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Entrevista
Como controlar a exposição das crianças diante 
dos meios digitais? Ana Cássia Maturano, psicóloga 
e psicopedagoga, explica.

Nutrição e escola
Os alimentos também representam ingredientes 
de saboroso aprendizado, com pitadas de várias 
disciplinas e deliciosa viagem pelo Brasil.

A contribuição do conhecimento e a viagem do livro para chegar às mãos dos estudantes
O voo das letras



esta coleção vai virar lenda rapidinho!

famosa 
e procurada, 

De tão

Coleção (Re)Fabulando
Se não fosse pela curiosidade de três índios, a Noite ainda estaria presa em um coco. Se não fosse pelo Negrinho do 
Pastoreio, sua camiseta preferida ainda estaria perdida pelo quarto. Lendas? Fatos reais? O que importa é conhecer mais 
a fundo essas histórias, todas reunidas na coleção (Re)Fabulando. Seus sete volumes trazem textos da cultura popular 
brasileira adaptados em linguagem próxima do coloquialismo, mas sem se afastar da literária. Com ela você será eleito o 
contador ofi cial de histórias da sua turma!
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Especial Formação de Professor
O projeto pedagógico de Beatriz Tavares de Sou-
za apresenta o livro Na cozinha do chef Brasil, 
da autora Dílvia Ludvichak, e explora um cardápio 
de conhecimentos envolvendo música, história, 
geografi a, ciências naturais e sociais.

Errata também é conteúdo importante 
para Páginas Abertas
O professor de biologia Paulo Antonio Bonando 
nos aponta uma correção de enunciado na 
edição anterior (PA 46), no encarte “Especial For-
mação de Professor”, página 6, exercício 15. A 
questão afi rmava ser invertebrado o animal que 
não possui esqueleto, quando na verdade é 
aquele que também é desprovido de vértebras 
ou coluna vertebral. Como nosso conteúdo é 
aberto e democrático, agradecemos o olhar 
atento do professor Paulo!



Ano 36 – nº 47 – 2011
ISSN 1414-4638

Diretor Presidente
Valdecir Antônio Conte

Diretor-geral
Manoel Conceição Quinta

Diretor de Difusão
Valdêz Dall’Agnese

Diretor de Produção
Evandro Antônio Mazzutti

Diretor de Redação
José Dias Goulart MTB 20.698

Conselho Editorial
Dílvia Ludvichak, Ricardo Aretini 

e Marcelo Balbino

Arte
Jorge D’Andrade Jr.

Reportagem e Edição de Texto
Marcelo Balbino

Revisão
Chantal Scalfi  Rangel

Colaboradores
Antonio Iraildo Alves de Brito, Augusto Petronio 

Pereira, Bárbara Giacomet de Aguiar, Beatriz Tavares 
de Souza, Claudiano Avelino dos Santos, Douglas 
Tufano, Maria Helena Pires Martins, Mario Sergio 

Cortella, Patrícia Fonseca Fanaya 
e Stela Greco Loducca.

Redação
Rua Francisco Cruz, 229 – 04117-091

São Paulo – Tel.: 11 5087-3742
FAX: 11 5579-3627

paginasabertas@paulus.com.br

Atendimento ao Leitor
Tel.: (11) 3789-4000

assinaturas@paulus.com.br
A revista PÁGINAS ABERTAS é uma publicação

da Pia Sociedade de São Paulo. Nenhum material 
dessa publicação pode ser reproduzido sem prévia 
autorização. Essas proibições aplicam-se também 

às características gráfi cas dessa obra
e sua editoração.

Entre em contato conosco caso queira 
citar algum artigo.

A assinatura da revista
PÁGINAS ABERTAS é gratuita.

Para mais informações, 
ligue: (11) 3789-4000

Os artigos assinados são de
exclusiva responsabilidade de seus autores,

não representando necessariamente
a posição da revista.

Páginas Abertas 5

Amigos leitores,

Já ultrapassamos a metade do ano e mais uma vez refor-
çamos o nosso compromisso em oferecer-lhes um produto 

que auxilie a nobre e exigente missão de ensinar. Conhecemos 
a grandiosidade dos desafi os, assim como a amplidão das re-
compensas que só o aprendizado pode proporcionar. 

E por falar em ensino, nesta edição enfocamos o maior sím-
bolo da escola: o livro, considerado por muitos o pai da aprendi-
zagem. A reportagem destaca as novidades da Bienal do Livro 
do Rio de Janeiro e as iniciativas privadas de incentivo à leitura 
realizadas pela Fundação Cargill e Volkswagen. Conheça ainda 
um pouco do trabalho da Secretaria Municipal de Educação do 
Rio de Janeiro e o esforço do Instituto Pró-Livro (IPL) em envol-
ver empresas, governo e família em suas campanhas.

Este número está ainda mais saboroso com a reportagem 
sobre gastronomia e escola. Em cada alimento há tradição, his-
tória e um verdadeiro cardápio de conhecimentos. Por meio 
deles é possível viajar o Brasil e enveredar com a classe pelas 
várias propostas de abordagem do tema.

Leia também o relato da escola de um dos maiores mu-
seus do mundo, o Masp, sobre o desafi o do ensino a partir 
da arte, com novas propostas que integram pintura, música,                  
cinema e literatura. 

E se a pauta é o ensino, conheça a campanha de incenti-
vo à leitura e criatividade do site “O Pequeno Leitor”, nasci-
do em um formato dominado pelas crianças desde pequenas:                      
o da Internet.

Mais uma ferramenta efi ciente de ensino é o artigo do 
professor Douglas Tufano, no qual demonstra como o cine-
ma pode ser usado em sala de aula. Já o fi lósofo e educa-
dor Mario Sergio Cortella nos alerta sobre a relação entre ética                                   
e meio ambiente.

Repare também que os elementos gráfi cos de nossa revista 
estão sendo aprimorados cada vez mais, fruto do cuidadoso 
trabalho da nossa equipe de designers. Outra novidade é a 
pesquisa de opinião que elaboramos, com o objetivo de sin-
tonizar o conteúdo da revista com as suas reais necessidades. 
Basta acessar o site www.paulus.com.br/institucional, respon-
der as poucas questões e concorrer a um livro (veja detalhes no 
anúncio da pesquisa na terceira capa da revista).

Portanto, caro leitor, esperamos que a nossa publicação, 
preparada com grande respeito e carinho, colabore com o seu 
nobre trabalho.

Ótima leitura e até a próxima edição!

Equipe Páginas Abertas

paulus.com.br

Editorial
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A presença dos equipamentos digitais em nossa sociedade é considerada um caminho sem volta. Internet, video game, 
computador e TV estão todos cada vez mais presentes na vida das pessoas. Em muitos casos, eles possibilitam aos 
estudantes formatos de aprendizagem diversifi cados e muito mais atrativos. Por outro lado, o excesso de uso pode afetar 
o funcionamento de outras áreas importantes, como a da imaginação, criatividade, do desenvolvimento motor e até 
mesmo a responsável pela leitura. Mas, afi nal, existe uma fórmula correta para se dosar quanto tempo uma criança pode 
fi car em frente à TV ou jogando video game? E qual o papel dos pais e da escola diante da situação? Como proceder? 
Para entender melhor a questão, convidamos a psicóloga e psicopedagoga Ana Cássia Maturano*, colunista de 
educação do site G1 e especializada em Defi ciência de Aprendizagem. Acompanhe a entrevista a seguir.  
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Entrevista | Por Marcelo Balbino, da redação

Crianças e mídias digitais: 
os cliques e os perigos de um novo tempo

As tecnologias digitais — tele-
visão, video game, computador 
— são uma tentação para os jo-
vens. Como os pais podem evitar 
o excesso de uso desses instru-
mentos? Existe alguma fórmu-
la ideal?
Para que excessos não aconteçam, o 
melhor é, juntamente com a criança, 
realizar um debate e estabelecer regras 
para o uso desses instrumentos. Des-
sa maneira, fi ca mais fácil para os pais 
cobrarem dela o cumprimento do que 
foi pedido (por não ter sido imposto, 
e sim discutido e implantado ante-
riormente). Para as crianças bem pe-
quenas, o mais indicado é que passem 
menos tempo diante desses aparelhos, 
pois o desenvolvimento nas fases ini-
ciais da vida depende da exploração 
do ambiente por meio das sensações 
e movimentos.
Portanto, não basta proibir o uso e 
limitá-lo. É importante que a criança 
tenha algo para fazer durante o dia, 
caso contrário não fará sentido algum 
a proibição. 

Como os pais podem infl uenciar 
os fi lhos no sentido de criar no-

vos leitores desde cedo e dividir o 
tempo entre outras atividades?
Os pais podem tornar comum a pre-
sença e o uso de diversas publicações 
em seus lares, assim como é com a TV, 
por exemplo. Sabemos que toda casa 
tem aparelhos de televisão (no plural 
mesmo), mas nem todas têm livros, 
jornais, revistas e gibis. 
Ler também é um bom exemplo a 
ser dado: ler sozinho, com os fi lhos 
ou para os fi lhos; presenteá-los com 
livros e sugerir que também presen-
teiem os amigos da mesma forma, 
idem, assim como frequentar livrarias 
e revistarias. Acredito que esses já são 
bons estímulos.

Como educar as crianças para 
equilibrar o tempo entre video 
game, computador, brincadeiras 
e leitura?
A escola tem a grata função de ensiná-
-las a ler. Por isso, seu papel principal é 
apresentá-la [a leitura] como algo pra-
zeroso, e não enfadonho. Se conseguir 
fazer isso, o espaço das tecnologias na 
vida dos pequenos tenderá a diminuir.

O que faz as crianças gostarem 
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uma mão na lição ou cobrar-lhe uma 
postura responsável na escola. 
E os pais também têm de se reorga-
nizar e abrir mão de coisas não muito 
importantes, para que possam estar 
mais com sua prole. Ou seja, fazer 
escolhas. Não há fórmula pronta fei-
ta para educar bem. Isso se constrói 
com a convivência entre pais e fi lhos. 
Nesse contexto será possível que os 
adultos conheçam de verdade suas 
crianças e, assim, oriente-as da melhor 
forma possível.

