento que 
a sociedade dá aos danos dos quais é causadora, e evidencia os 
sinais do uso exacerbado e inconsciente, aqui e agora.

Outros temas como A oralidade e seus aspectos indispensá-
veis para a formação de novos leitores, a sustentabilidade e o meio 
ambiente, a violência no ambiente escolar e a utilização do recurso 
dos quadrinhos como apoio no aprendizado dão continuidade ao 
fi rme propósito da revista, que é subsidiar refl exões para a escola, 
por uma educação inclusiva, engajada e atualizada.

A novidade desta revista é a editoria ÉTICA, assinada pelo pro-
fessor Mário Sérgio Cortella. 

ÉTICA vem em substituição à editoria TEMPUS FUGIT, de Ru-
bem Alves. Os textos de Rubem Alves foram, por muito anos, por 
conta de sua qualidade e pertinência, de extrema contribuição para 
a revista, e essa marca pretendemos preservar.

No encarte Especial Formação do Professor, em consonância 
com a proposta central desta edição, apresentamos o projeto pe-
dagógico do livro Alice no país da natureza, de Jorge Fernando dos 
Santos.

Não deixe de ver também as editorias: Filosofi a, Sala de aula, 
Páginas Abertas Indica e Crônica.

Esta edição é a nossa forma de desejar a você, amigo educador, 
um próspero ano, de conquistas e realizações. 

Boa leitura!

Equipe Páginas Abertas

Editorial

Páginas Abertas 4 

Especial formação
de professor
Nesta edição, trazemos o projeto pe-
dagógico do livro Alice no país da na-
tureza. O autor, Jorge Fernando dos 
Santos, conta a história de Alice, que, 
em vez de ir para o país da natureza, 
vive uma experiência única na fl oresta 
junto com diversas espécies de bicho 
que se tornam seus amigos, todos 
engajados na preservação da natu-
reza. Elaborado por Beatriz Tavares 
de Souza, esse projeto reúne inúme-
ras sugestões de atividades que irão 
ajudá-lo a abordar o tema em sala de 
aula. Confi ra!
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Refl exão
Fabiano Moraes, mestre em 
Linguística, e Silvio Luzardo, 
psicopedagogo e professor de 
oratória, contribuem nesta edição 
com uma profunda refl exão sobre 
a importância da oralidade em sala 
de aula e do incentivo às práticas 
educacionais que valorizem a 
comunicação por meio da fala.

A Campanha da Fraternidade 2011 vem este ano propor que a sociedade 
refl ita sobre algumas ações que estão sendo feitas pelas mãos do homem 
contra o meio ambiente. Com o tema “Fraternidade e a Vida no Planeta” e 
o lema “A criação geme em dores de parto”, a campanha busca promover 
conscientização da sociedade para a preservação do nosso planeta.
Na matéria de capa desta edição, você irá conferir qual o papel da educação 
ambiental nas escolas e o que dizem os especialistas sobre essa iniciativa.

Errata:
A sigla FAPCOM signifi ca Faculdade PAULUS de Tecnologia e Comunicação, e não 
de Tecnologia e Educação, conforme foi escrito no Especial 5º Simpósio de Educa-
ção PAULUS na última edição (nº 44, ano 35).

30. Li, Gostei e Recomendo!

32. Sala de Aula

34. Páginas Abertas Indica

38. Crônica
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O que é sustentabilidade ambiental?
Para se chamar sustentável uma ativida-
de deve respeitar, no mínimo, e de for-
ma equilibrada, exigências ambientais, 
sociais e econômicas com o objetivo de 
atender às necessidades das atuais gera-
ções sem comprometer o atendimento 
das necessidades das novas gerações no 
futuro. 
No mundo real, cada um que fala em 
sustentabilidade puxa a brasa para sua 
sardinha e o termo carrega em si tanta 
ambiguidade que se presta a moldar-se 
ao gosto do freguês. Para alguém com-
prometido com lucros crescentes e 
ilimitados a palavra sustentável terá 
ênfase nos aspectos mais econômi-
cos dessa sustentabilidade, então, não 

pode ser confi ável porque nunca se 
sabem as reais intenções por detrás das 
promessas e palavras em nome da sus-
tentabilidade.

Como fazer educação ambiental a 
partir do conceito de sustentabilida-
de?

Para fazer uma educação ambiental que 
seja compreendida por todos, precisa-
mos antes perceber que não é por falta 
de conhecimento ambiental que as ár-
vores são derrubadas, a fauna sacrifi ca-
da ou o meio ambiente poluído. Os ca-
çadores e desmatadores, por exemplo, 
possuem muito mais co nhecimentos 
sobre ecologia, natureza e a vida sil-
vestre do que muitos ecologistas, mas 
usam esses conhecimentos para destruir 
e ma tar. 

O problema é que não nos achamos 
como parte da natureza, por mais es-
drúxula que essa ideia possa parecer. 
As pessoas possuem consciência am-
biental, mas, na maioria dos casos, essa 
consciência é distorcida, associando a 
natureza às plantas e animais, como se 
a espécie humana não fi zesse também 
parte dela. Conceitualmente, nós, seres 

humanos, nos achamos os ‘donos’ do 
universo e nos colocamos em seu cen-
tro, como se tudo à nossa volta existisse 
para nos atender. 
Falar sobre meio ambiente, principal-
mente para pessoas de baixa renda, é 
falar sobre o es goto a céu aberto, o lixo 
não recolhido, a água con taminada etc. 
As questões ecológicas devem ser asso-
ciadas à qualidade de vida, para que as 
pessoas se percebam como parte desse 
meio ambiente. Por mais sério que seja, 
ninguém consegue ter a sen sação de im-
portância por uma coisa abstrata, fora 
de sua reali dade. Antes de se importar 

Com os grandes problemas que o meio ambiente vem sofrendo, é importante que cada um faça a sua parte, e a 
conscientização da sociedade perante essa causa é de grande importância para que ocorram algumas mudanças. 
A escola tem papel fundamental para formação de futuros cidadãos ambientais, mas de que maneira aplicar atitudes 
sustentáveis dentro das instituições de ensino? Convidamos Vilmar Berna, jornalista, ambientalista e fundador da REBIA 
– Rede Brasileira de Informação Ambiental para sugerir formas de ensinar educação ambiental dentro da sala de aula.

Atitudes sustentáveis 
na escola

6 Páginas Abertas 
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com a sobrevivência das outras espé-
cies, a pessoa precisa es tar consciente de 
sua própria importân cia, sua capacidade 
de interferir no meio ambiente e de agir 
como cidadão.

Qual a idade escolar ideal para co-
meçar a tratar sobre o assunto? 
Cada idade tem o seu desafi o. Levar 
os alunos a dominarem um mínimo de 
conhecimen tos sobre palavras e concei-
tos pode começar desde a mais tenra 
idade, evoluindo à medida do aumento 
da capacidade de compreensão e parti-
cipação. É no enfrentamento dos pro-
blemas de seu cotidiano que o aluno se 
formará como cidadão socioambiental. 
Além disso, o jovem não precisa che-
gar à maioridade ou ter um diploma 
técnico para só então defender 
seu direito a um meio ambiente 
preservado, pois cada omissão 
equivale à destruição de mais e 
mais re cursos naturais, de mais e 
mais poluição. A mu dança deve 
começar inicialmente por meio 
de novas atitudes e comportamentos, 
mas logo a seguir procurando engajar-
se nas ações da sociedade em defesa, do 
meio ambiente e da qualidade de vida. 
Para estimular os alunos, uma boa téc-
nica é estabelecer parceria com os gru-
pos ecológicos comunitários do lugar, 
convidando-os para se integrarem ao 
trabalho na escola.

Como o professor pode conscienti-
zar seus alunos dos problemas que 
envolvem o meio ambiente?
Uma sugestão é introduzir a questão da 
sustentabilidade em todas as matérias 
do currículo rompendo com a tendência 
de tratar do assunto apenas nas matérias 
de ciências naturais. Converse com os 
colegas e com a coordenação pedagó-

gica em primeiro lugar para encontra-
rem juntos a melhor maneira de adotar 
a educação ambiental de forma multi e 
interdisciplinar. Os alunos devem parti-
cipar de todas as etapas, e perceberem e 
enfrentarem as difi culdades, pois a de-
fesa do nosso direito ao meio ambien-
te preservado e a busca por um novo 
modelo de desenvolvimento ambien-
talmente sustentável e socialmente mais 
justo não serão fáceis, muito menos 
ocorrerá da noite para o dia e irá reque-
rer muita determinação e persistência. 
Assim, iden tifi que uma boa causa socio-
ambiental na região onde a escola está 
sediada e procure estimular os alunos a 
se envolverem como voluntários, en tre 
em contato com seus possíveis aliados, 
procure legislação e documentos sobre 

o problema, convoque 
técnicos para palestras 
na escola, escreva para 
en tidades que tenham 
informações, pro cure a 

imprensa para denunciar as agressões 
ambientais. 
Os alunos são bastante impressioná-
veis diante da fi gura do profes sor. Ver 
o professor falar, falar, mas não agir 
conforme o que fala é desestimu lante 
para os alunos e, ao mesmo tempo, um 
apelo ao não-agir, conside rar o ensino 
para o meio ambiente como mais uma 
disciplina aborrecida que deve ser estu-

dada ape nas para tirar uma boa nota. 
Aproveite a oportunidade e engaje-se 
com seus alunos na tarefa de se cons-
truir as novas relações com o planeta. 
Afi nal, essa é uma tarefa de cidadania, 
muito mais que um compromisso de 
trabalho.

Embora o professor se esforce para 
falar sobre meio ambiente e pre-
servação, o assunto é, geralmente, 
tratado dentro de disciplinas que 
abordam ciências naturais. Na sua 
opinião, uma disciplina que tratasse 
diretamente do assunto seria uma 
forma efi caz de proporcionar edu-
cação ambiental, ou, ao contrário, 
a temática deveria ser abordada de 
forma fragmentada e, assim, acolhi-
da por todas as disciplinas? 
O artigo 10 da Lei n° 9.795 – Lei da 
Educação Ambiental afi rma: “A educa-
ção ambiental será desenvolvida como 
uma prática educativa integrada, contí-
nua e permanente em todos os níveis 
e modalidades do ensino formal”. E 
determina em seu parágrafo único: “A 
educação ambiental não deve ser im-
plantada como disciplina específi ca no 
currículo de ensino”. Assim, a ideia de 
uma disciplina específi ca para a educa-
ção ambiental não é possível do ponto 
de vista legal. 

Em meu livro Como fazer educação ambien-
tal apresentei algumas sugestões e refl e-
xões sobre a educação ambiental através 
de cada disciplina, como por exemplo:
Língua Portuguesa - Nada é mais es-
timulante que escrever sobre um tema 
que está em evidência, palpitante. Re-
cortes de jornais e revistas ou o último 
programa de televisão sobre ecologia 
têm o efeito de estimular a cria tividade 
e a motivação para a escrita. Peça aos 

Páginas Abertas 7
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alunos que comentem a matéria jorna-
lística e apontem soluções concretas 
para os problemas, escrevam uma carta 
à au toridade, uma convocatória para a 
comuni dade etc. Muito importante é 
trabalhar com eles os termos e concei-
tos que não fi caram claros, solicitando 
que consultem dicioná rios e enciclopé-
dias. Os passeios ecológicos são ótimos 
para estimular a escrita por meio da ela-
boração de relatórios.
Matemática - As questões ambientais 
fazem parte do dia-a-dia dos alunos. O 
pro fessor pode propiciar situações de 
aprendizagem, estimulando os alunos a 
pensar sobre quantidades, percentagens 
etc. envolvendo temas ambientais liga-
dos à sua realidade.
Geografi a - Professores e alunos po-
dem trocar informações entre si, e ne-
nhum local propi cia melhores es tímulos 
que o rio ou fl oresta mais próximos, ou 
mesmo a praça, usando a técnica do 
estudo do meio estimulando as forma-
ções de mu tirões pedagógicos com as 
outras disci plinas. A visão crítica dos 
alunos contribuirá para transformá-los 
em agentes de mu dança de sua própria 
realidade.
História - Estimule os alunos a consul-
tar enciclopédias, ler refl exivamente os 
jornais em sala de aula, investigar as rela-
ções do passado com o meio ambiente e 
projetar essas re lações para o futuro. Tra-
zer para a sala de aula pessoas anti gas da 

comunidade que possam falar aos alunos 
sobre como era a vida comunitária.
Educação Artística - A sucata é um 
excelente material para ampliar con-
ceitos sobre reciclagem, sociedade de 
consumo, desperdício, além de estimu-
lar a criatividade. Com os materiais que 
normalmente são jo gados fora pode-se 
fazer desde brinquedos até máscaras 
para dramatizações. Busque a inte-
gração com as outras disciplinas.

A realização de projetos sustentá-
veis dentro do ambiente escolar, 
como cultivação de hortas, coleta 
seletiva do lixo, ações de preserva-
ção da água, entre outras, pode ser 
complemento mais efi caz para a 
conscientização dos alunos sobre os 
agravantes que ocorrem com o meio 
ambiente? 
Sem dúvida, lembrando que a educa-
ção ambiental insere-se na trajetória das 
conquistas democráticas e da cidadania 
ambiental e que o objetivo não deve ser 
o de adequar o comportamento dos alu-
nos a um padrão preexistente, defi nido 
externamente como sendo ambiental 
ou politicamente correto. O conteúdo 
das mudanças de procedimento, atitu-
de, comportamento, opção política, es-
colhas enquanto consumidor, enquanto 
produtor e as modifi cações tecnológi-
cas devem ser defi nidos com ou a partir 
dos alunos, imersos em seu contexto 

cultural, político e ambiental. A relação 
professor-aluno deve ser um encontro 
de saberes, um diálogo democrático so-
bre a realidade vivida, em que não deve 
haver saberes mais importantes, muito 
menos hierarquia de conhecimentos. 
Essa concepção libertária de educação 
reconhece que cada ser humano detém 
o direito à participação, à defi nição do 
futuro e à construção da sua realidade, e 
o desafi o para essa educação passa pela 
emancipação de dominados e domina-
dores, explorados e exploradores.