No futuro as crianças vão se de-
parar com muitos processos digi-
tais, como a utilização da Internet 
e as novas mídias. Os pais devem 
desde cedo prepará-las para isso? 
Isso tem acontecido naturalmente. Nas 
residências existe sempre um compu-
tador, por mais antigo que seja, e as 
crianças são mais craques em utilizá-lo 
em comparação aos adultos. Além dis-
so, as escolas incluem cada vez mais o 
tema informática nas suas atividades.
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ou não de ler? Como formar leito-
res interessados?
Como em qualquer outra atividade, 
nem todos gostam de ler. Se pais e 
professores puderem, com as atitudes 
positivas já citadas, fazer a criança per-
ceber o universo que existe nos livros 
e o quanto pode aprender com eles, há 
grandes chances de formarem leitores 
interessados. 

Qual o peso das tecnologias no 
aprendizado infantil? Elas tam-
bém podem ajudar? 
Hoje, as tecnologias têm um peso 
grande na vida das pessoas. Elas per-
mitem às crianças entrarem em con-
tato com diversas coisas que de outra 
forma seria impossível. Quantas não 
sabem como é o mar apenas por as-
sisti-lo na TV? Sem dúvida, isso não 
substitui a experiência de vê-lo e senti-
-lo concretamente, mas permite saber 
do que se fala, do que se trata. Isso 
acontece com muitas outras coisas 
também. Além disso, é claro, trata-se 
de um instrumento a mais com o qual 
o docente pode contar em seu dia a dia 
e que pode tornar sua aula mais diver-
sifi cada e atrativa. 

Quais são os problemas mais co-
muns enfrentados na escola du-
rante o aprendizado das crianças? 
Como resolvê-los?
Muito provavelmente é a falta de in-
teresse de algumas delas. Ao menos 
é o que se imagina inicialmente. Cada 
criança de uma sala vem com sua his-
tória, por vezes repleta de difi culdades 
emocionais que interferem muito em 
seu aprender. Essas questões são per-
cebidas na escola na maioria das vezes, 
lugar onde é observado ou não o seu 
desenvolvimento. 

Quando as coisas estão muito difíceis 
na vida dos pequenos, fi ca impossível 
investirem a energia necessária para 
aprender, dando a impressão de que 
são desinteressados. Na verdade, ocor-
re que não há espaço para aprender. 
Atualmente e infelizmente, em nossa 
sociedade, temos muitos problemas 
na esfera familiar.

Na sociedade moderna, com os 
pais trabalhando e com menos 
tempo, como educar corretamen-
te as crianças e destacar as infl u-
ências positivas e negativas?
Na verdade, não podemos nos esque-
cer de que são pais apenas com menos 
tempo, mas o papel principal ainda é 
deles. Pode-se estar perto dos fi lhos 
quando se cria um espaço dentro de 
si para eles. Ninguém precisa estar o 
tempo todo com a criança para dar 

(...) não basta proibir o uso 
e limitá-lo. É importante 
que a criança tenha algo 
para fazer durante o dia, 
caso contrário não fará 
sentido algum a proibição.
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Como estimular corretamente as 
crianças para que o processo de 
aprendizagem se torne mais pro-
dutivo e divertido?
Trazendo-o para perto delas, e não o 
contrário. Muitas brincadeiras podem 
ser usadas para alfabetizar ou apren-
der matemática, por exemplo, embo-
ra nem sempre são. As leituras fi cam 
muitas vezes distantes delas.

*Ana Cássia Maturano é psicóloga e psicopedagoga 
especializada em Defi ciência de Aprendizagem e Psi-
copedagogia pela USP de Ribeirão Preto e coautora 
da obra Puericultura, princípios e práticas (Ed. Ateneu, 
2002). Também é formada em Psicanálise e colunista 
de educação no site G1.

Entrevista
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Como lidar com as crianças que 
se tornam “viciadas” em video 
game, por exemplo? Existe al-
gum tipo de tratamento?
O vício existente em uma pessoa não é 
à toa, ele tem um sentido. Se realmente 
a criança estiver viciada no aparelho a 
ponto de atrapalhar sua vida (quando 
deixa de fazer qualquer outra coisa), 
faz-se necessário uma ajuda psicoló-
gica e o envolvimento dos pais nesse 
processo. Durante o trabalho psicote-
rápico, pode se tornar real e visível o 
confl ito da criança. 

A chegada do iPad pode ajudar 
as crianças a ter mais interesse 
pela leitura por conta do apelo 
digital? Na sua opinião, diferen-
tes tipos de formatos infl uen-
ciam no aprendizado? 
Creio que devemos receber essas no-
vidades como algo vindo para contri-
buir. Com certeza o apelo digital irá 
entusiasmar muitos pela leitura. Po-
rém, não é um iPad ou uma publicação 
em papel que determinará o futuro da 
criança sob o ponto de vista da leitura. 
Todo material feito para estimular a 
atividade é sempre bem-vindo.

Ficar muito tempo diante da tele-
visão faz mal independentemente 
do programa assistido? E o video 
game e a Internet?
Por sua característica passiva, tanto a 
televisão como a Internet e o video game 
devem ser usados com moderação. 
Essas tecnologias oferecem um pro-
duto pronto, em que pouco se pensa, 
principalmente a TV, estimulando uma 
reduzida criatividade. Além disso, são 
propícias para infl uenciar o sedentaris-
mo e a baixa interação social.

As novas tecnologias, que tra-
zem sons e imagens prontas, de 
alguma forma podem bloquear o 
exercício da criatividade ou são 
aliadas na aprendizagem?
Elas propiciam um contato com infor-
mações que de outra forma não seria 
possível. Mas, na verdade, por traze-
rem um produto pronto, pouco esti-
mulam a criatividade.

Alfabetizar hoje é muito diferente 
do que há dez anos? O que mudou?
Mudou a percepção que se tinha do 
aluno. Quando se inicia a alfabetização 
formal de uma criança ela já traz uma 
rica experiência, com letras e números. 
Não se sai mais do zero quando fala-
mos de uma vivência iniciada há mais 
de dez anos.

Na sua opinião, existe algum tipo 
de mídia mais perigoso entre TV, 
Internet, video game? Com qual 
é mais difícil de lidar?
Toma mais tempo aquele que for mais 
prazeroso para o estudante. Não há o 
mais perigoso, qualquer um deles pode 
se tornar arriscado. Penso que o mais 
difícil de lidar é a TV, por ser um há-
bito muito arraigado em nossa cultura. 
As famílias podem abrir mão de um 
video game ou de um computador, mas 
difi cilmente abrirão mão da televisão.

Não há fórmula pronta feita 
para educar bem. Isso se 
constrói com a convivência 
entre pais e fi lhos.



Filoso� a | Por Claudiano dos Santos*

dispor o ouvinte a aceitar ou rejeitar 
um raciocínio, segundo o interesse de 
quem fala.

Qual seria a saída para que a pala-
vra estivesse sempre a serviço do que 
é justo e verdadeiro? Infelizmente não 
há garantias para além da consciência 
de quem fala. Algumas coisas podem 
ajudar, mas o engano, a fraude, a des-
confi ança estão sempre por trás de 
cada coisa que é dita. Quando num 
diálogo todos os envolvidos têm a 
mesma possibilidade de se expressar, 
com a maior liberdade possível, sem 
que uma espada esteja pendendo so-
bre a cabeça de ninguém, temos um 
bom começo. Ajuda a construir diá-
logos assim quem se esforça em fazer 
as perguntas certas. E só faz perguntas 
certas quem sabe ouvir.
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Siga-nos
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Somos animais sociais, necessitamos 
do outro para viver e, talvez por 

isso, gostamos do convívio com nos-
sos semelhantes. Na vida em comum, 
a fala, o discurso, a expressão oral de-
sempenham papel muito importante. 
Em geral, pessoas adoram conversar, 
contar histórias, relatar fatos. E até 
quem não gosta de conversar com os 
outros pode estar travando diálogos 
intensos consigo mesmo, por mais do-
entio que isso possa parecer...

De qualquer modo, a palavra é 
instrumento privilegiado de expressar 
com clareza desejos, motivações, ne-
cessidades. Mas a busca da satisfação 
de desejos e necessidades muitas vezes 
causa confl ito. Para resolver o cho-
que de interesses, ao longo de nossa 
história, em várias ocasiões, nos vale-
mos da violência: “Quem pode mais 
chora menos”, diz o ditado popular. 

Mas pouco a pouco foi aumentando a 
convicção de que dialogar é mais van-
tajoso. Usar a força física é perigoso e 
custa caro. “Vamos conversar” é a ex-
pressão que marca o começo do uso 
do bom senso.

Mas é preciso considerar que dia-
logar, conversar, não signifi ca necessa-
riamente alcançar a justiça. O fato de 
uma pessoa convencer a outra não sig-
nifi ca que o bem tenha triunfado sobre 
o mal. A palavra também pode ser usa-
da para enganar. A palavra é marcada 
pela ambiguidade. Tanto pode revelar, 
aclarar, como pode esconder, camu-
fl ar e até violentar. A palavra pode ser 
instrumento do bem, do justo, do co-
nhecimento verdadeiro, mas também 
pode ser posta a serviço do contrário 
dessas coisas, o mal, o injusto, o falso. 
A palavra pode ser moldada, associada 
a sentimentos, a imagens, de modo a 

Força e fraqueza da palavra
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*Claudiano Avelino dos Santos, coordenador editorial de 
fi losofi a da PAULUS. E-mail: fi losofi a@paulus.com.br



Nutrição | Por Marcelo Balbino, da redação

10 Páginas Abertas 

Assim como a lista de livros e materiais que eles precisam ter em mãos para as aulas, a alimentação igualmente é um 
dos quesitos fundamentais — e dos mais importantes. Afi nal, aluno que não se alimenta tem menos disposição para 
aprender. Dentro dos conceitos da nutrição, quais são as informações transmitidas aos estudantes e como lidar com um 
tema tão essencial e saboroso?

Além de necessária para o incremento do aprendizado 
e prevista em lei, a presença dos alimentos na escola pode 
ser considerada fonte não só de vitaminas e sais minerais, 
mas também ingrediente da aprendizagem. Isso porque 
cada alimento tem sua história, cultivo, formato, caracte-
rísticas geográfi cas, biológicas, físicas, entre outras. 

Ao longo do tempo, a escola foi acumulando funções 
que eram tradicionalmente realizadas pelas famílias, no 
conforto do lar — e a alimentação é uma delas. Em razão 
disso, educadores aproveitam momentos como os das re-
feições para retomar os ensinamentos de forma divertida 
e criativa.

É o que acontece na escola de ensino infantil e fun-
damental Manacá, na Granja Viana, em São Paulo. A ali-
mentação é abordada de maneira diferente e inovadora 
pelas educadoras da instituição, que procura aliar a ali-
mentação ao aprendizado em diversas matérias, como 
história, ciências, português e matemática. As experiên-
cias da hora do almoço são levadas à sala de aula e apro-
veitadas nos variados projetos desenvolvidos ao longo 
do ano letivo. Entre as atividades, os alunos de apenas 3 
anos já colaboram sendo os responsáveis pela horta do 

colégio. A coordenadora Sara Cunha Lima conta que eles 
podem plantar o que quiserem. “Certo ano, após apren-
derem que podemos plantar nossos alimentos, as crian-
ças decidiram plantar comida de gente, de passarinho e 
de peixe”, diz. E complementa: “Assim, elas descobriram, 
graças à própria curiosidade, que nem tudo vem da roça”. 
Sara destaca que essa é uma maneira divertida e lúdica de 
manter viva a curiosidade das crianças, meta principal da 
Manacá. No fi m do ano, eles colhem os vegetais planta-
dos e levam para casa.

Diante do grande apetite dos alunos, como utilizar os alimentos e a nutrição na escola de forma mais saudável? 

aprendizado 
Saboroso

Alimento para o corpo, vitamina para o conhecimento
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O colégio Ápice de educação infantil, localizado no 
bairro do Morumbi, na capital paulistana, trabalha com 
alunos de 1 a 5 anos de idade. A escola oferece o regime 
de horário integral e aproveita as refeições para desenvol-
ver conceitos de autonomia e a identidade da criança. No 
almoço, os alunos são estimulados a provar de tudo, mas 
são respeitados quando afi rmam não gostar de determina-
do alimento. “A hora de comer é uma oportunidade para 
eles se expressarem”, destaca Maria Rocha, coordenadora 
pedagógica da escola.

As crianças com mais de 4 anos começam a se servir 
sozinhas e podem colocar no prato a quantidade desejada. 
Porém, as professoras enfatizam que é melhor repetir do 
que pegar muito e não comer tudo depois. A nutricionis-
ta da escola elabora receitas inusitadas com ingredientes 
pouco desejados, como o espinafre, para atrair a atenção 
das crianças e diversifi car a alimentação.

Além disso, os alunos de 5 anos sentem-se ainda mais 
estimulados a participar das refeições graças à companhia 
de dois novos amigos: o garfo e a faca. “Até os 4 anos, 
eles comem a comida picadinha com colher”, afi rma Ma-
ria Rocha. “Aos 5, já têm a habilidade para manusear ou-
tros talheres.”

Outro exemplo do uso da culinária acontece em pro-
jetos de história e geografi a, nos quais as crianças dos 
ensinos infantil e fundamental aprendem sobre diversas 
regiões e épocas. Enquanto estudam a Idade Média, por 
exemplo, elas aprendem as receitas do “pão dos nobres” 
e do “pão dos plebeus”, que ilustravam bem a diferença 
de vida entre essas duas classes. O modo de preparo é 
escrito e repassado às crianças, que já aproveitam para 
identifi car o formato e a linguagem de um tipo específi co 
de texto: a receita. 

Quando atingem os 4 anos de idade, os alunos podem 
se servir sozinhos no restaurante da escola. Todos comem 
um prato de salada antes da refeição principal, para criar 
o hábito e estimular a alimentação saudável. Enquanto se 
servem, são monitorados e instruídos sobre desperdício, 
excessos e a importância de dividir. “Sempre lembramos 
que eles podem comer o quanto quiserem, mas ainda há 
outras pessoas para se servir”, explica Sara.

Ensino e almoço

Maria lembra ainda a importância do horário das re-
feições, especialmente o do lanche, no que diz respeito às 
interações sociais. “É uma hora gostosa, de bate-papo”, 
explica a especialista. A professora deve fi car atenta às 
conversas, pois muitas vezes o assunto abordado natural-
mente pelas crianças pode ser explorado em uma aula, 
como acontece frequentemente.

Na sociedade moderna, geralmente por conta das inú-
meras atividades assumidas pelas pessoas, o conceito de 
mesa vem sofrendo transformações no tocante ao local 
de encontro, à alimentação e à troca de ideias. Horários 
variados e compromissos diversos fazem com que mui-
tos mantenham rotinas individuais, embora o local das 
refeições em grande parte dos lares ainda seja o espaço 
comum da família para a alimentação, contato com todos, 
encontros e conversas.

A mesa e a tradição dos encontros familiares
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Nutrição 
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Em cada região existe um prato com ingredientes dife-
rentes ou até iguais, mas com outros nomes e uma forma 
típica de preparo. Conheça agora um pouco da riqueza da 
nossa tradição alimentar.

A mandioca é o prato característico dessa cozinha, tra-
dição indígena que permanece até nossos dias. Um dos pra-
tos mais famosos da região é o pato no tucupi (tucupi é um 
molho feito a partir da mandioca). Além disso, por conta 
dos grandes rios do Norte, são consumidos muitos peixes 
de água doce, como o tambaqui e o pirarucu. O tacacá é 
feito com o caldo de tucupi e as folhas de jambu. Entre as 
frutas estão açaí, cupuaçu, buriti, taperebá; a pupunha, co-

Fascinada pelas representações culturais do Brasil, 
a jornalista Dílvia Ludvichak resolveu contar as precio-
sas histórias que conheceu quando era criança. Tempo 
inesquecível em que viajava com o pai, caminhonei-
ro, e explorava muitas regiões por todos os cantos do 
país. As lembranças envolviam o contexto histórico e 
a colonização do local, identifi cados pela tradição dos 
alimentos e seu preparo. Ou seja, além de realizar uma 
atividade natural, como a de se alimentar, ela aprendia 
que cada ingrediente vinha repleto de histórias e ma-
gia de determinado lugar do Brasil. Foi daí que nasceu 
a ideia de escrever a obra Na cozinha do chef Brasil, 
recém-lançada pela PAULUS. “Não tive a pretensão de 
falar somente em culinária, mas acredito que o assunto 
esteja muito presente na história das pessoas. O obje-
tivo é falar daquilo que está presente no cotidiano dos 
indivíduos, como os alimentos”, lembra Dílvia. 

O livro Na cozinha do chef Brasil apresenta recortes 
da história brasileira e suas infl uências internacionais e 
regionais, presentes em diferentes lugares do país. Nele 
são servidas porções de tacacá, quibebe, tucunaré, piz- 

zida com sal, pode até substituir o pão. Há também grande 
quantidade de pimentas, a caldeirada de jaraqui, o tambaqui 
assado na brasa... A comida caracteriza-se pela excentrici-
dade, e geralmente é necessário certo tempo de adaptação 
para que se consiga apreciar os pratos locais. 

Cozinha rica e variada que preservou infl uências indíge-
nas e estrangeiras, como a galinha ao molho pardo, adapta-
ção da “galinha de cabidela”, receita portuguesa. Dos índios 
provavelmente veio a tradição da carne de sol. O feijão, o 
inhame, a macaxeira, o azeite de dendê, os doces e peixes 
ressaltam a tradição africana. Rapadura, peixes, crustáceos, 
farofa e feijão verde retratam o hábito alimentar dos estados 
de Pernambuco, Ceará e/ou Rio Grande do Norte. Outros 
pratos típicos presentes no cardápio são buchada, sarapatel, 

za, entre nomes conhecidos ou não. Além disso, a obra 
é descrita de modo poético, com rimas fáceis de recitar 
e que podem ser acompanhadas com as partituras para 
piano presentes ao fi nal da leitura. A cada dia da semana 
um novo prato sai da cozinha do chef, com um segredo 
ou uma surpresa vinda de um dos tantos povoados da 
nação. A cuidadosa pesquisa da autora indica detalhes 
e diferenças entre termos como “mandioca”, “aipim” ou 
“macaxeira” e destaca a importância de alimentos como 
o açaí na cultura paraense, por exemplo.

“Um livro de culinária na verdade é um livro de his-
tórias, e acredito que ele pode sensibilizar e transformar 
as pessoas”, reforça Dílvia.       

História, informação e cultura pelo 
caminho dos alimentos

Uma diversidade chamada Brasil*

Região Norte
Região Nordeste



estrangeira. O estado é grande produtor de derivados do 
leite — e como não se lembrar do famoso queijo de Minas, 
requeijões, iogurtes, pães de queijo, biscoitos de polvilho, 
manteigas, goiabada cascão e doces de leite? Tutu com tor-
resmo, feijão de tropeiro, angu, couve à mineira, costela 
e lombo de carne e os variados pratos à base de milho 
— curau, pamonha, bolo de milho verde, cuscuz de fubá, 
broa de fubá e canjica — são algumas delícias da cozinha 
mineira. No Espírito Santo, o prato típico que demonstra 
fortemente a cultura dos índios é a moqueca de peixe e 
camarão à base de coentro e urucum.

É a localidade do Brasil que mais sofreu infl uência es-
trangeira, uma vez que o frio assemelha-se ao do cenário 
europeu, de onde veio a maioria dos imigrantes. As ativida-
des agrícolas eram tocadas pelos italianos, alemães e polo-
neses. Com eles, foram plantadas uvas para se fazer vinhos 
e criou-se a macarronada com polenta. Frutas tradicionais 
da Europa começaram a ser cultivadas principalmente pe-
los alemães, como maçãs, peras, pêssegos, além de trigo e 
centeio. Entre as hortaliças está o repolho, usado no chu-
crute, e o cultivo de porcos para a produção de linguiças 
e embutidos. Os grandes rebanhos de ovinos e bovinos 
respondem pela tradição do churrasco de carne e lingui-
ças assadas na brasa, com saladas verdes e pão. Também é 
muito famoso o chimarrão, chá quente feito com folhas de 
mate amargo trituradas.
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tapioca, dobradinha, acarajé, vatapá, feijão e arroz ao coco, 
amendoim torrado e cozido, canjica, pamonha, mungun-
zá, cuscuz, milho cozido e assado, abará, caruru, bolos de 
macaxeira e de mandioca, pé de moleque, umbuzada (feita 
com umbu, leite e açúcar), entre outros.