É correto afi rmar que uma educação 
ambiental bem-sucedida pode ser 
garantia de uma sustentabilidade 
efetiva?
Os novos cidadãos socioambientais de-
vem ser capazes de desempenhar um 
papel de liderança na medida em que 
intencionalmente defl agram processos 
refl exivos, em que estão inconformados 
com a realidade tal qual se apresenta, em 
que estão vendo aspectos e alternativas 
que os demais talvez não estejam perce-
bendo. Esse papel de liderança deve ser 
entendido como um direito e dever de 
todos em participar da defi nição do fu-
turo, nesse caso um futuro sustentável.

Quais são os impactos no desenvol-
vimento de uma sociedade que não 
prima pela pesquisa?

Entrevista | Por Alinne Coviello, da redação
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*Vilmar Sidnei Demamam Berna é jornalista, ambienta-
lista e autor. Na PAULUS escreveu Como Fazer Educa-
ção Ambiental, Comunicação ambiental — Refl exões 
e práticas em educação e comunicação ambiental, O 
Desafi o do Mar, O Tribunal dos Bichos, entre outros. 
Em 1999, recebeu no Japão o Prêmio Global 500 da 
ONU para o Meio Ambiente e em 2003 o Prêmio Verde 
das Américas. É fundador da REBIA – Rede Brasileira 
de Informação Ambiental,  editor do Portal do Meio Am-
biente e da Revista do Meio Ambiente.

O principal impacto é o inevitável atra-
so, material e espiritual, dessa sociedade. 
A sociedade que não produzir conheci-
mento fi cará sempre a reboque daque-
las que o produzem, respondendo pelas 
tarefas secundárias, de cunho repetitivo, 
sem capacidade de agregar valor à sua 
produção. Isso lembra o seguinte fato 
exemplar que vem ocorrendo: o Brasil é 
atualmente o maior fabricante de celula-
res, mas apenas de suas carcaças, já que 
os chips, agregativos de conhecimento 
novo e inovador resultante de tecnolo-
gia avançada, vêm lacrados do exterior, 
produzidos em outras sociedades que 
constroem o conhecimento. 

Na sua opinião, o que falta para a 
mobilização das pessoas quanto 
aos problemas que envolvem nosso 
planeta e como podemos contribuir 
com esse movimento?
Aumenta dia a dia o número de pessoas
preocupadas com o meio ambiente, 
e muitas vão além da boa intenção e 
da simples reclamação e estão agindo, 
colocando a mão na massa em ações 
concretas, o que renova nossa esperan-
ça de que a espécie humana ainda terá 
chances de sobrevivência. O problema 
é que, apesar de mais e mais pessoas 
estarem conscientes e mais ativas, ainda 
permanecem enfraquecidas em sua ca-
pacidade de fazer pressão e defender os 
seus direitos ao meio ambiente ecologi-
camente equilibrado. Um dos motivos 
desse enfraquecimento nasce da falsa 
ideia de que para defender a natureza 
temos de ter conhecimentos técnicos. 
A cidadania ambiental não requer ca-
pacitação, não é um atributo apenas 
para especialistas. Claro que capacita-
ção e conhecimentos técnicos ajudam 
e muito, porque a questão ambiental é 
de enorme complexidade, entretanto, as 

pessoas podem – e devem – estabelecer 
parcerias entre si para complementar 
suas limitações. 
Outra falsa ideia que contribui para a 
desmobilização da sociedade é de que 

existem ações ambientais mais impor-
tantes que outras. As pessoas esquecem 
que não existe um único tipo de ação 
ambiental. Tem cidadãos e cidadãs que 
escolhem agir na defesa da fauna, da 
fl ora, defendem a criação de parques e 
reservas, combatem o desmatamento 
e o tráfi co de animais silvestres, lutam 
pela defesa dos animais domésticos etc. 
Outros preferem agir no ambiente de 
trabalho, associando cidadania ambien-

tal com exercício profi ssional, adotando 
técnicas de ecoefi ciência, controlando 
melhor os processos e resíduos, reci-
clando e reaproveitando materiais etc. 
Outros, ainda, agem nos aspectos so-
ciais da questão ambiental, defendendo 
os mais pobres e excluídos, os povos 
tradicionais, os indígenas, os operários 
que se contaminam no ambiente do 
trabalho etc. Não são ações antagôni-
cas. Muito pelo contrário, são comple-
mentares, pois a questão ambiental é de 
tamanha complexidade que nenhuma 
corrente de pensamento e ação, por 
mais poderosa que seja, conseguirá dar 
conta sozinha da enormidade da tarefa. 
Também não é verdade que seja despro-
vida de mérito a ação ambiental de em-
presas e profi ssionais em busca da sus-
tentabilidade nos processos industriais, 
da gestão ambiental ecoefi ciente etc. 
Assim como dependemos da natureza 
também dependemos do setor produti-
vo que transforma recursos naturais em 
bens de consumo para atender às neces-
sidades das pessoas.
Tão importante quanto à preservação 
da natureza e a ecoefi ciência nas em-
presas é ainda a luta de cidadãos e de 
organizações por justiça social e melhor 
distribuição de riquezas, especialmente 
naqueles segmentos da sociedade que 
dependem do meio ambiente preser-
vado para sua subsistência, como os 
pescadores, agricultores e também os 
indígenas, entre outros. Nossa espécie 
também faz parte da Natureza. A po-
breza, a fome, a violência extinguem 
seres humanos. 
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Tão importante quanto à 
preservação da natureza 
e a ecoefi ciência nas 
empresas é ainda a 
luta de cidadãos e 
de organizações por 
justiça social e melhor 
distribuição de riquezas
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A ética e
a produção
do conhecimento**

porque ética é 
exatamente o modo 
como ele compreende 
aquelas três grandes 
questões da vida:
devo, posso, quero?

Ética | Por Mario Sergio Cortella*
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distúrbios mentais); a esses chamamos de aéticos. E os que podem 
escolher? Você pode dizer que ele não tem uma ética como a tua, 
você pode dizer que ele tem uma ética com a qual você não con-
corda (e o chama de antiético), mas é impossível dizer que alguém, 
sendo livre, não tenha ética, porque ética é exatamente o modo 
como ele compreende aquelas três grandes questões da vida: devo, 
posso, quero? 

Tem coisa que eu devo mas não quero, tem coisa que eu quero 
mas não posso, tem coisa que eu posso mas não devo. Aqui, nestas 
questões, vive aquilo que a gente chama de dilemas éticos; todas e 
todos sem exceção temos dilemas éticos, sempre, o tempo todo: 
devo, posso, quero? 

Tem a ver com fi delidade na tua relação de casamento, tem a 
ver com a tua postura como motorista no trânsito; quando você 
pensa duas vezes se atravessa um sinal vermelho ou não, se você 
ocupa uma vaga que você está vendo à distância e que alguém está 
dando sinal de que ele vai querer entrar; quando você vai fazer a 
sua declaração do Imposto de Renda; quando você vai corrigir 
provas de um aluno ou de um orientando teu; quando você vai 
cochilar depois do almoço, imaginando que tem uma pia de louça 
lá que talvez outra pessoa irá lavá-la, e, como você sabe que ela lava 
mesmo e que se você não fi zer o outro faz, ali você tem a grande 
questão ética que é: devo, posso, quero?  O mesmo vale para a 
Ciência e o conhecimento que construímos.

Quando se fala em bioética, por exemplo, a questão central é: 
podemos lidar com clonagem? Podemos, sim. Devemos? Talvez. 

Ressaltemos desde o início: a ética é uma questão absolutamen- 

Só se pode falar em ética quando se fala em humano, porque 
a ética tem um pressuposto: a possibilidade de escolha. A ética 
pressupõe a possibilidade de decisão, ética pressupõe a possibili-
dade de opção. 

É impossível falar em ética se nós não falamos em liberdade. 
Quem não é livre não pode evidentemente ser julgado do ponto 
de vista da ética. 

Outros animais, ao menos nos parâmetros  que utilizamos, 
agem de forma instintiva, não-deliberada, sem uma consciência 
intencional. Cuidado. Tem gente que diz assim: “Eu queria ser 
livre como um pássaro”; lamento profundamente, pássaros não 
são livres, pássaros não podem não voar, pássaros não podem es-
colher para onde voam, pássaros são pássaros, se você quiser ser 
livre você tem que ser livre como um humano. Pensemos algo 
que pode parecer extremamente horroroso: como disse Jean-Paul 
Sartre, nós somos condenados a ser livres.

Daí, da liberdade,  vêm as três grandes questões éticas que 
orientam (mas também  atormentam, instigam, provocam e desa-
fi am) as nossas escolhas: Quero? Devo? Posso?

Retomemos o cerne: o exercício da ética pressupõe a noção de 
liberdade. Existe alguém que eu possa dizer que não tem ética? É 
possível falar que tal pessoa “não tem ética”? Apenas para quem 
não pode fazer escolhas livres, isto é, um incapaz (uma criança até 
certa idade, um idoso a partir de determinada idade, pessoas com 
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Queremos? Sim. Só clonagem terapêutica ou também a repro-
dutiva? É uma escolha, tal como o transplante intervivos: Posso? 
Devo? Quero?

Na pesquisa, já imaginou? Por que montamos comitês de 
pesquisa, por que a gente faz um curso sobre ética na pesquisa? 
Porque isso é complicado, se fosse uma coisa simples a gente não 
precisava fazer curso, não precisava estudar, não precisava se jun-
tar. É complicadíssimo, porque nós estamos mexendo com coisas 
que têm a ver com a nossa capacidade de existir, e, é claro, quando 
se pensa especialmente no campo da ética, essa relação com liber-
dade traz sempre o tema da decisão, da escolha. 

Por que eu estou dizendo isso? Porque não dá para admitir 
uma mera repetição do que disseram muitos dos generais respon-
sáveis pelo holocausto e demais atrocidades emanadas do nazismo 
dos anos 1940. Todos, exceto um que assumiu a responsabilidade, 
todos eles usaram o mesmo argumento em relação à razão de te-
rem feito o que fi zeram. Qual foi? “Eu estava apenas cumprindo 
ordens”. 

 “Estava apenas cumprindo ordens”, isso me exime da respon-
sabilidade? Estava apenas obedecendo... Essa é uma questão séria, 
sabe por quê? Porque “estava apenas cumprin-
do ordens” implica na necessidade de nós 
pensarmos se a liberdade tem lugar ou 
não. Ética tem a ver com liberdade, co-
nhecimento tem a ver com liberdade, 
porque conhecimento tem a ver com 
ética. 

Por isso, se há algo que também é 
fundamental quando se fala em ciência, 
ética na pesquisa e a produção do co-
nhecimento, é a noção de integridade.
A Integridade é o cuidado para manter 
inteiro, completo, transparente, verdadei-
ro, sem máscaras cínicas ou fi ssuras.

Nesta hora um perigo se avizinha: as-
sumir-se individual ou coletivamente uma 
certa “esquizofrenia ética”. Ela desponta 
quando as pessoas se colocam não como 
inteiras, mas repartidas em funções que parece-
riam externas a elas. Exemplos?  “Eu por mim não faria 
isso, mas, como eu sou o responsável, tenho de fazê-lo”. Ora, 
eu não sou eu e uma função, eu sou uma inteireza, eu não sou eu 
e um professor, eu e um pesquisador, eu e um diretor, eu e um 
secretário, eu sou um inteiro. “Eu por mim não faria”, então eu 
não faço!” 

Cautela! Coloca-se aqui um estilhaçamento da integridade 
“Eu por mim não te reprovaria, mas como eu sou seu professor 
eu tenho que reprovar”; “Eu por mim não te mandaria embora, 
mas como eu sou teu chefe...”; “Eu por mim não te suspenderia, 
mas como eu sou seu superior...”; “Eu por mim não faria isso, 
mas como eu sou o contador...”; “Eu por mim não faria isso, mas 
como eu sou o responsável pelo laboratório...”.; “Eu por mim não 
faria”, então eu não faço; “Eu por mim não te reprovaria”, então 
não reprovo. De novo: eu não sou eu e uma função, eu não sou eu 
e um pesquisador, eu e um chefe do laboratório, eu e um diretor 
de instituto, eu e um secretário... 
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**Excerto, organizado pelo autor, de CORTELLA, M. S. A Escola e o Conhecimento: 
fundamentos epistemológicos e políticos. 13 ed., São Paulo: Cortez, 2009.
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A oralidade pede a palavra
Como e por que respeitar a ‘fala’ do aluno na sala de aula
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Sabemos que a fala é anterior à escrita 
tanto na história das sociedades quan-

to no desenvolvimento humano. Também 
é fácil perceber como é enorme o espaço 
ocupado pela fala no cotidiano das pessoas. 
Mas essa atividade humana, que certamente 
já foi a mais importante forma de comuni-
cação em todas as sociedades, vem sendo 
redimensionada com a ascensão da escrita. 
Que aspectos históricos teriam conduzido 
à superioridade da escrita sobre a fala em 
nossa sociedade? Em que níveis podemos 
perceber a carência de abordagens críticas 
sobre a fala na sala de aula? Que benefícios 
o respeito à fala dos alunos no espaço es-
colar pode proporcionar aos sujeitos em 
formação e à nossa sociedade?

Ao folhearmos os livros didáticos de 
português, podemos observar que na maio-
ria deles a oralidade é abordada em meio a 
uma série de preconceitos que há bastante 
tempo vêm sendo mantidos, alimentados e 
disseminados. O mais comum desses pre-
conceitos consiste em vincular-se o padrão 
culto da língua à escrita, relegando à fala o 
lugar do erro. A discriminação linguística 
que nasce com esse preconceito tem se es-
palhado como uma poderosa engrenagem 
de exclusão, tanto nas salas de aula quanto 
nos mais diversos espaços sociais. Essa dis-
criminação torna-se parte de um complexo 
mecanismo de controle, segregação e estra-
tifi cação social.

Se na década de 30 o fi lósofo alemão 
Walter Benjamin já nos alertava para o pro-
cesso de decadência tanto do ato de narrar 
quanto da valorização da experiência com-
partilhada no decorrer da instauração e 
consolidação da Modernidade, nos idos dos 
anos 80 o linguista italiano Maurizio Gner-
re criticava o mecanismo de poder fundado 
em crenças que defendem ideologicamente 
a superioridade da escrita sobre a fala.

Para Gnerre, ao tratar negativamente 
a fala, a superioridade da escrita tornou-se 
contraditória à democracia, pois, se a pro-

posta democrática é a extinção de qualquer 
tipo de preconceito étnico, político e reli-
gioso, a superioridade da escrita mantém 
preconceitos linguísticos, educacionais, e, 

consequentemente, culturais ao promover 
a discriminação tanto dos falares de deter-
minados grupos sociais quanto dos saberes 
neles propagados. Portanto, na sala de aula, 
saberes e falares são calados cada vez que a 
escrita é imposta sem o devido respeito aos 
alunos que os proferem.

Os Parâmetros curriculares nacionais – lín-
gua portuguesa (PCN, vol. 2, subseção: Que 
fala cabe à escola ensinar?) alertam o professor 
para os preconceitos presentes no simples 
ato de prestigiar um modo de falar e consi-
derar qualquer outro modo como inferior 
ou errado, apontando para a necessidade 
de estabelecer esse respeito à diferença 
como parte do objetivo educacional e mos-
trando, ao mesmo tempo, que para ensinar 
a nossa língua é preciso se desvencilhar de 
duas crenças: a de que existe uma forma 
correta de falar (parecida com a escrita) e 
a de que a escrita é o refl exo da fala (que 
leva a crer que é preciso corrigir a fala dos 
alunos para que eles escrevam bem). Essas 
crenças promovem uma mutilação cultural, 
pois, cada vez que o professor desqualifi ca 
a ‘fala’ do aluno, ele indiretamente conside-
ra os membros de sua comunidade como 
incapazes, mostrando, dessa forma, que 
ignora o fato de que a escrita não corres-
ponde inteiramente a nenhuma das formas 
de falar vigentes.

Outro importante aspecto a ser destaca-
do na oralidade é o seu caráter coletivo. Se, 
para ler ou escrever pode-se estar sozinho, 
para falar e escutar é necessária a presen-
ça de, no mínimo, outra pessoa. A prática 
coletiva da fala possibilita a constituição de 
um ambiente propício ao desenvolvimento 
afetivo, linguístico e cognitivo sempre que 
valoriza a partilha de experiência por meio 
das narrativas orais e proporciona uma con-
vivência em grupo fundada em relações de 
respeito ao outro.

Portanto, uma abordagem crítica e 
consciente da fala em sala de aula pode 
constituir um dos tantos caminhos de res-
gate da coletividade, do respeito ao outro 
e do desenvolvimento de uma nova noção 
de comunidade em que as diferenças con-
vivam e possam ser traduzidas e compreen-
didas sem necessitarmos relegar o outro ao 
lugar do erro. 

Quem sabe dessa forma estaremos 
formando: cidadãos que se sintam capazes 
por se saberem membros de comunidades 
formadas por pessoas reconhecidas como 
capazes; adultos livres dos bloqueios em-
butidos na discriminação linguística que os 
impediriam de se expressar por meio de sua 
própria fala e, consequentemente, de apren-
der os falares de outros grupos sociais; pes-
soas poliglotas em sua própria língua que 
desenvolvam, por meio da partilha de ex-
periências, a esquecida arte de conviver em 
grupo, transitando com respeito por entre 
as tantas comunidades de saberes?

A prática coletiva 
da fala possibilita a 
constituição de um 
ambiente propício 
ao desenvolvimento 
afetivo, linguístico e 
cognitivo
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Refl exão | Por Silvio Luzardo*

COMUNICAÇÃO E EDUCAÇÃO:
Pela Revolução da Oralidade

Este binômio, Comunicação e Educa-
ção, teria tudo para dar certo nas rela-

ções entre as pessoas, no Brasil. Mas não é 
isso que acontece. Devia fazer com que nos 
entendêssemos melhor. Menos confl itos. 
Mais harmonia. Menos preocupação. Mais 
afetividade. Porém, uma das causas parece 
estar na nossa “maneira” (metodologias) de 
ensinar e educar. Aristóteles, lá na Grécia 
antiga, dizia que a comunicação era simples, 
se objetiva: um “quem” (um Emissor), um 
“quê” (uma Mensagem), um “para quem” 
(um ou mais Receptores). Acontece que o 
mundo não fi cou parado. Evoluiu com a 
primeira impressão de Guttemberg, o telé-
grafo, o telefone, o rádio, a televisão, a in-

O professor passa a ser o “mediador” e o 
“facilitador”. Vai deixar que as crianças e os 
jovens descubram o conhecimento.
Vai ser divertido e revigorante, a continuar a 
“brincar de aprender”!

ternet e telefone celular. Lasswell, em 1948, 
introduziu no diagrama de Aristóteles um 
“como” e um “porquê”. Como você vai 
enviar a mensagem e por que você está en-
viando essa mensagem. Ou seja: resultado 
da evolução, a comunicação, considerando 
os “meios de”, também prosperou para se 
adaptar aos novos tempos. Mas essa evo-
lução trouxe problemas ainda não resolvi-
dos e que afetam milhares de pessoas. Nós 
continuamos a nos comunicar mal no plano 
afetivo e no profi ssional. E eu questiono 
também a pedagogia moderna. A tecnolo-
gia (engenhocas modernas) não nos ajudou 
nesse sentido e não as entendemos ainda 
no processo. A questão vital está contida 

dentro do contexto da Educação, na minha 
consideração como psicopedagogo e na vi-
vência da comunicação com diversos tipos 
de públicos há mais de 30 anos.

Paulo Freire nos legou uma frase lapi-
dar: “não há educação sem comunicação!” 
Essa abordagem é importantíssima, senão 
a principal da construção do ser humano, 
porque trata do processo de “aprendizagem 
através da comunicação de excelência” du-
rante o trajeto individual de “aquisição do 
conhecimento”. Ou seja, desde os primei-
ros passos da criança, a imperiosa presença 
dos pais agindo como tal e também como 
“educadores” (onde estão as crianças? Nas 
creches!...); depois as “tias” e os professores 
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no Ensino Fundamental, Médio, Superior 
e Graduação promovem o ser liberto, que 
se expressa racionalmente, e não emocio-
nalmente. Pergunto: ao longo desse “longo 
trajeto” existiu uma práxis que “valorize o 
falar”, o “expressar verbalmente” o conhe-
cimento apreendido na forma espontânea? 
Estimulada? A você foi ensinado, orientado 
e principalmente “incentivado” a reprodu-
zir o conhecimento adquirido? Absoluta-
mente, não! Infelizmente, no Brasil há um 
“mito” que vira “mico” na sala de aula: “o 
falar em público”. Resultado: nossos jovens 
têm ojeriza, aversão e má vontade, não se 
“integram” e evitam a oralidade, porque 
não lhes é permitido expressar. Quando 
têm que falar, “fogem da raia”! Por quê? 
Porque eles são avaliados “ao longo de 
toda a Vida Escolar” através de provas 
“escritas”. Aprendem o saber, mas não o 
“apreendem”! Vira uma tragédia se apre-
sentar diante dos colegas. Expressar o seu 
pensamento de forma espontânea, com 
a facilidade que pratica um “game”, é um 
sonho, nem pensar! Traumas, bloqueios e 
pavores são os legados; inibição, timidez, 
vergonha, sentimento de inferioridade, 
acanhamento. Milhares de jovens chegam 
à idade adulta sem a confi ança e a espon-
taneidade para falar. O principal atributo, a 
“principal tecnologia” da comunicação está 
ausente, por “inabilidade” e ausência de téc-
nicas muito simples que poderiam ser prati-
cadas diariamente em aula. Onde o conhe-
cimento das técnicas de comunicação social 
que permitam que a relação de aprendiza-

gem seja um processo “encantador”? Que 
facilite, aproxime, integre? Que “role” legal 
e os aprendizes possam se “sentir” dentro 
do processo, como “autores” do descobri-
mento? Possam falar, se alegrar, expandir 
verbalmente o que descobriram?

A razão está aqui. O que os estudiosos 
ainda não perceberam (ou ainda não têm 
respostas para o problema pedagógico) 
é que a mente intelectual da criança des-
te século  pode não ter o conhecimento 
apreendido nem experiência signifi cativa 
para resolver problemas, porém, a estrutu-
ra mental, os estímulos neurais, as sinapses 
ocorrem quase em alto nível e essa concep-

ção é “na comunicação intrapessoal” ou na 
linguagem “virtual”. Por que razão? Ora, os 
jovens e as crianças de hoje se autoestimu-
lam através da nova era, a da Informática. 
Elas avançaram  tanto que a metodologia 
e a didática de sala de aula estão “lentas”, 
“sem atrativos”, “cansativas”, “difícil de 
manter a atenção”. Os jovens e crianças de 
hoje têm “respostas” e “estímulos” avança-
dos. São inteligentes, criativas, curiosas, ins-
tigadoras, poderosas. Porém, a metodologia 
mostra uma didática conservadora, facetada 
em teorias, linear, igual para todos os que 
estão presentes, um período que tem 40 
minutos de aula, um único canal predomi-
nante, a “audição” e depois o “visual”, em 
direção do professor, enquanto a atenção 
da criança e do jovem se mantém num foco 
de até 10 minutos. 

Além de Freire, apresento para sua re-
fl exão um ensinamento de Vygotsky de que 
a educação é um processo sócio-histórico e 
ocorre melhor em função “das condições e 
da qualidade do ambiente” onde está o edu-
cando. Se o ambiente está nivelado e fl exí-

vel para acolher o jovem e a criança, pode 
lhe oferecer as respostas que procura, aí está 
uma educação de excelência! Mas, para isso, 
há necessidade de mudança radical, meto-
dologia avançada, múltipla, aplicada a cada 
situação, professores ágeis, de fácil adap-
tação, ousados nas dinâmicas, preparados 
não só na disciplina, mas “como” fazer essa 
disciplina “atraente” e não impactante! Te-
remos, com certeza, aulas “encantadoras”, 
“ofi cinas”, “laboratórios”, “teatros”, “inter-
pretações”, fazer que a criança e o jovem se 
tornem “autores” de sua história e do seu 
aprendizado e aprendam desde crianças a 
“expressar verbalmente” o que sentem e o 
que aprenderam, ou a confessar e indagar 
sobre suas dúvidas e difi culdades. Eliminar 
o “erro” e incluir “resultado”, introduzir o 
“experimento compartilhado entre profes-
sor e alunos” e abandonar a relação hierár-
quica de cima para baixo. O professor passa 
a ser o “mediador” e o “facilitador”. Vai dei-
xar que as crianças e os jovens descubram 
o conhecimento. Vai ser divertido e revi-
gorante, a continuar a “brincar de apren-
der”! Não haverá mais “estresse”, “saúde 
abalada”, “desmotivação” nos educadores. 
Desaparecem a violência de grupinhos, 
o “bullying”, as “chacrinhas” em salas de 
aula. Surgirão a camaradagem e a cumplici-
dade. Docentes e discentes serão uma uni-
dade só, operativa, dinâmica, prospectiva e 
reativa da edifi cação dos tijolos do saber. 
Nunca mais o“Défi cit de Atenção” e “Hi-
peratividade”. Serão coisas do passado dis-
tante! E Cora Coralina será lembrada pela 
sua sábia lição, “feliz daquele que quando 
ensina, aprende!”

E todos apreenderão e falarão sobre o 
que aprenderam e serão felizes – ou pelo 
menos muito mais preparados e conscien-
tes - para sempre!...  

Feliz daquele que quando 
ensina, aprende!
Cora Coralina

Silvio Luzardo é psicopedagogo, professor de oratória e 
autor, pela PAULUS, do livro Eu! Falando em Público? 
Sim. Agora é a sua vez.
www.youtube.com/silvioluzardo 
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Escola e violência:
combinação imperfeita

Cenários de violência no ambiente escolar
ainda desafi am famílias e profi ssionais
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Tapas, pontapés e xingamentos fazem parte das relações entre 
muitas crianças e adolescentes no ambiente escolar hoje em dia. 
As brincadeiras violentas quase sempre geram brigas e confl itos 
que, muitas vezes, são “resolvidos” na própria escola ou nos seus 
arredores. Essas atitudes mostram que a forma de os alunos se 
relacionarem mudou, fazendo com que a forma de educá-los tam-
bém seja alterada. Porém, se não há uma formação específi ca para 
que os professores sejam mediadores desses confl itos, a pergunta 
que não quer calar é: qual será o futuro da escola e qual a refe-
rência de educação e comportamento que as crianças e os jovens 
terão daqui para frente?

De origem latina (violentia), a palavra violência vem do verbo 
violar e signifi ca constranger física ou moralmente, profa-

nar, usar a força, coagir. Na tradição clássica greco-romana, violên-
cia signifi cava o desvio, pelo emprego de força externa, do curso 
“natural” das coisas. 

Já a palavra escola, também originária do latim (schola), faz re-
ferência à instituição social que tem a missão de educar, formar, 
ensinar e criar cidadãos críticos, cientes da importância de seu 
papel na sociedade. Essas duas palavras, imensamente distintas e 
tão frequentes em nosso vocabulário, caminham cada vez mais 
próximas e interligadas.

17Páginas Abertas 

O cenário

Um estudo realizado por Miriam Abramovay e Maria das 
Graças Rua – na época professoras da Universidade Católica 
de Brasília – e publicado pela Unesco em 2003 com o título 
“Violências nas escolas” mostra que são muitos os tipos de 
violências analisados e considerados comuns. Em especial 
na literatura norte-americana, o olhar recai sobre gangues, 
xenofobia e bullying. Já na Europa, especialmente na Fran-
ça, os pesquisadores têm se dedicado ao estudo das incivili-
dades no meio escolar, que compõem delitos contra objetos 
e propriedades (quebra de portas e vidraças, danifi cação de 
instalações etc.); intimidações físicas (empurrões, escarros) 
e verbais (injúrias, xingamentos e ameaças); descuido com o 
asseio das áreas coletivas (banheiros, por exemplo); osten-
tação de símbolos de violência, entre outros.