Além dessas receitas, existem alguns doces ou sorvetes 
de frutas regionais: mamão verde, goiaba, caju, pinha, sa-
poti, banana, tangerina, mangaba, coco, manga, umbu, jaca, 
abacaxi e araçá.

A natureza abundante da região, com rios e animais, 
fornece a base da culinária local. Por isso é muito comum 
o consumo de peixes de água doce, como o famoso pacu 
de mato grosso, aves e caças provenientes do Pantanal. Na 
cozinha goiana também está sempre presente o pequi, fru-
ta com cheiro forte que é incorporada ao arroz, considera-
do um dos pratos típicos da região. 

Historicamente, com a criação de Brasília e a melhoria 
do acesso para essa localização, infl uências de outros es-
tados também foram marcando presença. Bom exemplo 
é o churrasco gaúcho, uma vez que o terreno do Centro- 
-Oeste é propício para a criação de rebanhos. O empadão 
goiano, recheado de frango, a pamonha doce de milho e 
o frango com gueiroba e pequi são pratos muitos comuns 
nessa localidade. 

A presença dos imigrantes tem grande peso no cardá-
pio, por conta de espanhóis, árabes, alemães, italianos, po-
loneses e japoneses. Para São Paulo os italianos trouxeram 
o pão, a pizza e a lasanha, sem esquecer o salsichão e o 
espeto corrido. Espanhóis, árabes e japoneses trouxeram 
a paella, quibe, esfi ha, sushi, sashimi e diversas iguarias, 
sendo que muitas receitas ainda ganharam o toque brasi-
leiro em sua preparação e ritual de degustação. No Rio de 
Janeiro, os portugueses implantaram os “petiscos de pa-
daria”, como os risoles de camarão ou palmito, coxinhas 
com requeijão e os famosos bolinhos de bacalhau. Além 
dessas infl uências estrangeiras, existem alguns pratos típi-
cos: o cuscuz salgado, o cuscuz paulista, em São Paulo, e a 
feijoada carioca com o feijão preto, no Rio de Janeiro. Em 
Minas Gerais a comida nunca foi infl uenciada pela cultura 

Região Centro-Oeste

Região Sudeste

Região Sul

*Fonte: Ministério da Educação.
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Ética,
educação e meio ambiente

Ética | Por Mario Sergio Cortella*

reta entre ética e meio ambiente, e nós, 
educadores e educadoras, temos de lidar 
com isso no dia a dia da sala de aula. 

Uma vez, um grande historiador bri-
tânico chamado Arnold Toynbee (1889-
1975) escreveu uma obra de História 
intitulada A Humanidade e a Mãe Terra. 
Olhe a expressão: “Mãe Terra”. Nesta 
obra, logo no prefácio, ele aponta uma 
ideia que vez ou outra volta à cena, que é 
a noção de biosfera, ou seja, que o nosso 
planeta — e nós, claro, dentro dele — é 
uma esfera de vida, é uma bola de vida, e 
que o próprio planeta Terra seria um ser 
vivo. Tal como temos em nós, homens 
e mulheres, outros seres que em nós vi-
vem, nós seríamos alguns dos habitantes 
deste ser vivo, que é o próprio planeta.

Essa teoria não é sempre aceita no 
dia a dia. A ciência vez ou outra a discu-
te; não é algo tão aceitável, mas ela nos 
aponta ao menos uma referência. O con-
junto do nosso planeta, a nossa Terra, 
como um todo e, sem dúvida, mais ex-
tensamente o nosso universo, é ele sim, 
este planeta, um ser onde a vida pulula, 
a vida ferve, a vida existe há pelo menos, 
pelo que se calcula, 5 bilhões de anos.

Nós, homens e mulheres, não somos 
a única forma de vida. Nada nos dá legi-
timidade para supor que sejamos os pro-
prietários da vida que neste planeta está. 
Ao contrário, não somos proprietários, 
somos usuários compartilhantes. É im-
portante que as nossas alunas e os nos-

Ética e meio ambiente. Pareceria 
coisa muito estranha se um pro-

fessor ou uma professora estabelecesse 
relação entre esses dois pares. Afi nal 
de contas, dá a impressão, às vezes, de 
que ética lida só com sociedade, lida 
só com pessoas, com seres humanos 
na relação entre nós. E quando se fala 
em ética e meio ambiente, há uma certa 
estranheza, supondo, por exemplo, que 
nossas relações com o mundo, com a 
natureza, com os outros seres vivos, 
com as outras formas de existência que 
o nosso planeta carrega, deveriam fi car 
voltadas apenas para o campo da bio-
logia ou até, como felizmente cada vez 
mais acontece, da ecologia. 

No entanto, há, sim, uma ligação di-

sos alunos, e nós também, entendam o 
que signifi ca isso. Somos usuários com-
partilhantes, isto é, o planeta, ele é por 
nós usável como o nosso lugar de vida, 
como a nossa casa, mas nós o compar-
tilhamos com outras formas de vida. 
Este planeta é o lugar onde nos abri-
gamos, onde nos protegemos e onde 
as outras bilhões e bilhões e bilhões de 
formas de vida também o fazem. Re-
lembremos: a ciência calcula que, afora 
a espécie humana, por nós chamada de 
homo sapiens, no nosso planeta haja mais 
de 30 milhões de espécies diferentes 
com bilhões, infi nitamente bilhões, de 
seres vivos. 

Só para se ter uma ideia do que isso 
signifi ca, em cada ser humano, cada 
um de nós, você e eu, há mais seres 
vivos agora do que o número de seres 
humanos que há no planeta. Vivendo 
em você, vivendo em mim. Uns estão 
conosco há 30 anos, dependendo da 
idade, ou há 20, 50 anos. Outros têm 
10, 15 metros de comprimento. Outros 
acabaram de chegar em nós. O nome 
desta capacidade de viver sem anular a 
outra forma de vida, ou seja, de convi-
vência biológica, o nome disso é simbio-
se. A expressão “sim”, em grego, signi-
fi ca “junto” e “bio” é a própria ideia de 
vida. Portanto, nossa relação no planeta 
é uma relação simbiótica. Nós vivemos 
juntos e juntas com todas as outras for-
mas de vida. 

D
iv

ul
ga

çã
o

D
iv

ul
ga

çã
o

**

14 Páginas Abertas 



E a vida é um estupendo mistério. 
Nenhum de nós tem clareza sobre as 
origens de fato. A ciência busca apon-
tar, e também a religião, a fi losofi a e a 
arte, mas nós não temos toda a clareza. 
No entanto, esse mistério aponta para 
nós uma direção. Esse é um mistério do 
qual cada forma de vida faz parte con-

tínua, e um dos modos como a vida se 
manifesta é em você ou em mim, no teu 
aluno, na tua aluna. Nós precisamos co-
locar isso dentro do nosso trabalho pe-
dagógico para que não nos apareça uma 
coisa perigosa, que fratura, que quebra a 
relação da ética com o meio ambiente, 
que é a arrogância. 

Cuidado, você e eu, com a arrogân-
cia. Nós, humanos, somos muito arro-
gantes em relação ao planeta. Por exem-
plo, como dissemos, muitas vezes nos 
consideramos proprietários desse pla-
neta, e não usuários. Atenção: para cada 
homem e mulher que há no planeta exis-
tem 7 bilhões de insetos. Imagine, e eu 
sempre brinco com isso, e se hoje à noite 
só os teus vêm te visitar? Aqueles que te 
cabem nessa proporção. Vêm lá, batem 
na porta do teu quarto e falam: “Qual é? 
O que vocês acham que estão fazendo 
com o nosso planeta? Vocês acham que 
são proprietários dele? Não são”. 

Nenhum de nós pode ser arrogante 
a ponto de supor que o planeta é pro-
priedade nossa para fazermos o que 

Nenhum de nós pode ser 
arrogante a ponto de supor 
que o planeta é propriedade 
nossa para fazermos o que 
quisermos.

quisermos. Cada vez que a gente afeta 
qualquer coisa do equilíbrio da ecologia 
do nosso planeta, nós somos afetados. 
Cada vez que infectamos a água, cada 
vez que desperdiçamos recursos, cada 
vez que a gente destrói uma fl oresta 
sem reposição, cada vez que atingimos 
uma outra forma de vida de maneira 
maléfi ca, vitimamos e somos vitimados. 
Muita gente supõe que quando se fala 
em ecologia não podemos mais tocar na 
natureza. Ao contrário, faz parte desse 
equilíbrio que os seres vivam em inter-
dependência, existe até cadeia alimentar 
entre os vários seres. 

A questão é outra: é a suposição que 
alguns homens e mulheres têm de que 
nós fazemos o que queremos no pla-
neta. “Ele nos pertence, se a gente o 
quiser para o nosso uso, a gente escava, 
destrói o meio ambiente, queima a fl o-
resta, agride e maltrata outros animais, 
quebramos a possibilidade de a nossa 
atmosfera ser respirável.” Afi nal de 
contas, diriam alguns: “Nós somos li-
vres. A gente faz o que quiser”. 

O que você e eu, com os teus 
alunos e alunas, temos de ter 
clareza é que somos um ser en-
tre outros. Um ser importan-
te, um ser com um nível de 
evolução positiva bastante 
grande entre as espécies. 

Exatamente por isso 
precisamos ter consciên-
cia do que fazemos, para 
proteger a vida em vez de 
ameaçá-la.

*Mario Sergio Cortella é fi lósofo, com mestrado e 
doutorado em Educação pela PUC-SP, na qual atua 
desde 1977, e é professor-titular da pós-graduação 
em Educação.