O mesmo estudo, que avaliou escolas de treze capitais 
brasileiras (Manaus, Belém, Fortaleza, Recife, Maceió, Sal-
vador, Goiânia, Cuiabá, Vitória, Rio de Janeiro, São Paulo, 
Porto Alegre e Florianópolis), além do Distrito Federal, apon-
ta a presença dos mesmos tipos de violência detectados no 
exterior, e mostra também que as percepções de alunos e 
funcionários sobre a escola em que estudam ou trabalham 
podem ser determinantes para um cenário violento. 
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Segundo Miriam Abramovay, atualmente coordenadora do 
Setor de Pesquisas da Rede de Informação Tecnológica Latino-
Americana (RITLA), as escolas, em sua grande maioria, ainda não 
estão preparadas ou não dispõem de ferramentas que permitam 
enfrentar esse grave fenômeno social. “As escolas deveriam pos-
suir uma política que tratasse exclusivamente sobre esse tema. 
Muitas escolas recorrem à polícia para resolver a situação, mas é a 

Escola x Família
Embora os pais sejam os principais responsáveis pela educação 

dos fi lhos, a escola exerce um papel importante nesse processo, 
por isso ela precisa, necessariamente, estar preparada para mediar 
confl itos, o que não está ocorrendo. Um exemplo é o caso da dona 
de casa Maria de Fátima Lima, que vivenciou uma situação de vio-
lência contra a sua fi lha Maíra, na época aluna da sexta série na 
rede pública de ensino de São Paulo. “Havia uma garota que fi cava 
‘encarando’ a Maíra, até que um dia, na hora da saída, ela esperou 
minha fi lha nas proximidades da escola e bateu nela”, conta. 

Maria de Fátima chegou a ir tirar satisfação com a agresso-
ra, mas se sentiu culpada, já que a menina também era menor de 
idade. Diante da difi culdade de lidar com a situação, procurou a 
direção da escola, mas não obteve sucesso.  “Peguei as duas pelo 
braço e fui conversar com a diretora, que gritou, bateu na mesa 
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A Mediação Escolar é uma forma de diálogo e de reen-
contro interpessoal, em que um terceiro, neutro e imparcial, 
auxilia os indivíduos a se comunicar, a negociar interesses e 
a alcançar compromissos mutuamente satisfatórios.

De acordo com Rosângela Ascenção Dias de Souza Fí-
garo, mestre em Psicologia Clínica pela PUC-SP, a mediação 
agrega medidas extremamente válidas para a redução do 
confl ito, nas quais a escuta e a assertividade são os princi-
pais fatores que promoverão a transformação do comporta-
mento. “É um processo que envolve técnicas específi cas, e 
o profi ssional a desempenhá-las deveria ter uma especializa-
ção ou conhecimento do assunto. Mas os coordenadores de 
classe e de série nas escolas é que acabam desempenhando 
essa função, como podem e como conseguem, às vezes in-
cluindo os pais e as crianças em encontros com a fi nalidade 
de orientação. Porém, a partir da minha experiência clínica, 

Confl itos
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Saiba +

própria escola que deve solucionar. Existem algumas alternativas 
que podem funcionar, como a técnica de mediação. Esse método 
já é utilizado em vários países da Europa e está trazendo bons 
resultados. O mediador, que pode ser um aluno ou professor, 
recebe um treinamento para aprender a lidar com esse tipo de 
situação”, afi rma.

que envolve também o contato com as escolas, percebo 
que, infelizmente, a técnica em si ainda não é aplicada na 
maioria das escolas do Brasil, principalmente nas de ensino 
público”, afi rma. 

Preparar os atores da comunidade escolar segundo os 
princípios da mediação signifi ca não apenas fomentar uma 
melhor convivência entre eles, mas também construir uma 
sociedade mais ativa e consciente. 

É importante lembrar também que, no contexto escolar, 
essa técnica deve partir do conceito de que o confl ito não 
é uma situação nova, ou seja, ele está presente onde exis-
tem pessoas, e na escola não é diferente. Para ser resolvido 
é necessário que o confl ito seja visto, primeiramente, como 
oportunidade de crescimento pessoal e amadurecimento.

e ameaçou transferir a garota para outra escola, mas fi cou só na 
ameaça, nada aconteceu”, relembra.

Quando episódios como este ocorrem, é importante que o 
coletivo seja chamado a refl etir sobre o fato – os outros alunos, 
professores, funcionários, gestores e pais – para que haja uma con-
versa a fi m de evitar que novos atos violentos aconteçam. Para 
Helena Singer, pós-doutora em Educação pela Unicamp e diretora 
pedagógica da Cidade Escola Aprendiz, transferir o aluno para ou-
tra escola é uma atitude incoerente, pois a partir do diálogo é pos-
sível contornar essas situações. “A expulsão é apenas uma mani-
festação autoritária de poder. Ela quer comunicar ao coletivo que 
a violência física foi causada por um culpado e que, afastando-o, o 
problema estará resolvido. Mas, isso não é verdade. Provavelmente 
novos casos ocorrerão, envolvendo outras pessoas, que acabarão 
também sendo expulsas. Se a escola pretende ser um ambiente 



educador, ela precisa apostar na sua própria capacidade de ajudar 
as pessoas a superarem comportamentos que fazem mal a si mes-
mas e aos outros. É isso que se espera de uma escola”, afi rma. 

Públicas ou privadas, as instituições de ensino são responsáveis 
pela segurança dos alunos enquanto estão em suas dependências, 
mas isso não retira dos pais a responsabilidade de repreendê-los 
quando têm qualquer atitude agressiva com um colega dentro da 
escola. Para a administradora de empresas Fernanda Gisele da 
Silva Alencar, mãe de Nicolas, a falta de controle dos pais sobre 
os fi lhos é um agravante nessas situações. Ela também teve uma 
experiência de agressão física contra seu fi lho, de 8 anos, aluno da 
3ª série em um colégio particular e tradicional na zona sul de São 
Paulo. Seu fi lho estava na sala de aula e o colega sentado na carteira 
de trás fi cava ‘cutucando-o’ e jogando suas coisas no chão de pro-
pósito para que ele pegasse. “Meu fi lho pegou o lápis do menino e 
colocou em sua mesa para que não fosse mais interrompido, mas 
o garoto fez um escândalo dizendo que ele havia guardado o seu 
lápis. A professora pediu que o Nicolas devolvesse, e então o ga-
roto pegou o lápis e enfi ou várias vezes nas costas dele, rasgando a 
sua camiseta e perfurando a sua pele, ocasionando ferimentos com 
sangramento”, relata.

Fernanda conta que procurou a escola para que o episódio 
fosse levado aos pais do agressor, que não compreenderam a gra-
vidade da situação. “A posição deles foi de que pagariam pelo uni-
forme rasgado, mas isso não era do meu interesse”, diz.

Situações como essa mostram que há um certo descontrole 
dos pais no momento de repreender os fi lhos. Além da falta de 
autoridade quando necessária e da compensação com presentes, 
há também a compensação da ausência por meio da liberdade. 
A violência na escola é um fenômeno que ganhou força nas últi-
mas décadas, principalmente por conta das mudanças na forma de 
controlar e impor limites às crianças e aos adolescentes. 

De acordo com Sônia Maria de Souza Pereira, pedagoga e au-
tora de Bullying e suas implicações no ambiente escolar (Ed. PAULUS), 

com as transformações sociais, os pais fi cam muito distantes dos 
fi lhos e, por isso, buscam compensar a sua ausência com liberdade, 
mas não sabem ou não conseguem dosar essa liberdade e também 
não oferecem ou não sabem de qual forma oferecer oportunidade 
de criar indivíduos críticos da realidade e responsáveis por seus 
atos. “Hoje as crianças e jovens têm uma liberdade maior, mas não 
sabem o que fazer com ela. Alguns foram criados vivenciando a 
violência como única forma de resolver seus problemas, cercados 
pelas mais diversas formas de criminalidade (tráfi co de drogas, as-
saltos, corrupção etc). Outros, por sua vez, convivem com o des-
respeito que começa dentro da família e se expande para toda a 
sociedade”, explica.

O Estado
Além das famílias e das instituições de ensino, a violência na 

escola pública também traz impactos econômicos para o Estado. 
Um estudo internacional feito pela Plan Internacional e o Instituto 
Overseas Development (ODI, na sigla em inglês), publicado em 
2010, mostra o quanto os cenários de violência escolar são prejudi-
ciais para as nações. No Brasil, a violência nas escolas pode custar 
US$ 943 milhões ao ano, levando em consideração o que a pessoa 
“perde” quando deixa de comparecer à aula ou desiste da escola 
por causa da violência, além do investimento público em educação 
que torna-se em vão devido às faltas dos alunos. 

Por outro lado, o mesmo Estado que tem prejuízo com a 
violência na escola é também o único responsável por oferecer 
ferramentas que atuem como forma de diminuir a incidência de 
episódios violentos na escola. Para o sociólogo e pesquisador do 
Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo, 
Moisés Baptista, a primeira mudança que precisa ocorrer no am-
biente escolar é a conscientização de que todos devem ser respei-
tados. “Professores e alunos passaram a ter uma relação de igual 
para igual; respondem uns aos outros de forma ‘atravessada’, pare-
cem inimigos. Isso precisa ser revisto”, refl ete.
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Se a escola pretende ser um ambiente 
educador, ela precisa apostar na sua própria 
capacidade de ajudar as pessoas a superarem 
comportamentos que fazem mal a si mesmas e 
aos outros.
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Moisés acrescenta que o sistema educacional também incenti-
va as relações tensas, já que apresenta condições ruins de trabalho. 
“As escolas têm salas lotadas, com cerca de 50 alunos. Isso é vio-
lência contra o aluno e contra o professor. A escola pública está 
defasada e é preciso que a comunidade reivindique uma escola em 
que se aprenda melhor”, diz.

20 Páginas Abertas 

Sendo assim, pais e professores devem se unir, e não se con-
trapor. Ambos trabalham na missão de educar crianças e jovens 
conscientes, para que amanhã sejam fomentadores de uma cultura 
de paz, e não de violência. O desafi o é de todos.

Confl itos

O esporte como aliado

A vítima de qualquer tipo de violência na esco-
la, criança ou adolescente, pode ter sua autoestima  
e confi ança afetadas, por isso é importante que elas 
sejam compreendidas e incentivadas a dar a volta por 
cima. Um bom aliado é o esporte. Além de trazer bene-
fícios para a saúde, a prática de atividades esportivas 
incentiva que a vítima trabalhe a confi ança, em si mes-
ma e nos que estão à sua volta, já que exige trabalho 
em equipe e respeito pelo próximo. As artes marciais, 
embora ainda não difundidas totalmente nas escolas 
públicas, são boas aliadas.

De acordo com Francisco de Paula Oliveira, mes-
tre de Kung Fu, é normal os pais procurarem esse tipo 
de ajuda quando o fi lho sofre algum tipo de violência. 
“Um dos casos é de um garoto bem magrinho que, por 
conta disso, sofria com os abusos dos colegas. Isso 
fez com que o garoto se fechasse, chegando ao ponto 
de fazer com que os pais fi cassem com ele na escola 
durante as aulas”, conta.

Para Sifu de Paula, como é chamado por seus alu-
nos, as artes marciais colaboram muito no processo de 
recuperação devido aos desafi os vencidos ao longo do 
tempo, mas é preciso cuidado ao lidar com a situação. 
“Primeiramente temos que conquistar a confi ança do 
aluno e, aos poucos, vamos tocando no assunto, sem 
que os outros saibam, senão o constrangimento au-
menta”, alerta.

Ao incentivar crianças e adolescentes a praticarem 
artes marciais, é importante que pais e educadores as 

apresentem de maneira lúdica, cultural e educativa, 
mostrando que elas são capazes de desenvolver e des-
pertar valores e disciplina no ser humano, sempre com 
o intuito de enfatizar a importância do respeito entre as 
pessoas e de que elas não devem, em hipótese alguma, 
serem usadas como forma de resposta às violências.
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Especial formação de professor |Por Beatriz Tavares de Souza*

As questões que envolvem a preservação do meio ambiente podem ser assuntos difíceis de serem abordados em sala de aula, e isso 
faz com que alguns professores deixem de trabalhar sobre a temática de forma efi caz dentro de sua disciplina. Mas que tal unir o útil 
ao agradável e retratar esse tema tão importante de maneira leve e descontraída? Nesta edição, Beatriz Tavares de Souza apresenta 
o projeto pedagógico do livro Alice no País da Natureza, adaptação do escritor Jorge Fernando dos Santos do clássico Alice no País 
das Maravilhas. A leitura conta a história de uma Alice que defende as causas ambientais, contribuindo para a formação da consciência 
ambiental dos leitores e servindo de ótimo instrumento para os educadores aplicarem educação ambiental em sala de aula.

Siga os passos de Alice!

Apresentação
O livro estabelece diálogo com a cultura dos 

povos da fl oresta e com os clássicos autores da 
literatura infantil. De certo modo, essa narrativa 
procura, nas entrelinhas, denunciar a realidade 
socioambiental da região amazônica, como a 
falta de segurança para com índios e seringuei-
ros, constantemente ameaçados pela ação de 
madeireiros, carvoeiros, caçadores e outros ex-
ploradores da selva amazônica. O tema reúne 
essas questões com o intuito de chamar a aten-
ção do leitor para a necessidade de mudança do 
comportamento do homem e de suas atitudes 
em relação às matas e às espécies que lá vivem.

Justifi cativas
A temática permite que professor e alunos 

desenvolvam refl exões e debates sobre ques-
tões ambientais, ética, educação, saúde, cida-
dania, entre outros temas, contribuindo para o 
resultado de uma nova postura diante da evo-
lução, fazendo valer o respeito com a natureza 
e com a cultura de outros povos.

Projeto pedagógico
Como agir em defesa dos animais, dos 

povos, das nossas selvas e de nossas matas.

Temas secundários
Relação familiar, infância, cidade, selva, 

costumes, lendas, mitos, política, responsabi-
lidade social e preservação da natureza.