**Excerto organizado pelo autor e extraído de COR-
TELLA, M. S. A escola e o conhecimento: fundamen-
tos epistemológicos e políticos. 13ª ed., São Paulo: 
Cortez, 2009.
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Social | Por Marcelo Balbino, da redação

Até 1950, mais da metade da população brasileira era analfabeta. Inserido em questões 
históricas, políticas e sociais, o problema ainda assola o país e merece atenção espe-
cial do Ministério da Educação. Saiba o que tem sido feito para solucioná-lo, conheça 
perspectivas, resultados e os desafi os enfrentados.

Um pouco de história...
A difusão da alfabetização no Brasil 

ocorreu apenas no transcorrer do século 
XX, acompanhando a constituição tardia 
do sistema público de ensino. Até fi ns do 
século XIX, as oportunidades de escola-
rização eram muito restritas, acessíveis 
quase que somente às elites e aos ho-
mens livres das vilas e cidades, minoria 
da população. 

No primeiro recenseamento nacio-
nal brasileiro, realizado em 1872, consta-
tou-se que 82,3% das pessoas com mais 
de cinco anos de idade eram analfabetas. 
Essa mesma proporção de analfabetos 
foi encontrada pelo censo realizado em 
1890, após a proclamação da República. 
Devido às escassas oportunidades de 
acesso à escolarização na infância ou na 
vida adulta, até 1950 mais da metade da 
população brasileira era analfabeta, o que 
a mantinha excluída da vida política, pois 
o voto lhe era vetado. 

“Neste contexto a alfabetização de 
adultos não é considerada apenas em sua 
dimensão técnica, mas como um campo 
de confl itos sociais fundados nas diver-
sas formas de acesso e de apropriação 
do conhecimento. Consideramos as par-
ticularidades decorrentes das diferentes 
formas de inserção social, econômica 
e cultural do alfabetizando adulto”, diz 
Mauro José da Silva, coordenador-geral 
de alfabetização de adultos da Secretaria 
de Educação Continuada, Alfabetização 
e Diversidade do Ministério da Educação 
(Secad/MEC).

Retratos da situação  
Segundo a Pesquisa Nacional por 

Amostra de Domicílios (PNAD, 2009) – 
IBGE, a taxa de analfabetismo total en-
tre pessoas com 15 anos ou mais caiu 0,3 
pontos (10% para 9,7%) nos anos de 2008 
e 2009. Isso representa 14,1 milhões de 
analfabetos. Em 2008 eram 14,2 milhões.

Os dados também mostram que 
92,6% dos analfabetos estão concentra-
dos no grupo com mais de 25 anos de 
idade, o que representa 12% do total da 
população nessa faixa etária.   

No Nordeste, a taxa de analfabetis-
mo entre a população com 50 anos ou 
mais chega a 40,1%, enquanto que no 
Sul é de 12,2%. Ainda na região nor-
destina foi registrada a maior redução 
no analfabetismo entre 2004 e 2009 (de 
22,4% para 18,7%), mas mesmo assim 
ali estão suas maiores taxas, se levadas 
em conta todas as faixas de idade.

A PNAD mostrou ainda que a taxa 
de analfabetismo das pessoas com 15 
anos ou mais era maior entre os homens 
(9,8%) que entre as mulheres (9,6%).

Programas desenvolvidos 
Como parte do compromisso que 

objetiva a educação para todos, o Minis-
tério da Educação (MEC) desenvolve, 

ainda um grande desafi o

Alfabetização 
de adultos:
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com o Ministério da Saúde. 
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desde 2003, por intermédio da Secretaria 
de Educação Continuada, Alfabetização 
e Diversidade (Secad), o Programa Brasil 
Alfabetizado (PBA), voltado à alfabetiza-
ção de jovens, adultos e idosos e à for-
mação de alfabetizadores, cujo intuito é 
contribuir para a melhoria dos indicado-
res educacionais.  

O PBA é parte integrante da política 
de Educação de Jovens e Adultos (EJA), 
considerada a porta de entrada para o 
Ensino Fundamental de jovens, adultos 
e idosos. Sua abrangência se dá em todo 
o território nacional, atendendo atual-
mente 1.928 municípios considerados 
prioritários, ou seja, aqueles que apre-
sentam taxa de analfabetismo igual ou 
superior a 25%.  

Desde 2003 o PBA atendeu, aproxi-
madamente, 12 milhões de alfabetizan-
dos, contribuindo para a erradicação e 
minimização do analfabetismo no Brasil. 
O programa promove o apoio a ações de 
alfabetização por meio da transferência 
de recursos fi nanceiros, em caráter suple-
mentar, aos entes federados que efetuam 
sua adesão. A realização é feita tanto por 
meio do pagamento de bolsas a volun-
tários alfabetizadores, coordenadores de 
turmas e tradutores-intérpretes de Libras 
(Língua Brasileira de Sinais) quanto por 
intermédio do suporte técnico para a 
gestão local do programa no âmbito das 
secretarias de educação municipais e es-
taduais. O PBA ocorre em ciclos anuais 
iniciados a partir da publicação de reso-
lução específi ca.

No conjunto para o fortalecimento 
das ações do Programa Brasil Alfabeti-
zado concorre o Programa Nacional do 
Livro Didático de Educação de Jovens e 
Adultos/PNLD-EJA. Uma vez aderido a 

esse programa, proporciona ao ente par-
ceiro o recebimento de livros para serem 
utilizados nas turmas de alfabetização. 
Existe ainda a coleção Literatura Para 
Todos, estratégia que procura 
democratizar o acesso 
à leitura para jovens, 
adultos e idosos 
recém-alfabetiza-
dos, chamados de 
neoleitores.  

Há também 
outras ações com-
plementares de al-
fabetização e edu-
cação de jovens e 
adultos desenvolvi-
das pelo Ministério 
da Educação para 
todos os entes par-
ceiros do Programa 
Brasil Alfabetizado 
(PBA), a saber:

O PNLD-EJA é 
o Programa Nacional 
do Livro Didático para 
a Educação de Jovens 
e Adultos. Ele incor-
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no Fundamental (numa escala de 0 a 
10). Também foram constatados al-
tos índices de analfabetismo jovem 
e adulto, os quais necessitam de as-
sistência técnica para desenvolver 
projetos educacionais. 

À época da PNAD 2007, as taxas 
de analfabetismo se alteraram con-
sideravelmente quando a pesquisa fo-
cou a região Nordeste e a Amazônia 
Legal (Acre, Amapá, Amazonas, 
Mato Grosso, Pará, Rondônia, Ro-
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Social

porou o Programa Nacional do Livro 
Didático para a Alfabetização de Jovens 
e Adultos (PNLA) e ampliou o atendi-
mento, incluindo o primeiro e o segundo 
segmentos de EJA, que correspondem 
aos anos iniciais e fi nais do Ensino Fun-
damental. Seu objetivo é distribuir obras 
e coleções de qualidade para alfabetizan-
dos do Programa Brasil Alfabetizado e 
estudantes do EJA das redes públicas de 
ensino; 

 A coleção Literatura Para Todos, por 
meio de concurso, seleciona e distribui 
às turmas do Programa Brasil Alfabeti-
zado e às escolas públicas que ofertam 
EJA obras literárias destinadas ao públi-
co neoleitor. Em 2009, foram distribuí-
dos cerca de 300 mil livros;

O projeto Olhar Brasil é desenvol-
vido em parceria com o Ministério da 
Saúde. Seu foco é identifi car e corrigir 
problemas visuais com o objetivo de re-
duzir as taxas de evasão escolar e facilitar 
o acesso da população escolar à consulta 
oftalmológica e aquisição de óculos. O 
público benefi ciário do projeto são os 
alunos matriculados na rede pública de 
educação básica e os  alfabetizandos do 
Programa Brasil Alfabetizado.

A geografi a do problema 
A partir dos dados apresentados 

pela PNAD, o foco está nos 1.928 
municípios prioritários defi nidos no 
ano de 2007 pelo Plano de Desen-
volvimento da Educação (PDE). São 
considerados prioritários os municí-
pios que apresentam carências co-
muns: índices de desenvolvimento 
da educação básica (Ideb) abaixo da 
média nacional, que em 2007 foi de 
4,2 pontos nos anos iniciais do Ensi-

raima, Tocantins e parte do Mara-
nhão). “Ao fazer um recorte por faixa 
etária, os índices de analfabetismo da 
região Nordeste e da Amazônia Le-
gal também se sobressaíram”, destaca 
Mauro José da Silva. De acordo com 
ele, o MEC buscou dar atenção difer-
enciada aos estados do Nordeste e 
da Amazônia Legal com altas taxas 
de analfabetismo por meio da con-
tratação de consultores para ajudar 
os municípios numa série de tarefas, 
entre elas a construção dos planos de 
alfabetização e a defi nição de estraté-
gias de mobilização para a matrícula 
de jovens e adultos.

Tecnologias em sala de aula 
O acesso às Tecnologias da Infor-

mação e Comunicação (TICs) ou à 

chamada “alfabetização digital” pode 
ser considerado fundamental hoje em 
dia para a vida das pessoas. Sem ele, 
cria-se um distanciamento das socie-
dades e do mundo a partir do grupo 
de indivíduos que estão à margem do 
contato com livros, televisão, com-
putador, rádio, telefone ou Internet. 
Tais instrumentos são fundamentais 
para o conhecimento, e na ausência 
deles, consequentemente, limitam-se 
as possibilidades de informação de 
mundo e oportunidades daqueles que 
não os possuem. “Enfi m, pode-se 
concluir que o acesso às TICs e sua 
integração ao EJA são reconhecidos 
como prioridades para o desenvol-
vimento econômico e social das na-
ções”, reforça Mauro.