Áreas do conhecimento
Língua Portuguesa, Literatura, Arte, Mú-

sica, História, Geografi a, Ciências Naturais e 
Filosofi a.

Temas transversais
Ética, saúde, meio ambiente, pluralidade 

cultural, trabalho e consumo.

Indicação
Ciclo 2: Indicado para alunos do sexto ao 

nono ano.

Objetivos
Contextualizar a obra, o autor e a ilustra-

dora. Levar o aluno a desenvolver suas habili-
dades de leitura e de escrita, a produzir textos 
e estabelecer relações entre os diferentes su-
jeitos de seu próprio ambiente e os das outras 
culturas.

Antes da leitura
Professor, as atividades podem ser de-

senvolvidas em conjunto com outras disci-
plinas, como Geografi a e Ciências Naturais, 
no intuito de os alunos saberem localizar e 
identifi car as características de uma fl oresta 
ou de uma mata.

Converse com a classe sobre os segre-
dos de uma mata, sobre os reais perigos 
para os aventureiros que não a conhecem 
e que mesmo assim se aventuram em ex-
plorá-la. Que perigo ela representa para o 
homem? Que ameaça o homem representa 
para as fl orestas? 

Organize os alunos em grupos. Sugeri-
mos propor pesquisas em atlas, livros, enci-
clopédias e internet.

1. Quais são as matas que compõem 
o território brasileiro? E as reservas eco-
lógicas? Qual sua importância? Quais são 
os Estados que abrangem a região da selva 
amazônica?

*Beatriz Tavares de Souza é mestre 
em Linguística Aplicada e pós-gradua-
da em Língua Portuguesa pela PUC-
SP. Tem licenciatura plena em Língua 
Portuguesa e é bacharel em Língua 
Espanhola, também pela PUC-SP.

Título: Alice no País
da Natureza

Autor: Jorge Fernando dos Santos
Ilustrações: Ayssa
Formato: 13,5 cm x 21 cm 
Número de páginas: 80
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2. Consulte um mapa político do Brasil, como o deste exemplo, e, a partir de uma das cidades abaixo, escolha um 
caminho que leve você e seus colegas de grupo até a Floresta Amazônica:

a. Cuiabá 
b. Belo Horizonte 
c. São Paulo 
d. Fortaleza
e. Porto Alegre
f. Curitiba 

(Fonte: Ache tudo e O portal do Brasil).

3. Escreva um texto ou faça um desenho que narre uma viagem da cidade escolhida até o interior da mata amazônica, 
citando o que encontrou e o que enfrentou pelo caminho durante essa viagem.

(Apresentar a pesquisa ao fi nal da análise do livro Alice no País da Natureza).

1. Você pode citar o nome/espécie de alguns animais em extinção?

2. Pesquise e explique com suas palavras o desastre ecológico conhecido por “A Tempestade Negra”, ocorrido nos 
Estados Unidos entre 1930 e 1940. Quais foram as causas e consequências?

3. Quem foi Chico Mendes? E irmã Dorothy Stang? O que eles representaram e ainda representam para a defesa dos 
povos e de nossas matas?

4. Explique com poucas palavras o Efeito Estufa. O que isso pode representar para o futuro do planeta Terra?

Escolha duas das alternativas que julgar corretas:

1. De acordo com a leitura, Jorge Fernando menciona algumas lendas, fábulas e dialoga com outros autores. Quem 
são eles?

a. Monteiro Lobato
b. Lewis Carrol 
c. Câmara Cascudo
E quais são as lendas?

um

Sugerimos também levar os alunos a consultarem jornais, revistas, músicas, fotografi as, internet e 
outras fontes que os ajudem a estabelecer relações entre o livro de Jorge Fernando dos Santos e a 
possibilidade de expressar críticas sobre os problemas sociais do mundo atual, tais como a disputa 
de terras, o desmatamento, o extermínio de animais silvestres e a violência que os povos indígenas e 
o Movimento dos Sem Terra têm sofrido. 
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2. O autor também escolhe nomes para seus personagens: “Chico de Assis” e “Zé Verdolino”, por exemplo, fazem 
menção a algumas personalidades da história que, de certo modo, tiveram ligação com as questões da sociedade e da na-
tureza. Grife alguns dos nomes abaixo que, em sua opinião, possam estabelecer essa relação:

“São Francisco de Assis”; “Chico Mendes”; “Virgulino, o Lampião, rei do cangaço”.

3. Ao ler Alice no País da Natureza, a história nos traz à memória algumas narrativas semelhantes. Quais?

a. Lewis Carrol: Alice no País das Maravilhas 
b. Monteiro Lobato: A caçada da onça; O Sítio do Picapau Amarelo 
c. J. K. Rowling: Harry Potter 

Iniciando a leitura

1.Em seguida, solicite que apontem os elementos mencionados na obra que caracterizam a vida cotidiana de Alice: 

a.O que Alice estava fazendo quando percebeu a presença de uma onça em sua casa? 
b.A mãe de Alice era atenta às suas atividades? Como?
c.Qual o tema da prova de Geografi a de Alice? 
d.Alice morava no campo? Na cidade? 
e.O bairro de Alice fi ca em que parte da cidade? Zona Norte? Zona Leste? Qual? 

A partir da leitura, destacar também trechos do texto que caracterizam a fl oresta e as questões sociais, tais como política, 
globalização, tecnologia, reforma agrária, expansão de fronteira, produção agrícola etc.

1.O que Pinima levava no pulso? 
2.O índio foi caracterizado na história? E o homem branco da selva? Como?
3.Alice saltou com a onça Pinima da janela, mas se deteve. Por quê? 
4.Por que a onça saiu de tão longe à procura de Alice? 
5.A Floresta Amazônica fi ca em que região do país?
6.Quem são considerados povos da fl oresta? 
7.Qual é o tipo de clima da Floresta Amazônica? Tropical seco? Tropical úmido? Frio temperado? 
8.Alice tinha o hábito de comer frutas? Quais são as frutas típicas da Amazônia que Alice pode experimentar? 
9.Assinale a resposta que julgar correta.

Sugestões para atividade:

Sugerimos que os alunos façam a leitura do livro em dupla. 
Peça para que destaquem os elementos principais da história e façam um quadro sobre as carac-
terísticas dos personagens e os pontos tratados acerca do meio ambiente.

Su
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 De acordo com o texto, para quê a bisavó de Pinima convocou Monteiro Lobato?

a.Para lutar pelo petróleo.
b.Para impedir as empresas estrangeiras de se apropriarem das reservas naturais.
c.Para construir a Transamazônica.

10.Durante a caminhada, Alice pôde vislumbrar diferentes espécies da fl oresta. Com poucas palavras ou desenhando, 
procure descrever o que Alice viu.

Observem que no decorrer da narrativa o autor Jorge Fernando procura destacar as pessoas que de algum modo con-
tribuíram com a História. 

1.Quem são as mulheres mencionadas por Alice no livro? O que elas representaram para a História?
Quem foi Rondon? Por que a nossa fl oresta recebeu o nome de Amazônica?

2.Faça um passeio pelas páginas do livro e responda:

a.Ao mencionar o idioma falado pelos indígenas e nomes de personagens em tupi, você concorda que o autor tece um 
juízo de valor a respeito da organização social de outros povos? Justifi que sua resposta. 

3.No capítulo 7, “Rio das Pedras”, o autor denuncia, de maneira explícita, a ação do homem na Amazônia. Sugerimos 
organizar os alunos em grupo e propor que desenvolvam um texto, um relato explicando o que aconteceu ali. 

4.Leia o capítulo 10 e explique:

Qual seria o intuito de o autor ter colocado, na ação da história, o fator pressa como uma das principais característi-
cas?

Praticando a gramática

1.Descubra o signifi cado das palavras em tupi: 

Pinima; Yuê-Kuitxumá; Jobinapã; Yaterê; Yaci; Uiara

2.Dê sentido para as expressões populares, passando-as para uma linguagem formal: 

a.“Anda logo, lerdeza”
b.“Mas era só o que faltava”
c.“Encher o pandu”
d.“Em boca fechada não entra mosquito”
e.“Macacos me mordam”

55
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f.“Use a cachola”
g.“Debaixo desse toró”

3.Pergunte ao professor de Ciências e depois responda:
O que é periscópio e para quê serve? 

4.Dê signifi cado para as palavras abaixo: 

Cesta; sesta; ronronar; exaustão; almoxarifado

Um assunto leva ao outro

Lance para discussão: 

O texto abaixo trata de uma triste realidade. Leia-o e depois faça uma breve refl exão e comentário entre seus colegas de classe. 

O mar de Aral, na Rússia, era o quarto maior lago de água doce do mundo. Dois rios alimentavam o mar nessa região semi-árida. 

A região produzia a maioria do algodão, frutas, vegetais e arroz consumido pela Rússia, mas quase tudo na agricultura depen-
dia de irrigação. Assim, decidiram expandi-la, o que signifi cou desviar a água dos rios que abasteciam o mar de Aral. 

Nos últimos 30 anos, dois terços da água que originalmente estava no mar foram drenados, e a salinidade do solo triplicou. 
Desse modo, desde os anos 60, o nível da água caiu, reduzindo a superfície do mar à metade de seu tamanho original.

Entre 1974 e 1986, o Syr Daria, um dos dois rios que usaram para a irrigação, não alcançou mais o mar de Aral. O Amu Da-
ria, também desviado pelo canal da irrigação de Kara Kum e com 800 quilômetros, mal chegava ao mar entre 1982 e 1989. No 
total, a contribuição para o mar de Aral, de uma média de 55 km3 nos anos 60, caiu para 7 km3. Portanto, a região do entorno foi 
levada à ruína. 

As 25.000 toneladas de peixe produzidas por ano foram reduzidas a zero. Como consequência, a maioria da população local foi 
embora. A biodiversidade caiu a níveis dramáticos. Os problemas de saúde pública aumentaram, em decorrência da contaminação 
elevada causada pelos resíduos tóxicos da agricultura. Todos os planos elaborados para consertar o estrago, até agora, têm falhado.

Pergunta:

Para você, existe alguma relação entre a ação dos garimpeiros com outras do tipo dessa transposição citada acima ou a criação 
de barragens em rios, construções de hidrelétricas, sistemas de irrigação etc.? Comente sua resposta.

A partir do trecho abaixo, citado em Alice no País da Natureza, é correto concluir que o autor utiliza a situação da história para 
revelar a complexidade do desenvolvimento das civilizações?

“Mesmo tendo acumulado muitos conhecimentos ao longo de séculos de civilização, os homens demo-
raram a perceber o perigo que o progresso e consumo desordenado representam para a natureza.”
Mes
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Desafi o:

O autor dialoga com a cultura social, ressaltando questões para refl exão e conscientização. Que tal você e seus colegas de 
grupo ajudarem a turma de Alice “entrando” nessa história? 

Reescreva a narrativa e proponha outro fi nal feliz. Como sugestões, reescreva-a na forma de poesia de cordel, dança, teatro, 
canção e apresente o resultado para os demais alunos da escola. 

Sugestões para avaliação:

Participação nas atividades e atendimento às propostas de trabalho (individual ou em grupo).

Ressaltamos que as atividades aqui propostas têm por objetivo oferecer subsídios para a mediação do trabalho pedagógico 
com a obra Alice no País da Natureza, da PAULUS Editora, e que não pretendem ser determinantes do trabalho desenvolvido 
em sala de aula, tendo em vista que somente o professor conhece as necessidades específi cas de sua turma. 
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Plantar a semente
para o amanhã

Capa | Por Alinne Coviello, da redação
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A visão cruel e deserta
De um futuro de poucos anos
Sangue verde derramado
O solo manchado
Feridas na selva
A lei do machado
Avalanches de desatinos
Numa ambição desmedida
Absurdos contra os destinos
De tantas fontes de vida
Quanta falta de juízo
Tolices fatais
Quem desmata, mata
Não sabe o que faz

(trecho da música Amazonas,
de Roberto Carlos)
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Capa

Em 1989 um dos ícones da música brasileira, o cantor Roberto 
Carlos, já expressava, em uma de suas canções, sua preocu-

pação com o meio ambiente. Passaram-se mais de 20 anos e a 
situação parece ter se agravado ainda mais.

Não é de hoje que a natureza sofre alto índice de degradação, 
mas graças em boa parte à conscientização da sociedade é possível 
notar que esse cenário vem sofrendo algumas transformações po-
sitivas. Uma pesquisa realizada pelo Ministério do Meio Ambiente 
aponta que, comparando o mês de agosto de 2009 ao de 2010, 
o desmatamento teve queda de 47%. Uma melhora signifi cativa, 
mas será sufi ciente?

mento global e as mudanças climáticas, com sérias ameaças para a 
vida em geral, e a vida humana em especial, sobretudo a dos mais 
pobres e vulneráveis.”

Essa ação tem como objetivo motivar a sociedade para ser 
protagonista na construção de alternativas para os problemas 
socioambientais, propondo atitudes, comportamentos e práticas 
a favor da preservação do meio ambiente. Para Pe. Luiz Carlos 
Dias, secretário da Campanha da Fraternidade, é importante que 
todos se percebam como parte do problema e também da solução. 
“A sustentabilidade exige ações individuais a favor da proteção da 
biodiversidade, mas não apenas das famílias e das comunidades, 
mas de um modo geral, principalmente por parte das indústrias 
que emitem gases de efeito estufa.”

Porém, não é a primeira vez que a Igreja defende essa causa e 
mostra-se preocupada em alertar a população sobre como o ho-
mem está contribuindo com impactos negativos no meio ambien-
te. Há alguns anos, o ato heroico de um bispo que vive em Barra, 
na Bahia, ganhou repercussão internacional. Dom Luiz Flávio rea-
lizou um protesto contra o projeto de transposição das águas do 
Rio São Francisco. Ele afi rma que, na época, o governo defendia 
que a ação ajudaria no saneamento básico da região, mas, segundo 
ele, esse não era o único objetivo. “Havia interesses empresariais, 
pois algumas indústrias iriam se instalar na região. Quando notei 
que o projeto ia ser realizado, comecei a greve de fome, que durou 
por 11 dias”, conta.
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Desmatamento zero: Ao zerar o desmatamento na 
Amazônia até 2015, o Brasil estará fazendo sua parte 
para diminuir o ritmo do aquecimento global, assegurar 
a biodiversidade e o uso responsável desse patrimônio 
para benefi ciar a população local. Ações contra o des-
matamento e alternativas econômicas que estimulem os 
habitantes da fl oresta a mantê-la de pé devem caminhar 
juntas. A criação de um fundo de investimentos nacionais 
e internacionais tornaria a proposta viável. 