Metodologia 
Na tentativa de compreender o 

processo de alfabetização de adultos 
em uma perspectiva de totalidade, 
devem ser focalizadas três dimensões 
do processo: condições concretas de 
vida do aluno analfabeto, representa-
ções sociais e hipóteses formuladas 
na aquisição da leitura e da escrita. Do 
contrário, ao compreender tais aspec-
tos de forma interdependente, corre-
se o risco de marginalizar o analfabeto 
dos bens sociais, entre eles o acesso à 
educação, pois vários são os fatores 
que determinam as condições con-
cretas de vida desse indivíduo. Con-
sequentemente, isso infl uencia o seu 
processo de aprendizagem da leitura 
e escrita, acarretando desqualifi cação 
profi ssional, baixos salários e renda 
familiar instável, exclusão do  direito 
à educação, desempenho de ocupa-

Educar jovens e adultos, 
hoje, não é apenas ensiná-
-los a ler e a escrever o 
próprio nome.

a  -  e  -  i  -  o  -  u
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ções ou profi ssões que pouco exigem 
leitura e escrita, não legitimação so-
cial para estudar no âmbito familiar 
e institucional, experiência pregressa 
de escolarização mal-sucedida, entre 
outros. E se não há como dissociar 
educação de um ato político, uma 
vez que o homem é um ser político, 
o ensino enquanto contínuo processo 
refl exivo deve possibilitar ao alfabeti-
zando adulto o desenvolvimento e o 
aprofundamento de suas habilidades 
cognitivas, afetivas e sociais.

Compromisso e investimento
Apesar de a constituição utilizar 

o termo “erradicar” quando se trata 
de analfabetismo, o MEC entende 
que o compromisso é com a uni-
versalização da alfabetização, classi-
fi cada como a garantia do direito à 
educação em qualquer etapa da vida. 
Para que isso ocorra é necessário que 
haja oferta de ações de alfabetização 
e acesso facilitado para quem desejar 
começar ou recomeçar seu processo 
de educação escolar.  

“Na esfera federal, atualmente, são 
investidos em média R$ 271,00 por 
aluno inscrito nos programas de alfa-
betização apoiados pelo Programa Bra-
sil Alfabetizado. Não está contabilizado 
nesse custo o investimento realizado 
pelos estados e municípios”, diz Mauro 
José da Silva.

O compromisso assumido pelo 
governo brasileiro na Cúpula Mundial 
de Educação em Dakar foi de reduzir 
em 50% a taxa de analfabetismo do 
país (o censo de 2000 apontava para 
uma taxa de 13,5%) até 2015, espe-
rando-se alcançar o índice de 6,7%.

Desafi os e perspectivas  
De acordo com o MEC, ao se 

ampliar a compreensão de que a 
educação de jovens e adultos não 
deve se preocupar apenas em reduzir 
números e índices de analfabetismo, 
supera-se a ideia de que o EJA se es-
gota na alfabetização, desligada da 
escolarização básica de qualidade. 

A Educação de Jovens e Adul-
tos deve ser tratada juntamente com 
outras políticas públicas, e não iso-
ladamente: além da necessária con-
tinuidade no ensino básico, é preciso 
articular as políticas de EJA a outras 
políticas. Educar jovens e adultos, 
hoje, não é apenas ensiná-los a ler e 
a escrever o próprio nome. “É ofe- 
recer-lhes uma escolarização ampla 
e com mais qualidade, e isso requer 
atividades contínuas voltadas de fato 
à cultura do educando, com sua pre-
paração para o mercado de trabalho. 
Como previsto nas diretrizes curricu-
lares do EJA, suas funções são repa-
rar, qualifi car e equalizar o ensino”, 
explica Mauro. 

Nas palavras da Unesco, a alfabe- 
tização é o alicerce mais importante 
sobre o qual se devem construir 
aprendizagens abrangentes, 
inclusivas e integradas 
ao longo de toda a vida, 
para todos os jovens e 
adultos. Nesse contexto, o 
grande desafi o atualmente 
é o de passar da retórica à 

ação, envidando esforços para for-
talecer o comprometimento dos 
gestores municipais e estaduais em 
garantir a oferta de alfabetização e 
continuidade no EJA, articulado com 
outras políticas sociais relacionadas 
ao mundo do trabalho.

Planos futuros 
Os esforços de hoje estão voltados 

para a redução da taxa de analfabetis-
mo a níveis mínimos, e as ações de al-
fabetização podem ocorrer de forma 
conjunta à oferta das séries iniciais da 
Educação de Jovens e Adultos. Atual-
mente, devido ao grande número de 
analfabetos, faz-se necessária a ação 
de programa específi co com vistas a 
dar escala ao atendimento, atuando 
como agente mobilizador de pessoas 
que há muito se encontram alijadas 
dos processos educacionais.

a  -  e  -  i  -  o  -  u

Photoxpress



D
iv

ul
ga

çã
o

Uma palavra que inventa e recria

Era uma vez a palavra. Ela existiu 
antes de todas as coisas. Antes 

mesmo de haver tempo e espaço. Foi 
ela que ordenou o caos primitivo quan-
do o mundo era vazio e trevas. Diz-se 
que essa palavra pairava suavemen-
te sobre a superfície das águas. Diz-
se também que ela, semelhante a um 
pássaro, esvoaçava as asas e agitava as 
águas primordiais. Águas da vida.

Naquele tempo a palavra era silên-
cio. Mas ela se fez voz. Ecoou no vazio. 
E disse bem forte: “Haja luz”. E “hou-
ve luz”. Com sua voz potente dissipou 
a escuridão do nada. O que antes era 
bagunça fi cou em ordem.

A palavra estava grávida de beleza. 
Ela deu à luz o mundo e tudo o que 
nele existe. Tudo era bom!

A palavra não era qualquer palavra. 
Ela era “a Palavra”! Tanto era que do 
pó da terra fez nascer a humanidade. 
Palavra fértil. Prenhe de energia. Seu 
hálito tinha cheiro do amor e da potên-
cia da vida. Suas mãos sensíveis, seus 

dedos de artista modelavam obras ca-
pazes de invejar os artistas de todos os 
tempos e lugares. Certa vez a palavra 
fez uma estátua de argila, soprou-lhe o 
alento de vida em suas narinas. A está-
tua tornou-se um ser vivente! 

Foi essa mesma palavra que fez os 
ventos, trovões e relâmpagos. Fez a bri-
sa, a paz e a bonança. Dos dilúvios da 
vida fez a nova criação. Palavra capaz 
de partir o mar ao meio para que seus 
amados passem, escapem do jugo dos 
perversos, dos faraós de todos os tem-
pos e lugares. Palavra sem submissão. 
Nenhuma!

Ocorre que, com o tempo, houve 
outras palavras primordiais. Palavras 
que traziam em si o veneno com o 
rótulo de remédio. Palavra mortífera! 
Desde muito tempo já fez estragos 
enormes à vida! Uma delas é a palavra 
rastejante. Vamos chamá-la de serpen-
te. É astuta, porém mentirosa. Prepo-
tente. Ela semeia a discórdia e confun-
de as mentes para que o mundo volte 
ao caos. É palavra camufl ada. Quando 
menos se espera, dá o bote.  

Mas aquela Palavra de verdade nun-
ca desistiu de ser “a Palavra”! Um certo 
dia, no silêncio dos homens e dos deu-
ses, ela se fez pessoa. De carne e osso. 
Gente! Trouxe em si a marca do poder 
do amor, e não o amor ao poder. Amor 
que tira o humano da lama e o eleva à 
dignidade plenamente humana. Amor 
que abraça e acaricia os que nunca são 
contados. Jamais convidados para ban-
quete nenhum. Palavra amor vinda de 
um reino poderoso para caminhar pela 
cidade e pelos campos dos homens co-
muns. Experimentou a dor. A dor e o 
medo. Tantos medos. Medo do deserto 
da violência, da travessia da fome, da 
tempestade do abandono. É ela mesma 
que lança fora a humilhação. Toda! Ela 

não aceita o jugo humilhante imposto 
pelo analfabetismo. Essa palavra quer 
ser presente na língua de toda gente. 

Ela se opõe às situações desumanas 
vividas por homens e mulheres. Com 
seus rostos cansados expressando a 
pesada luta pela sobrevivência. Por ve-
zes, rostos desenganados, enrugados, 
olhar sem brilho e com olheiras nítidas 
por tantas noites mal dormidas. Noites 
escuras de uma existência sem alegria, 
sem festa. É palavra solidariedade que 
se manifesta como luz no coração hu-
mano e vence as tragédias da vida. Pa-
lavra “outros”. Aqueles que sempre su-
portaram a existência do lado de fora. 
E agora querem participar também das 
ricas iguarias e dos refi nados pratos. 
Não só do pão. Mas também do pão. E 
do pão da cultura. E do pão da beleza. 
É a palavra que quer ser voz na boca, 
nas mãos e na existência de todos. Pa-
lavra que cria e recria a realidade, que 
alimenta o sonho e faz a vida ser bem 
mais. É a Poesia!

Siga-nos

*Antonio Iraildo Alves de Brito é jornalista, mestre em 
Letras, Cultura e Regionalidade. É editor de educação 
da PAULUS. Blog: http://cordovento.blogspot.com
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Especial Formação de Professor |Por Beatriz Tavares de Souza*

A alimentação é uma das questões fundamentais para o bem-estar do aluno e seu aprendizado. Nesta edição, Beatriz Tavares 
de Souza apresenta o projeto pedagógico do livro Na cozinha do chef Brasil, da autora Dílvia Ludvichak. E ao se debruçar sobre 
esse delicioso assunto, o professor pode aproveitar a riqueza da tradição, a ciência e a cultura que envolvem o tema. Por meio de 
linguagem acessível, ilustrações, rimas e até música, é possível viajar por todo o país ao sabor (literalmente!) dos seus costumes 
alimentares, regionalismos e histórias.  

As deliciosas lições da alimentação

*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: Na cozinha do chef Brasil
Autora: Dílvia Ludvichak
Ilustrações: Elma
Formato: 21 cm x 27 cm 
Número de páginas: 48

Apresentação
Por meio de pratos típicos e ilustrações, a obra revela a diversidade da culinária brasileira. 

Graças à linguagem acessível composta de rimas e desenhos, o leitor conhecerá as características 
e os hábitos gastronômicos do nosso país.

Justi� cativas
O livro permite articular as atividades desenvolvidas em sala para que seja possível trabalhar 

os costumes alimentares das diversas regiões brasileiras. O assunto ainda estabelece conexões 
interdisciplinares com Música, História, Geografi a, Ciências Naturais e Sociais. 

Projeto pedagógico
Como perceber ou reconhecer nas regiões os aspectos culturais do Brasil; como assimilar as 

infl uências das culturas cujos hábitos alimentares muitas vezes não são muito saudáveis; como 
preservar as receitas que tanto participaram da evolução da nossa história.  

Temas secundários
Invenção, receitas, espaço, família, cozinha, música, disciplina e educação. 

Temas transversais
Ética, pluralidade cultural, meio ambiente, saúde e trabalho.

Indicação
Ciclo um: Indicado para alunos do primeiro ao quinto ano.

Objetivos
Desenvolver no aluno a capacidade de atribuir sentido ao texto, de ir além dos signifi cados 

para o ensino de Língua Portuguesa; trabalhar o conhecimento e a apreciação dos alimentos e 
da música por meio do repertório regionalista e cultural brasileiro.

Antes da leitura
Sabemos como é importante o professor, sob a perspectiva interdisciplinar, compartilhar 

com os estudantes leituras de notícias, reportagens, artigos, mapas/atlas ou livros de ciências e 
geografi a. Apresente-lhes a principal temática discutida no livro: o variado cardápio brasileiro. 
Pode ser interessante, antes de pesquisar e ler a obra, iniciar uma conversa sobre alimentos e 
nutrientes. Pergunte: Você saberia responder que tipo de infl uência sofreu nossa cozinha no 
decurso da história? Quais outros povos tiveram suas receitas assimiladas pela nossa culinária? 

Ajude os alunos a observar as imagens dos materiais pesquisados e a levantar informações 
sobre ano, época, ambiente, localização etc. Fale sobre pratos típicos de diferentes culturas e o 
fato de estarem associados a determinado contexto histórico, social e geográfi co. Aproveite e 
mostre onde o país ou o estado a que a conversa se refere está localizado. Fale do cotidiano das 
pessoas e como são as refeições da atualidade. Quais os recursos tecnológicos usados nas cozi-



Apresentação do livro

No primeiro contato com a obra, converse com os alunos sobre o tema, que além da função literária possui uma 
forma pedagógica muito interessante de ensinar e mostrar a diversidade e o rico cardápio das cinco regiões do Brasil. O 
professor também pode aproveitar a ocasião e falar sobre a editora, a autora do livro e as ilustrações. Mostre o ano da 
edição, o nome de quem participa da direção, da coordenação editorial, da editoração, da impressão e do acabamento. Leia 
a dedicatória da autora e a “fala” de Rubem Alves escritas nas páginas 7 e 8.

Inicie a leitura explorando os conhecimentos prévios dos alunos. Deixe-os à vontade para falar de qual região vieram 
seus pais, avós e eles mesmos. Amplie essa conversa perguntando se alguém conhece ou já saboreou algum prato do 
cardápio elaborado pelo chef Brasil.

Explore a linguagem visual fazendo as seguintes perguntas, para responderem na forma oral e escrita: O que as ima-
gens das páginas 9 e 11 podem signifi car? O que representam, na página 15, as fi guras das bandeiras caindo no caldeirão 
do chef Brasil? O que a ilustradora Elma quis mostrar com as fi guras das páginas 16 e 17? Quais cores predominam nas 
ilustrações?

O desenho ao lado representa o fogo. De qual cor você o pintaria?

Observe as ilustrações das páginas 12 e 13 e descreva a compra do chef Brasil: ______________________________
_____________________________________________________. Termine as ilustrações pintando e desenhando um 
jardim para representar a casa do chef.

Só para lembrar: Qual é mesmo a cor da melancia e do abacaxi que estão dentro do carrinho do chef? ____________
____________________________________.

nhas do mundo de hoje? Você sabe explicar o que é o sistema fast food e por que as pessoas fazem uso dele? 
Crie situações e ambientes para o aluno refl etir, questionar e debater sobre o gosto de cada um em relação à alimentação. Faça 

uso dessa oportunidade para ensinar como devemos nos comportar durante as refeições, perguntando: Com quem você toma o 
café da manhã, almoça e janta? Qual o costume da sua família aos domingos? Reunir-se com parentes, amigos?  Você acha correto 
alguém realizar as refeições diante de um aparelho de televisão ligado? Sim? Não? Por quê? 

O que uma boa refeição pode representar e como ela contribui para a saúde? Do mesmo modo, quais as consequências 
oferecidas pela má alimentação ao nosso organismo? Quais cuidados de higiene devemos ter antes e depois de nos alimentar?

A temática do livro também permite que os alunos pesquisem sobre alimentos e tragam o signifi cado de alguns deles. 

Por exemplo:

3 

• Para a religião, quais os sentidos do pão e do peixe? Qual o signifi cado de se comer chocolates em forma de ovo 
na Páscoa? Em outras ocasiões, o que signifi ca a pipoca, o vinho?

• O que pode sugerir o ato de jogar arroz nos noivos depois da cerimônia de casamento? Comer lentilha e carne 
de porco na virada ou no primeiro dia do ano tem algum sentido? E comer romã no Dia de Reis? Sua família pratica 
algum desses hábitos?
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Atividade

Organize os alunos em duplas para desenvolverem os exercícios de compreensão propostos abaixo:

1. Procurem no dicionário o signifi cado das palavras “crepitar”, “beliscar”, “guloseimas”, “vexado”, “carrancudo”, 
“esmero”, “cardápio”, “comilança” e “iguarias”.

2. Encontre o sentido das expressões grifadas: 

 a.  “É o menino que torce o nariz para um belo prato com um pouco de tudo.”
 b.  “(...) o chef passa seus dias testando forno e fogão.” 
 c.  “Coma sempre com moderação!”
 d.  “Coisas de dar água na boca.”

3. Folheando o livro, encontre no mapa o estado de sua origem ou da de seus pais e pinte abaixo o nome da região 
em que ele se localiza. 

Nordeste                    Norte                    Sudeste                    Centro-Oeste                    Sul

4. Qual o nome do estado e da região de onde veio sua família? ______________________________________. 
Qual o dia da semana que o chef Brasil escolheu para o cardápio do referido estado ou região? _________________.

5. Consulte alguém da família ou o professor para depois responder as seguintes questões:

 5.1. Observe e procure ligar os componentes das receitas do chef ao seu respectivo reino.

Reino animal

Reino vegetal

Reino mineral

Rapadura

Buchada de boi 

Caldinho de tucunaré

Pato no tucupi

Peixe

Romeu e Julieta

Guaraná

Cafezinho

Pamonha

Chucrute

Quibebe

Carne de ave

Carne de porco

 5.2. Escrevendo ou desenhando no quadro abaixo, busque nas páginas do livro e explique o que é:

 a. Tucunaré

 b. Ambrosia

 c. Chimarrão
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 5.3. Segundo o livro, as pessoas costumam dar nomes diferentes para um mesmo vegetal, mesmas frutas e recei-
tas. Siga o raciocínio: O açaí e a juçara são a mesma fruta, assim como:

 a. Macaxeira, ______________ e ______________ são os nomes da mesma raiz.

 b. De acordo com a autora, Dílvia, em quase todo o território brasileiro são encontradas as mesmas hortaliças: 
______________, jerimum e ______________. Portanto, fazem parte da alimentação básica de boa parte da população.

 c. Cajá é a mesma fruta que _______________.

 5.4. Encontre abaixo e grife o nome do doce que você nunca experimentou e gostaria de um dia provar.

Sagu                              Ambrosia                              Romeu e Julieta

“Gramaticando” a Língua Portuguesa

1. Encontre o sentido contrário (antônimo) das palavras:

2. Observe os versos e circule ou grife, com lápis de diferentes cores, as rimas das palavras:

“É dia de recomeçar. 
Hoje tem mocotó, baião de dois, macaxeira e caruru.
De sobremesa terá rapadura e sorvete de umbu.
Se preferir inovar, aproveite que hoje pode.
Peça que eu o sirvo: sarapatel, arroz de leite e buchada de bode.”

3. Pesquise para depois responder: De qual língua (ou de qual país) estas palavras se originaram?

Tucunaré, caruru, tucupi, maniçoba, tacacá, guaraná, açaí: ____________________.
Feijoada, quibebe, moqueca, pamonha, pururuca: __________________________.
Pizza, macarrão, polenta, capeletti: ______________________________________.

Engordar _________________.
Muito ____________________.
Unir/Casar ________________.
Congelado ________________.
Belo _____________________.

Alegria ________________.
Bom __________________.
Lembrar _______________.
Dia ___________________.
Fechar _________________.
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Especial Formação de Professor

4. Separe as sílabas das palavras:

Buchada _____________________________.
Sarapatel _____________________________.
Rapadura _____________________________.

5. Dê o feminino de:

Menino ______________________________.
Carrancudo ___________________________.
Vexado ______________________________.
Bode ________________________________.

6. Dê o masculino de:

Cozinheira ____________________________.
Satisfeita _____________________________.
Amigas ______________________________.
Jovem senhora _________________________.

Um assunto puxa outros, alguns com desa� os...

1. Como sugestão, o professor pode propor aos alunos que tragam de suas casas livros, cadernos, agendas de receitas. 
Crie um ambiente descontraído na classe para todos verem/manusearem o material. Pergunte: De onde essas receitas 
vieram? Quem as escreveu? Em que ocasião a família costuma fazê-las?

2. Converse com eles mapeando as últimas páginas e pergunte: Vocês observaram que a autora menciona um trecho 
de música, composta por Elisima I. Lopes e Arnaldo P. Ribeiro, para cada dia da semana? Você conseguiria decifrar com 
um colega a melodia da composição de Elisima e Arnaldo? Seria capaz de inventar uma letra para tal música? Tocaria a 
melodia em algum instrumento? 

3. Organize e distribua para cada grupo, de dois ou até quatro alunos, uma composição musical do livro. Verifi que 
quem sabe tocar algum instrumento ou estuda música e proponha uma atividade em parceria, se for necessário, com co-
legas e professores da disciplina de Artes. Convide as mães para desenvolverem com os alunos e professores receitas de 
bolos, pães, biscoitos etc.