Para que o mundo seja mais sustentável há ainda muito por 
fazer. Algumas atitudes precisam ser tomadas, para que mudan-
ças decisivas aconteçam ao longo dos anos. Engajada nessa luta, a 
Igreja brasileira, por meio da Campanha da Fraternidade 2011, pro-
movida pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), 
que, neste ano, tem como tema Fraternidade e a vida no planeta e 
o lema “A criação geme em dores de parto (RM 8,22)”, convida a 
sociedade a refl etir sobre os males que as pessoas têm causado ao 
meio ambiente e a pôr em prática ações de preservação.

A expectativa de Dom Dimas Lara Barbosa, Bispo auxiliador 
do Rio de Janeiro e Secretário Geral da CNBB, na apresentação do 
texto-base da campanha, é de que as pessoas se mobilizem a fazer 
parte dessa iniciativa. “Este ano, a CNBB propõe que todas as 
pessoas de boa vontade olhem para a natureza e percebam como 
as mãos humanas estão contribuindo para o fenômeno do aqueci-

Você sabia?

Uma árvore absorve uma tonelada de gás carbônico
durante sua vida.

(Instituto Akatu)

Plante uma árvore

Fo
to

: P
ho

to
xp

re
ss



O jejum só cessou quando o bispo recebeu uma carta, assinada 
pelo presidente Lula, comprometendo-se de que o projeto não 
seria levado adiante. Mas, segundo ele, o governo não cumpriu 
com a palavra por muito tempo, e, logo depois de alguns anos, co-
meçaram novas especulações sobre o início da obra. Foi quando o 
bispo fez a segunda greve de fome, esta com duração de 24 dias.

Dom Luiz conta que teve essa postura porque acredita que a 
Igreja tem uma responsabilidade muito grande com a sociedade 
e precisa agir para que problemas como os que ocorrem com o 
meio ambiente não se desdobrem ainda mais. “A nossa missão é 
lutar pela vida do povo com qualidade. Fazer com que as pessoas 
vivam bem e também deixem um mundo maravilhoso para os que 
virão”, afi rma.

Educação ambiental, mãos à 
obra!

É louvável e oportuna a iniciativa da Igreja, 
mas para que haja conscientização é necessário 
que muitas ações sejam feitas. Uma delas é o 

investimento na educação e o acesso de crian-
ças e jovens à informação. Os mais novos já 

sabem dos problemas que estão ocorren-
do com o planeta, mas não possuem 

recursos educacionais que permitam 
construir alternativas que possam 

mudar o cenário atual.
Conscientizar a geração 

que nasceu em uma socie-
dade consumista e que age, 
muitas vezes, sob a infl uên-
cia da mídia como se seus 

bens fossem descartáveis é 
uma árdua missão. A Campa-

nha da Fraternidade 2011 vem 
justamente ajudar nesse desafi o. Com 

o objetivo de reestruturar os pilares da sociedade, ela pretende au-
xiliar a família e os educadores a difundirem entre os mais novos 
práticas para a preservação da natureza e maneiras de utilizar, de 
forma consciente, os recursos naturais do planeta. 

Desse modo, a iniciativa pretende promover discussões sobre 
os problemas ambientais focando, principalmente, o aquecimento 
global, além de trocar experiências e propor caminhos para a su-
peração dos problemas que ocorrem com a Terra. Para que isso 
aconteça, será necessária a mobilização de pessoas, comunidades 
e sociedade em geral para que adquiram práticas fundamentadas 
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em valores que tenham a vida como referência no relacionamento 
com o meio ambiente.

A escola e a família são as principais esferas que infl uenciam 
no desenvolvimento intelectual do ser humano, por isso suas atitu-
des devem servir de exemplo para os mais novos. Pequenas ações 
realizadas no colégio e dentro de casa podem ser determinantes 
para que eles adquiram uma postura ética em relação a essas ques-
tões. Os pais de Vinícius Moreira de Padua Ribeiro, 9, realizam 
atividades sustentáveis, e essas práticas são refl etidas em algumas 
atitudes do fi lho. “Quando eu estou escovando os dentes não dei-
xo a torneira aberta, e quando estou andando na rua guardo o lixo 
para jogar na lixeira”, conta.

O exemplo dos pais aliado às práticas educacionais reforça 
ainda mais a ideia de consciência ambiental para crianças e jovens. 
Essas atitudes contribuem com a educação ambiental dos mais 
novos, e foi pensando em colocar em prática atitudes sustentáveis 
que as escolas da rede Sesi promovem o projeto Água é vida. Cui-
de desse bem.

A iniciativa existe desde 2007 e atende cerca de 50 instituições 
de ensino da rede. O programa tem como objetivo levar o público 
envolvido a exercer comportamentos e ações responsáveis com o 
meio ambiente, visando a uma redução no consumo de água nas 
unidades do colégio e nas residências dos alunos e funcionários. 
Dulce Marchini Nery, analista de projetos socioculturais do Sesi, 
acredita que atividades realizadas no dia-a-dia reforçam ainda mais 
a ideia de consciência ambiental. “O programa foi estruturado 
com várias propostas, elaboradas pelos professores da rede, que 
trabalham utilizando jogos educativos,  livros interativos, vídeos e 
ofi cinas”, afi rma.

Ela ressalta que cada vez mais a sociedade está buscando infor-
mação e preocupando-se com a causa, confi rmando o resultado 

de ações como essa realizada na escola. “Eu sinto que as pessoas
se envolvem nesses projetos e contribuem para a mudança do 
próximo com o qual elas convivem, e isso é um aspecto muito 
positivo”. 

Multiplicando ações sustentáveis
Embora haja necessidade de uma educação ambiental mais 

efetiva, é possível perceber a maneira com que jovens e crianças 
lidam com o assunto. Fernanda Zulzke Galli, professora do ensino 
fundamental e autora do livro Histórias que se escondem na fl oresta, da 
PAULUS, surpreende-se quando o tema é abordado em sala de 
aula. “Quando pergunto, de maneira simplifi cada, o que aconte-
ce com a natureza, muitos falam sobre o desmatamento. Alguns 
falam da construção de casas e prédios que provoca grande degra-
dação ambiental, mostrando que estão muito mais informadas do 
que as crianças de 10 anos atrás”, refl ete.

Com os alunos mais interados em relação aos problemas am-
bientais, é preciso que o Estado prepare os professores para que 
discutam a situação de maneira mais dinâmica, mostrando aos 
educandos que eles fazem parte dessa realidade e que devem ser os 
principais interessados em construir um mundo melhor.  Fernanda 
conta que atividades diferenciadas em sala de aula são ferramentas 
fundamentais para a conscientização. “Costumamos confeccionar 
todo começo de ano uma caixa na qual descartamos qualquer ob-
jeto reciclável utilizado na sala de aula. É impressionante como as 
crianças usam essa caixa normalmente e notifi cam aqueles alunos 
que não a estão utilizando”, conclui.

Com o destaque que essas atividades de conscientização ga-
nharam, muitos passaram a discutir sobre a inclusão de uma disci-
plina na grade escolar que trate apenas sobre assuntos relacionados 
à preservação do nosso planeta. Essa questão já gerou muitas po-
lêmicas, mas, para a professora de Biologia Miriam Guglielmetti, a 
inclusão da matéria é desnecessária. “Acho que o assunto não deve-
ria ser restrito a uma única atividade na escola, mas de ações, postu-
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ras  e atividades coerentes dentro do processo educativo”, diz.
Miriam acrescenta ainda que, pela urgência do assunto, não só 

as escolas devem se mobilizar, mas todas as instâncias da socieda-
de. “Cada setor social à sua maneira pode contribuir para o com-
plexo e instigante ‘mosaico’ de saberes dos educandos”, opina.

E é dessa forma que a Campanha da Fraternidade 2011 pre-
tende envolver pessoas, escolas e indústrias, para repensar sobre 
algumas ações a fi m de preservar o equilíbrio da vida no planeta.

A população mundial vive um momento decisivo, no qual pe-
quenas atitudes podem se tornar grandes gestos.

Ações individuais ou coletivas, todas são válidas para que os 
resultados sejam positivos nos próximos anos. A consciência 
ambiental que muitos almejam só será possível quando a socie-
dade sentir-se responsável pela realidade em que vivemos e ter 
a percepção de que uma nova geração está crescendo. Respeito, 
ética e consciência: essas são as sementes que devemos plantar 
para o amanhã.

A população mundial 
vive um momento 
decisivo, no qual 
pequenas atitudes 
podem se tornar 
grandes gestos.
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O programa Mata Atlântica vai à escola, projeto da Funda-
ção SOS Mata Atlântica, organização não governamental, capa-
cita professores da rede de ensino pública e privada da cidade de 
São Paulo sobre a importância da conservação do planeta. A ação 
tem por objetivo formar e mobilizar professores e alunos do en-
sino fundamental sobre a importância da conservação ambiental, 
incentivando a adoção de práticas ambientais, como a utilização 
consciente de recursos naturais. 

Segundo Beatriz Siqueira, coordenadora do projeto, o progra-
ma acontece durante todo o ano letivo e, nesse período, são rea-
lizadas atividades a fi m de contribuir para a formação dos educa-
dores. “A partir de um ano de trabalho  acreditamos que as escolas 
já estão aptas para caminhar sozinhas. Dessa maneira, passamos a 
atender novas instituições de ensino com o objetivo de disseminar 
cada vez mais a causa”, explica.

Durante os encontros, os educadores realizam diversas ativi-
dades que abordam temas como mudanças climáticas e sua rela-

ção com a Mata Atlântica, por meio da exibição de vídeos e do 
programa de rádio Fala Escola, que sugere formas de tratar o tema 
de maneira leve e divertida em sala de aula. Além disso, as institui-
ções participantes recebem material pedagógico com o conteúdo 
discutido e os alunos ganham uma carteirinha que os identifi cam 
como agentes ambientais da SOS Mata Atlântica. 

Atualmente, 19 escolas participam do projeto, somando mais 
de 38 mil alunos e 94 educadores. Segundo Beatriz, o objetivo é 
aumentar ainda mais o número de instituições de ensino atendidas. 
“A nossa intenção é levar o projeto para escolas fora da cidade de 
São Paulo e até mesmo de outros Estados que estejam dentro do 
bioma Mata Atlântica”, declarou.

As escolas interessadas em participar do programa devem se 
inscrever através do site www.sosma.org.br/mave e aguardar para 
que a Fundação entre em contato.

Mata Atlântica vai à escola
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Amigos do Planeta –
meio ambiente e educação ambiental,
de Vilmar Berna, PAULUS, 2008.



Antônia gritava com toda a força dos 
pulmões naquela passeata. “Salvem 

o mico-leão-dourado!”. De fato ela era 
uma pessoa engajada. Estava inscrita em 
várias ONGs que defendiam espécies 
em extinção e nem suportava ver um 
animal desamparado. Não adotava mais 
cães porque o gasto com ração estava 
quase comprometendo seu orçamento 
de classe média. Há mais de 5 anos não 
frequentava churrascarias, pois não que-
ria ser cúmplice do assassínio em massa 
de tantos bovinos. Há dois anos resol-
veu não comer ovos, para não assassi-
nar a vida dos futuros pintainhos. Leite? 
Nem pensar, pois era uma subtração de 
um alimento dos bezerros...

Conviver com ela, porém, não era 
fácil. Era capaz de dizer poucas e boas 
a quem discordasse do seu pensamento, 
que considerava o mais bem esclarecido 
possível. Era extremamente intolerante 
com fumantes, que considerava como 
uma espécie que nem mereceria existir. 
Como ultimamente só falava das tarta-
rugas da Praia do Forte e do derrama-
mento de petróleo no oceano, colegas de 
trabalho faziam de tudo para evitar estar 
com ela. Não raro, deixavam-na falando 

*Claudiano Avelino dos Santos,
editor de fi losofi a da PAULUS
fi losofi a@paulus.com.br
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Cuidar da vida

Siga-nosSiga-nos
http://twitter.com/fi losofi apaulus

sozinha. Alguém até arriscou dizer que 
a causa de seu divórcio foi ter amado 
mais as araras azuis do que o marido...

Um dia, Antônia foi dormir, e, na 
cama ampla e vazia, começou a se per-
guntar pelo sentido daquela luta toda, 
se ela estava fi cando cada vez mais so-
zinha. Estava lutando pela preservação 
da vida, mas o que estava fazendo com 
a sua? Lutava contra a poluição dos rios, 
mares e outros ajuntamentos de água, 
mas não se dava conta que conspurcava 
o ambiente dos que estavam ao seu lado 
com o fanatismo de suas ideias. O mico-
leão-dourado precisava viver, a baleia-
jubarte, assim como outros cetáceos, 
mas os seres humanos também queriam 
criar e ver se desenvolver seus rebentos. 
Antônia interrompeu sua refl exão e disse 
a si mesma: “estou sendo muito egoís-
ta ao pensar em mim mesma e na raça 
humana...”. Deixou que seus pensamen-
tos entrassem em extinção e adormeceu 
sem pensar no que é mesmo a vida e 
como cuidar com lucidez daquela que 
estava bem perto de si mesma...
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Filosofi a | Por Claudiano dos Santos*
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Criatividade | Por Paulo Ramos*
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Como utilizar os qu
adrinhos 

em sala de aula

28 Páginas Abertas 

A tira de Adão Iturrusgarai foi tema de 
uma das questões do Exame Nacio-

nal do Ensino Médio (Enem), aplicado no 
fi m de 2009. Os organizadores da prova 
propunham este enunciado aos estudan-
tes: “Os quadrinhos exemplifi cam que as 
Histórias em Quadrinhos constituem um 
gênero textual...”. Cabia aos alunos indicar 
uma das cinco alternativas seguintes. A 
correta era a letra “d”: “... que possui em 
seu texto características próximas a uma 
conversação face a face, como pode ser 
percebido no segundo quadrinho”.

O teste do Enem traz uma série de 
pressupostos: 1) quadrinhos confi gura-
riam um gênero textual; 2) tal gênero teria 
na representação do diálogo face a face 
uma de suas características; 3) há neces-
sidade de familiaridade, mesmo que míni-
ma, com os elementos desse gênero para 
poder bem compreendê-lo. Há ainda um 
quarto pressuposto, não menos relevante: 

os quadrinhos integram o conteúdo pro-
gramático da prova e, por consequência, 
também do ensino médio, alvo de quem 
resolve o exame.

Pode-se questionar se os quadrinhos 
constituem mesmo um gênero ou se com-

põem algo maior, uma linguagem, da qual 
haveria um conjunto autônomo de gêne-
ros, como a tira cômica usada no enuncia-
do da prova do Enem. Pode-se ponderar 
também se tal linguagem não abarcaria 
outros elementos além da interação face a 

face, como sugere a questão. Mas se pode 
concordar quanto à presença dos quadri-
nhos no âmbito escolar, comportamento 
que não é novo, mas que tem caminhado a 
passos largos no Brasil na primeira década 
deste século.

Livros escolares das décadas de 1970 
e 80 já pautavam parte do conteúdo com 
histórias em quadrinhos. A tendência ga-
nhou corpo nas  décadas seguintes e mi-
grou também para os exames vestibulares, 
do qual o da Universidade Estadual de 
Campinas (Unicamp) é o exemplo mais 
eloquente. O Enem usa tiras e charges em 
suas questões desde os primeiros exames.

A presença dos quadrinhos no ensino 
tornou-se ofi cial com o surgimento dos 
Parâmetros Curriculares Nacionais, ela-
borados no fi m do século passado para os 
ensinos fundamental e médio. No caso de 
Língua Portuguesa, a proposta era apre-
sentar aos professores conteúdos de leitu-
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ra e escrita baseados em textos e gêneros 
textuais. Os quadrinhos estavam entre os 
possíveis gêneros a serem utilizados em 
sala de aula.

Outro movimento ofi cial se deu a par-
tir de 2006, quando os quadrinhos passa-
ram a ser incluídos na lista do Programa 
Nacional Biblioteca da Escola (PNBE), 
do governo federal. O programa compra 

lotes de obras para formar bibliotecas 
escolares de todo o país. Até aquele ano, 
os romances e outras obras literárias pre-
dominavam quase isoladamente entre os 
trabalhos selecionais. Pôr quadrinhos na 
relação signifi ca enxergar tais produções 
como formas autônomas de leitura. Parece 
algo óbvio. Mas só então foi formalmente 
reconhecido no âmbito escolar.

Tais políticas colocaram os quadrinhos 
na pauta dos conteúdos a serem traba-
lhados pelos professores na sala de aula 
e trouxeram ao menos um novo desafi o: 
como trabalhar com tais gêneros? Temos 
postulado em mais de uma oportunidade 
que não há uma regra. Vai depender muito 
da criatividade do docente e do interesse 
dele em se valer da linguagem para aplicá-
la em suas práticas de ensino. Mas se pode 
dizer que é possível ensinar de tudo com 
histórias em quadrinhos, nos mais variados 

campos do saber. Cada aula traz um desa-
fi o a ser superado.

Apesar de não haver regras para isso, 
há alguns pontos que merecem ser obser-
vados. De modo nenhum se está sugerin-
do que os gêneros dos quadrinhos conte-
nham um recurso que substitua ou supere 
outras linguagens e formas de leitura. É 
preciso discernimento. Vale estimular a 
leitura dos quadrinhos e do domínio das 
peculiaridades do meio, que se diferencia 
pela mescla de elementos verbais escritos 
e visuais. Deve-se, porém, oferecer e esti-
mular um repertório amplo de leituras, de 
romances a poemas, de produções virtuais 
a jornais e revistas informativas.

Outro ponto que merece menção é 
que somente o domínio da linguagem dos 

quadrinhos não resolve a leitura de seus 
gêneros. Como a tira utilizada no Enem 
bem ilustra, há outras informações que 
devem ser acionadas pelo leitor para cons-
truir o sentido. Todo esse processo, e não 
apenas as questões ligadas à linguagem, 
deve ser alvo das práticas escolas, em qual-
quer disciplina – domínio de leitura não é 
responsabilidade apenas dos professores 
de Língua Portuguesa.

Por fi m, vale registrar que o bom uso 
dos quadrinhos no ensino está diretamen-
te ligado ao domínio de um repertório so-

bre a área. As produções vão muito além 
da Turma da Mônica e das tiras publicadas 
diariamente nos jornais. Saber quais são as 
outras possibilidades amplia o repertório e 
também os recursos para usos no ensino. 
Como se vê, não existem fórmulas. Mas há 
um caminho promissor a ser percorrido. 
Basta querer.

Paulo Ramos é jornalista e professor do curso de Letras 
da Universidade Federal de São Paulo. É autor de A 
Leitura dos Quadrinhos (Contexto, 2009), co-organiza-
dor de Muito Além dos Quadrinhos (Contexto, 2009) e 
coautor de Como Usar as Histórias em Quadrinhos na 
Sala de Aula (Contexto, 2004).



Li, Gostei e Recomendo! | Gustavo de Oliveira Coelho de Souza*

30 Páginas Abertas 

A iniciativa da Unesco da publicação do livro Fazendo as 
Pazes com a Terra, organizado por Jérôme Bindé, é extre-

mamente louvável, pois permite à sociedade o contato com 
importantes autores e suas discussões em relação às questões 
ambientais e a capacidade de sobrevivência do homem no 
planeta. Com linguajar de fácil compreensão, seus autores (de 
reconhecida importância em suas áreas) abordam em seus 15 
artigos, distribuídos em cinco partes, os principais temas que 
estruturam o debate ambiental: o desenvolvimento e a pres-
são sobre os recursos naturais; a crise da água; a ameaça sobre 
a biodiversidade; as alternativas de consumo na perspectiva da 
sustentabilidade; e as novas formas de relação da sociedade 
com a natureza. Por exemplo, são oportunas as discussões 
feitas por Dennis Meadows sobre a permanência da pressão 
que o crescimento demográfi co causa sobre a natureza. De 

fato, como coordenador do Relatório Limites do Crescimen-
to apresentado na Conferência de Estocolmo em 1972 (A 
Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente Hu-
mano), chama a atenção, em que pese a diminuição do ritmo 
de crescimento da população mundial nos últimos 20 anos, 
que, se o poder de consumo dos 6,5 bilhões de habitantes da 
Terra se equalizar pelos padrões dos países ricos, não haverá 
planeta Terra que seja capaz de suportar tanto a necessidade 
de recursos naturais como ambiente para receber seus dejetos 
(o lixo). Essa discussão remete ao artigo de Mathis Wackerna-
gel, que discute a necessidade de construção de novos parâ-
metros de construção de indicadores de medem a qualidade 
de vida. Se é verdade que os indicadores tradicionais baseados 
no tripé longevidade (quantos anos a população de um país 
vive em média), grau de instrução e  renda são importantes 

FAZENDO AS PAZES
COM A TERRA
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*Gustavo de Oliveira Coelho de Souza é Sociólogo (PUC/SP) e Geógrafo (USP), 
doutor em Ciências Sociais pela Unicamp, professor de Relações Internacionais 
e coordenador do Programa de Pós-Graduação em Geografi a da PUC/SP.

para medir o grau de desenvolvimento de um país (como é o 
Índice de Desenvolvimento Humano – IDH – desenvolvido 
pelo PNUD – Programa das Nações Unidas para o Desen-
volvimento), é necessário que  se desenvolva um outro que 
dê conta de medir a relação que esse desenvolvimento tem 
com o comprometimento ao meio ambiente. Essa é a ideia 
do conceito de Pegada Ambiental (ou Pegada Ecológica), que 
mede o quanto o padrão de produção industrial e do consu-
mo de recursos naturais exige de natureza. A medida ideal é 
aquela que equaliza essas duas dimensões, ou seja, os países 
que promovem uma baixa pegada ambiental, não porque não 
produzem, mas que produzem segundo o princípio do desen-
volvimento sustentável. Há ainda artigos polêmicos que inci-
tam uma refl exão de como a sociedade se relaciona com os 
recursos naturais. Esse é o caso do artigo de Asit K. Biswas, 
que propõe não haver uma crise sobre os recursos hídricos e 
que hoje não é possível imaginar a defl agração de confl itos 
entre as nações sobre a posse da água. O que há, na verdade, 
é um grande processo de má gestão dos recursos hídricos, 
em que as perdas de água no processo de distribuição e os 
péssimos processos de tratamento do esgoto levam que  em 
determinados lugares a qualidade da água seja péssima; e mui-
to desse processo se deve ao grande ritmo de crescimento das 
cidades, com o surgimento das megacidades.

A questão polêmica trazida por ele remete a ideia de que a 
solução contra o desperdício da água é torná-la um bem co-
mercial, valorada pelo mercado. Ou seja, ao estabelecer um 
valor para a água e que se passe a cobrar por isso, não ha-
verá mais desperdícios (esse, inclusive, é um dos principais 
argumentos que norteiam as conferências e tratados sobre 
a água desde a Conferência de Dublin, Irlanda, que ocorreu 
em 1992). Outro aspecto polêmico que deriva deste é a ideia 
de que os governos não têm capacidade fi nanceira de prover 
todo o sistema de tratamento de esgoto, e que esse processo 
deve ser repassado para a iniciativa privada, que, ao tratar a 
água, ela poderá ser vendida. Mas em que pese essas questões 
é relevante destacar que os Objetivos do Milênio estabeleci-
dos pelo PNUD têm um capítulo sobre o meio ambiente, 
cujo principal foco é o saneamento básico.

Assim, a publicação desse livro pela PAULUS recupera 
uma das principais funções da Unesco, que é de fomentar o 
desenvolvimento e a difusão do conhecimento, no caso, so-
bre o meio ambiente. Cabe ressaltar aqui que antes da institui-
ção do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente 
(1973) – Pnuma – era a Unesco, o órgão das Nações Unidas, 
responsável por tratar das questões ambientais, sempre refor-
çando a necessidade do desenvolvimento de pesquisas e o in-
tercâmbio de conhecimento nessa área.
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Sala de Aula

Caixa Mágica de Surpresa
Projeto baseado no livro “Caixa Mágica de Surpresa”, de Elias José

Por Simone Aparecida Teixeira*

Apresentar livros para as crianças faz com que elas apu-
rem cada vez mais sua imaginação, sua criatividade e 

desenvolvam a argumentação necessária para discutir di-
versos assuntos que virão ao longo de suas vidas. Contudo, 
gostaria de agradecer à Sra. Anilda Antonialli, divulgadora 
da PAULUS Editora na região do ABC, na grande São Pau-
lo,  por  nos apresentar o livro “Caixa Mágica de Surpresa”,  
um presente  maravilhoso, e também pela oportunidade 
de mostrar o meu projeto a todos os educadores leitores 
dessa revista.
O objetivo do projeto “Caixa Mágica de Surpresa” é des-
pertar e cultivar o interesse das crianças pela linguagem 
poética, ampliando seu universo linguístico e desenvol-
vendo sua criatividade e paixão pela leitura, como tam-
bém trabalhar a arte paralela ao letramento.
Ler é sonhar, é participar de um mundo imaginário que nos 
faz viajar sem sair do lugar, trazendo felicidade, compreen-
são e maturidade. Assim como a leitura, a arte tem papel 
fundamental na construção de um indivíduo crítico, forne-
cendo-lhe experiências que o ajudem a refl etir, desenvolver 

valores, sentimentos, emoções e uma visão questionadora 
do mundo que o cerca.
A arte é objeto de conhecimento. Ao criar, manipular ma-
teriais concretos, expressar sentimentos e tomar contato 
com manifestações artísticas, as crianças descobrem um 
universo de muitas possibilidades e experiências, amplian-
do sua percepção do mundo, desenvolvendo os sentidos e 
as relações que mantêm entre si, além de exercitar as habi-
lidades motoras.
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*Simone Aparecida Teixeira, formada em Pedagogia pela FASB -  Faculdade São 
Bernardo em  2006, é professora do Nível I do Colégio Visconde de Itaboraí, em São 
Bernardo do Campo/SP
www.viscondeitaborai.com.br

O projeto foi desenvolvido com crianças de quatro 
anos, por meio de atividades lúdicas e artísticas que 

despertaram a criatividade de cada um, possibilitando o le-
tramento e desenvolvendo as habilidades artísticas. 
Os poemas foram lidos pela professora com bastante ênfa-
se e emoção, fazendo as crianças participarem com muito 
entusiasmo, como se estivessem dentro de cada poema, 
querendo participar mais e mais... 
A professora confeccionou uma caixa e escreveu com letras 
de EVA “Caixa Mágica de Surpresa” junto com o nome de 
cada aluno. O projeto teve a duração de um ano e cada 
poema era trabalhado por quinze dias com interpretações, 
utilização de linguagem oral e escrita, reconhecimento das 
letras do alfabeto, produções de textos coletivos, ilustra-
ções, artes plásticas, adivinhações, rimas e brincadeiras. 
Ao fi nal de cada quinzena, foi confeccionado um objeto 
referente a cada poesia lida com sucatas (potes de iogurte, 
caixa de creme dental e gelatina, rolos de papel e latas de 
diferentes tamanhos) e outros materiais como papéis colo-
ridos, pratos descartáveis, palitos de sorvete, cola branca, 

cola colorida, lã, giz de cera, lápis de cor, EVA e fi ta adesiva 
colorida. Depois de prontos, os objetos eram colocados 
dentro da “Caixa Mágica de Surpresa”.
Os alunos gostaram muito de participar e pediam várias 
vezes para fazer as atividades da caixa durante a semana. 
Sendo assim, as crianças podiam escolher um objeto que 
estava dentro da caixa e recontar o poema. 
Ao fi nal do projeto, as crianças já estavam ansiosas para 
levar a sua “Caixa Mágica de Surpresa” para casa e contar 
para as suas famílias todas as atividades que foram desen-
volvidas. Pudemos constatar que a atividade lúdica faz o 
aluno experimentar formas diferenciadas de ver o mundo, 
descobrir outras alternativas, inventar, aprender e ampliar 
suas possibilidades, além de estimular sua curiosidade e au-
mentar a sua autoconfi ança e autonomia.
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Páginas Abertas Indica

Um dos diferenciais da obra é a abordagem dos 
princípios éticos na educação. Diferentes aspec-
tos relacionados ao assunto também são des-
tacados: como ser ético na família, no trabalho, 
na igreja etc. são alguns deles. Cada capítulo é 
encerrado com um questionário que motiva a 
análise crítica do assunto abordado e serve como 
instrumento de discussões e debates.

Por que ler?

A obra proporciona uma refl exão sobre 
as inúmeras mudanças que as redes 
sociais vêm trazendo na maneira de se 
relacionar do ser humano. Para exempli-
fi car a proposta do livro, Lucia Santaella 
e Renata Lemos utilizam uma das ferra-
mentas que está em destaque na mídia 
atualmente: o Twitter, abordado como 
centro das análises sobre as questões 
teóricas, críticas e práticas que as redes 
digitais estão trazendo. 

Formato: 13,5 cm x 21 cm

Páginas: 144

Redes sociais digitais 
A cognição conectiva do Twitter

Lucia Santaella e Renata Lemos

No decorrer das páginas, o leitor encontrará aná-
lises de poemas feitas de modo interdisciplinar 
por meio de múltiplos instrumentos metodológi-
cos, como a teoria da literatura, a sociologia do 
conhecimento, a fi losofi a e a teologia, mostrando 
como a existência humana está entrelaçada com 
os desígnios de Deus.

Por que ler?

Com o objetivo de apresentar um trabalho 
que refl etisse sobre os aspectos do sa-
grado na obra do grande escritor e poeta 
sertanejo, o autor inicia sua abordagem 
partindo da oralidade, já que a poesia em 
questão é essencialmente oral. Em se-
guida, Brito traça um perfi l do sertanejo e 
destaca os pontos mais relevantes de sua 
trajetória.

Formato: 13,5 cm x 21 cm 

Páginas: 200

Patativa do Assaré
Antonio Iraildo Alves de Brito
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O livro auxilia aqueles que buscam cons-
cientizar a sociedade para os problemas 
do meio ambiente por meio da informa-
ção. Para isso, o autor disponibiliza dez 
maneiras práticas de inserir a comu-
nicação ambiental, tanto nos veículos 
de comunicação e empresas como nas 
escolas, além de sugerir que a lingua-
gem utilizada seja de fácil compreensão 
para todo e qualquer tipo de público.

Formato: 13,5 cm x 21 cm

Páginas: 120

A obra busca salientar a importância do poder 
da informação para que a sociedade possa se 
mobilizar perante os constantes problemas que 
ocorrem com o meio ambiente. O autor apresen-
ta alguns exemplos que ressaltam a importância 
de todos na defesa da natureza, e não apenas 
de profi ssionais e pessoas com conhecimentos 
técnicos. 

Por que ler?

Comunicação Ambiental
Refl exões e práticas em educação

e comunicação ambiental

Vilmar Sidnei Demamam Berna

O protagonista da obra, Henry Jekyell, é 
um médico muito respeitado, de conduta 
moral rígida, boa aparência e caráter indis-
cutível. Mas, em meio ao seu grande su-
cesso profi ssional, passa a sofrer alguns 
confl itos com a sua personalidade, que faz 
vir à tona Mr. Hyde, pessoa inescrupulosa, 
marcada pelo desejo e ambição.

Formato: 12 cm x 18 cm 

Páginas: 104

Com linguagem acessível, a obra pretende 
apresentar ao jovem leitor um assunto muito 
discutido ainda nos dias de hoje: a relação 
entre ciência e religião. O livro apresenta o 
cenário da época e serve para que o leitor 
possa compreender as mudanças que ocor-
reram até os dias de hoje.

Por que ler?

O médico e o monstro

Robert Louis Stevenson
Adaptado por Douglas Tufano

e Renata Ho
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Páginas Abertas Indica

No decorrer das páginas, o leitor encontrará de-
clarações de pais e fi lhos, todas colhidas duran-
te os atendimentos que a autora realiza em seu 
consultório. Nas conversas, é possível entender 
as opiniões de jovens, crianças e adultos sobre 
diversas situações que acontecem no dia-a-dia, 
contribuindo para que a família construa um me-
lhor relacionamento a partir da refl exão das ati-
tudes de cada um.

Por que ler?

Escrito por Janet Marize Vivan, psicólo-
ga especialista em maus-tratos contra 
crianças e adolescentes, o livro apresen-
ta algumas questões sobre a violência 
no âmbito familiar, que não se restringe 
apenas às agressões físicas, mas tam-
bém à psicológica, à sexual e à negligên-
cia. Para suscitar mudanças, a autora 
sugere novas ações no papel do educa-
dor, sempre buscando exercer o respei-
to, a disciplina e os limites, por meio da 
fi rmeza e não da agressividade.

Formato: 13,5 cm x 21 cm

Páginas: 76

Educando e convivendo
com crianças e adolescentes

Janet Marize Vivan

As ilustrações, de traços fortes, aliadas à leveza 
do texto, incentivam o interesse dos jovens leito-
res não só por esta lenda, como também pela cul-
tura indígena em geral, que é pouco abordada nos 
dias de hoje. Assim, a obra torna-se excelente ins-
trumento para despertar no leitor o interesse sobre 
as inúmeras lendas indígenas de nosso país.

Por que ler?

Angelo Abu apresenta em sua obra uma 
adaptação da lenda indígena brasileira 
sobre o nascimento da noite. O livro con-
ta a história do mundo que vivia em uma 
claridade sem fi m, e a noite ainda dormia 
trancada numa imensa palmeira e muito 
bem protegida, até que um guerreiro, a 
pedido de sua esposa, a libertou.

Formato: 21 cm x 27 cm 

Páginas: 24

A nascença da noite
Angelo Abu
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Lúcia Fidalgo retrata, em linguagem poéti-
ca para as crianças, a história de Chiqui-
nha Gonzaga. A carioca, de personalida-
de forte, foi em busca de seus sonhos e 
tornou-se uma das personalidades mais 
infl uentes da música brasileira. Além do 
repertório cultural, Chiquinha também é 
lembrada por defender causas sociais, 
chegando a vender a autoria de algumas 
músicas para comprar a liberdade de al-
guns negros escravos.

Formato: 18,5 cm x 27,5 cm

Páginas: 16

Composta de belas ilustrações, a obra instiga a 
curiosidade dos pequenos leitores para que eles 
conheçam sua música, sucesso no Brasil e no 
mundo. Com essa leitura, as crianças irão se sen-
tir inspiradas e motivadas a conhecer ainda mais 
a história de Chiquinha, mulher que contribuiu, e 
muito, com a cultura do nosso país.

Por que ler?

Chiquinha Gonzaga
e a melodia das palavras

Lúcia Fidalgo

Conscientizar, educar, explicar e, principalmente, pra-
ticar ações de sustentabilidade é fundamental para a 
preservação do meio ambiente. Conhecimento e infor-
mação não são elementos neutros, eles representam 
recortes, olhares e interesses, por isso é importante ter 
uma compreensão segura dos fatos. Este é o objetivo 
de Sílvia Pompéia e Sonia Muhringer nessa coleção: 
contribuir com a sociedade por meio de uma profunda 
análise sobre esse tema, tão atual e urgente.

Esta coleção de 4 vídeos aborda, de forma 
abrangente, a educação ambiental, explicando 
seu desenvolvimento e sua relação com a ori-
gem histórica da economia. O objetivo é apre-
sentar uma metodologia ativa que una a teoria 
à prática. 

Por que assistir?

Educação ambiental na escola

Sílvia Pompéia e Sonia Muhringer

Educação ambiental na escola
Grandes temas

Duração: 75 min.

Educação ambiental na escola
Objetivos, conceitos e estratégias

Duração: 90 min.

Educação ambiental na escola
História e contexto

Duração: 36 min.

Educação ambiental na escola
Ação e participação

Duração: 96 min.

Educação ambiental na esc

Educação ambiental na es Educação ambiental na esco
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Crônica | Por Douglas Tufano*

*Douglas Tufano é
professor de Português,
Literatura e História
da Arte, formado em
Letras e Pedagogia pela
Universidade de São
Paulo e pós-graduado
em História e Filosofi a da
Educação. É autor de livros
didáticos e paradidáticos
nas áreas de Língua
Portuguesa e Literatura.
E-mail: dgtufano@terra.com.br
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frequentemente esquecemos: a vida é breve.
Palavras de amor, gestos de solidariedade, mani-

festações de afeto — nada disso pode esperar, pois a 
vida é breve. Não podemos correr o risco de deixar 
para depois aquilo que pode desaparecer de repente. 
Todos os dias tecemos um pedaço da trama da vida 
como se ela fosse eterna, pois não sabemos quando 
ela vai se desfazer. 

A vida não termina; é interrompida. Não existe 
um enredo predeterminado para cada um de nós, 
com começo, meio e fi m. Um dia, paramos subita-
mente no meio de um gesto, como uma cena de fi lme 
que de repente é congelada na tela. Para sempre. 

Por isso, a morte, mesmo sendo a coisa mais banal 
do mundo, pois acontece a todo instante, em todo 
lugar, sempre nos surpreende. Já? Ninguém é tão ve-
lho que não possa viver mais um dia. Ninguém é tão 
jovem que não possa partir agora.   

Um poeta italiano chamado Salvatore Quasimodo 
expressou essa ideia muito bem em três versos:

  
“Ognuno sta solo sul cuor della terra
  trafi tto da un raggio di sole.
  Ed è subito sera.”

Que poderíamos traduzir assim:

“Cada um está sozinho sobre o coração da terra
  atravessado por um raio de sol.
  E de repente é noite.”

O raio de sol que nos atravessa e ilumina dura um 
breve instante; de repente, é noite, não há mais sol, 
ninguém mais nos vê, mergulhamos na sombra.

Por isso, não economize seus gestos de amor, não 
deixe de expressar o afeto que sente pelos outros, não 
cale a palavra amiga, não evite o abraço que conforta, 
o elogio que estimula e faz renascer a esperança. 

Não espere uma data determinada, uma ocasião 
especial. Todo dia é dia de viver, como diz a canção. E 
há sempre alguém à espera.

Os poetas dizem isso há muito tempo. Mas nós 
frequentemente esquecemos: a vida é breve.

De repente, é noite 



A cidade que perdeu o seu mar
Elias José
Manuelão Marinheiro chega a uma 
cidadezinha do interior e encanta a todos 
com suas histórias sobre o mar. As histórias 
de Manuelão trouxeram para junto das 
crianças o mar que elas não conheciam.
24 págs.

Ecologia
Mário Gomboli
Poluição, reciclagem, coleta diferenciada. 
Palavras difíceis? Não, palavras importantes 
que precisamos entender bem para aprender 
a respeitar o planeta. Como entendê-las? 
Seguindo os conselhos de Lobinho.
32 págs.

Os livros da Os livros da PAULUSPAULUS, de forma alegre e divertida,, de forma alegre e divertida,
ensinam você a preservar o meio ambienteensinam você a preservar o meio ambiente
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cidadeiiHistórias que se escondem
na fl oresta
Fernanda Zulzke Galli
Na companhia da prima Milena, Cauã aprenderá 
a “ouvir” a natureza e conhecerá a sábia 
Sumaúna, árvore bela e antiga que convidará 
as crianças a propagarem a importância da 
natureza para o ser humano.
32 págs.

Algumas histórias da Terra
Renato Lima
O livro traz poemas integrados a ilustrações que 
contam impressões e refl exões sobre a Terra e seus 
elementos: lago, mar, fl oresta, horizonte,  deserto, 
oásis,  iceberg, montanha, homem, entre outros.
32 págs.

A Caverna e o fogo
Rubem Alves
A caverna e o forno é uma forma de revelar 
a relação entre o ser humano e o fogo. 
Refl exões sobre o aquecimento global são 
levantadas de forma criativa e simples.
20 págs.

A criação e a ação humana
Vilmar Berna
O autor mescla o texto bíblico da criação 
com informação sobre o atual estado das 
coisas que Deus criou. Para cada parte da 
criação de Deus é apresentado em paralelo 
um texto informativo sobre ecologia.
32 págs.



Quem não se lembra da famosa frase “isso é assunto de adulto”, ouvida pelo 
menos uma vez na infância? A PAULUS, interessada em esclarecer aos pequenos
a importância de temas delicados como perda e ciúme — teoricamente discutidos 
só por adultos —, publica, com exclusividade, a coleção Terapia Infantil.
Organizada em mais de 30 volumes e com linguagem descontraída, a coleção
trata de assuntos valiosos para uma infância e adolescência sadias.
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PAULUS: 29 livrarias distribuídas por todo o Brasil.

Vendas: 11 3789.4000   l   SAC: 11 3789.4119

Assuntos de adulto, livro de criança!Assuntos de adulto, livro de criança!
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Ficar triste não é ruim
Como uma criança pode enfrentar 

uma situação de perda

Tornando a escola legal
Um guia infantil para superar 

conflitos escolares

Quando alguém que
você ama está com câncer
Um guia para ajudar as crianças

Irmãos ciumentos,
irmãs egoístas

Dicas para enfrentar a 
rivalidade entre os irmãos

Divirta-se com segurança
Um manual para que as crianças 

permaneçam saudáveis,
felizes e seguras

Diga NÃO às drogas 
e ao álcool

Um guia para as crianças

Quandos os pais
se separam

Uma terapia para a criança 

32 páginas 32 páginas 32 páginas 32 páginas

32 páginas 32 páginas 32 páginas 32 páginas

Resistindo à pressão
dos colegas

Um guia para ser você
de verdade
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