4. Organize um evento e convide pais, colegas, professores e outras autoridades da sua escola para assistirem à apre-
sentação dos alunos.

Durante a realização do evento, ofereçam aos participantes os quitutes produzidos pelas mães, acompanhados de chá, 
suco e guaraná.
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Outras sugestões

Para os que não sabem compor, cantar ou tocar instrumento musical, sugira:
  
1. Alguma canção tirada do repertório cultural popular. Oriente-os a perguntar aos pais, avós ou tios quais eles co-

nhecem.

2. Elaboração e recitação de versos com base no tema do livro.

3. Produção de um desenho retratando alguém da família preparando a refeição.

4. Modelagem com massinha ou argila de utensílios usados na cozinha, como concha, prato, panela, xícara etc. Tam-
bém é possível modelar alguns quitutes, por exemplo: bolachas, bolos, pães. 

5. Com a ajuda dos pais e professores, criar um mapa do Brasil abordando um pouco do aspecto geográfi co: clima, 
solo, vegetação e os meios de subsistência do homem.

Depois, elabore para o dia do evento um ambiente descontraído, com estandes para os alunos exporem suas produções.

Sugestões para avaliação

Participação nas atividades e desempenho nos trabalhos individuais ou em grupo.

Ressaltamos que as atividades aqui propostas têm por objetivo oferecer subsídios para a mediação do trabalho pe-
dagógico com a obra Na cozinha do chef  Brasil, da PAULUS, e que não pretendem ser determinantes do trabalho desen-

volvido em sala de aula, tendo em vista que somente o professor conhece as necessidades específi cas de sua turma.volvido em sala de aula, tendo em vista que somente o professor conhece as necessidades específi cas de sua turma.
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Projeto Pedagógico
encartado junto com a revista

Conheça outros projetos pedagógicos no site:
 paulus.com.br
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Capa | Por Marcelo Balbino, da redação

Pelos caminhos

Na iniciativa privada, a Fundação Cargill mantém dois 
programas educativos para crianças do Ensino Fundamen-
tal, como o Programa de Apoio ao Ensino Fundamental 
Fura-Bolo, que contribui para a melhoria do ensino por 
meio da literatura infantil e propõe o resgate da cultura po-
pular, em parceria com prefeituras e secretarias municipais 
de educação. Criado em 1999, benefi cia aproximadamente 
42 mil alunos de 7 a 10 anos da rede municipal, em quinze 
cidades e oito estados. 

Já o Programa De Grão em Grão foi implantado em 
2004 e tem como objetivo principal transmitir conceitos 
sobre agricultura familiar e alimento seguro. São benefi cia-
das com esse programa as cidades de Mairinque e Guarujá, 
ambas em São Paulo, Balsas/MA, Ilhéus/BA, Uberlândia/
MG, Lucas do Rio Verde e Sinop, as duas em Mato Grosso, 
Três Lagoas/MS e Paranaguá/PR. De maneira pedagógica, 
o programa aborda conceitos estabelecidos a partir de as-

pectos relacionados à higiene de alimentos e pós-colheita 
de legumes e verduras produzidos em hortas. Para as aulas 
não fi carem apenas na teoria, a Fundação Cargill implantou 
hortas em todas as escolas a fi m de que os alunos pudes-
sem aprender na prática os conceitos transmitidos em aula. 
A empresa oferece tudo o que é necessário para a criação 
desses terrenos, como terra, sementes, ferramentas etc. Os 
produtos colhidos são utilizados na merenda escolar, enri-
quecendo-a nutricionalmente.  

Para aplicar o programa, os educadores das instituições 
benefi ciadas são treinados por uma equipe especializada, 
com material próprio para as aulas do programa. Todas as 
crianças recebem um livro e um caderno de atividades de 
acordo com a série a que pertencem.

No Programa De Grão em Grão, as merendeiras são 
treinadas anualmente por uma nutricionista. Essas profi s-
sionais recebem material pedagógico sobre alimento segu-
ro para o bom desenvolvimento do trabalho.

Sementes e letras

dolivro
Embora o Brasil não tenha os melhores índices de leitura, boas ações e novos incentivos renovam 
o setor, desafi am nosso histórico e impulsionam o segmento em busca de um futuro melhor

O caminho da educação e das letras há muito tempo também é trilhado por instituições privadas, e cada vez mais 
surgem projetos voltados para as escolas e o ensino. Sempre considerados bem-vindos, os diversos incentivos 
demonstram que o aprendizado pode ter várias vias com o mesmo objetivo: divulgar a importância da leitura e da 
construção de uma sociedade melhor por meio do conhecimento. 
Com o foco dos acontecimentos mundiais voltado ao Brasil, o tema educação não só ganha mais olhares como 
grande expectativa de força motriz rumo ao pleno desenvolvimento. Nesse conglomerado de intenções residem 
e se aliam diversas ações em nome de uma educação com mais qualidade. Ainda que pontuais e pulverizados, 
muitos programas bancados por empresas, organizações e fundações incrementam o aprendizado e proporcio-
nam saudáveis experiências na missão do aprender, sobretudo com livros e muito trabalho.



Mão na massa e nos livros
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Desde 1973 a Cargill Agrícola S/A constitui uma fun-
dação que hoje possui conselho curador, diretoria, gerên-
cia, analistas e cerca de 300 funcionários voluntários da 
própria empresa para auxiliar os projetos. Todos os anos 
são distribuídos aproximadamente 80 mil livros entre alu-
nos e professores, além do caderno de atividades. A en-
trega das obras é realizada de maneira lúdica pelos volun-
tários, e, visando a promoção da tecnologia e dos estudos 
científi cos, a Cargill colaborou com a publicação de mais 
de 230 livros voltados às ciências agrárias em temas como 
irrigação, plantio, colheita, tecnologia de alimentos, entre 
outros. “Como se percebe, o amor ao livro vem desde o 
nascimento da fundação e continua até hoje com os proje-
tos Fura-Bolo e De Grão em Grão. Mais de um milhão e 
meio de livros já foram distribuídos gratuitamente em doze 
anos de programa”, lembra Denise Cantarelli, gerente da 
Fundação Cargill.

A Fundação Volkswagen, outra ramifi cação de uma das 
grandes indústrias presentes no país, também investe em 
dois pilares de sustentação: educação e desenvolvimento 
social. No primeiro caso, são cinco projetos voltados para 
a formação continuada do professor, com foco em leitura 
e produção de texto. Os programas são realizados em par-
ceria com o poder público local, por meio das secretarias 
municipais de educação ou cultura. Soma-se a isso o apoio 
das organizações da sociedade civil, detentoras de conhe-
cimento específi co. Para o ano de 2011, por exemplo, está 
prevista a participação de 120 municípios nos programas 
da empresa.

Pela estrada do conhecimento

Criada há 32 anos por uma iniciativa da matriz alemã, a 
Fundação Volkswagen é responsável pelo investimento so-
cial privado da empresa no Brasil. Sua estrutura constitui- 
-se de conselhos curador e fi scal, formados por executivos 
do alto escalão da empresa. 

A compra de livros é feita para atender a demanda do 
projeto Entre Na Roda, cujo objetivo é formar orientado-
res de leitura. Graças a ele, cada instituição participante 
recebe um baú contendo cem títulos para o Ensino Funda-
mental e duzentos para a Educação Infantil, com proposta 
de auxiliar a implantação de rodas de leitura e outras ativi-
dades orientadas pelo projeto. A parceria é realizada com 
o Centro de Estudos e Pesquisas em Educação (Cenpec), 
que também indica os títulos escolhidos a partir da avalia-
ção de sua equipe técnica.

 De acordo com a Volkswagen, o tema educação é o 
principal ponto merecedor das atenções, determinante 
para as ações e projetos que realiza. Segundo a multina-
cional, esse foco foi estabelecido a partir da necessidade 
de investimento na área, uma vez que a educação é a res-
ponsável pelos avanços sociais no país. Para a empresa, o 
livro é um dos meios mais importantes de registro, difusão 
e fonte de conhecimento, e é graças a ele que torna-se pos-
sível aprender, sonhar, desejar mudanças, mobilizar-se e, 
sobretudo, transformar.

As parcerias e programas de incentivo ao livro tam-
bém envolvem seus próprios editores. Este é o caso do 
Projeto Leitura para a Cidadania – Modalidade Livro Vivo 
(www.paulus.com.br/acaosocial/livrovivo), encabeçado 
pela PAULUS Editora. Desde 2008, quando começou a 
contabilizar resultados, já ultrapassou a casa dos 6 milhões 
de livros distribuídos e a formação de mais de 4 mil edu-
cadores. Sua proposta é entregar livros paradidáticos e de 
literatura a crianças e adolescentes matriculados em esco-
las públicas. A ação ocorre a partir de eventos abertos, de 
caráter socioeducativo, apoiados pelas organizações edu-
cacionais dos locais onde são realizados.

Ainda no mesmo projeto enquadram-se as ofi cinas de 
formação para professores, cuja temática central concen-
tra-se no estímulo ao hábito da leitura, letramento, cultu-
ra, ampliação dos horizontes do conhecimento. Comple-
mentam as ações os concursos literários entre crianças     
e adolescentes.
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Ao contabilizar tendências, o IPL aponta questões impor-
tantes para o direcionamento do mercado editorial, medição 
de ações realizadas e planejamentos para o futuro. Ele ve-
rifi cou que 80% das pessoas que não gostam de ler nunca 
receberam um livro de presente. “O pai dá camisa de time, 
leva o fi lho ao jogo de futebol e a partir daí a criança adquire 
o gosto por determinado clube. Da mesma forma a nossa 
missão é incentivar pais e fi lhos para mostrar a importância 
da leitura e provar que ler é uma atividade prazerosa”, expli-
ca Zoara Failla, gerente de projetos do Instituto Pró-Livro.

Outro fator detectado é a importância exercida pela mãe 
(ou mulher da casa) no processo de incentivo ao hábito da 
leitura, contabilizada em 49% do universo estudado, segui-
da das professoras (33%) e depois do pai (30%). 

De acordo com a pesquisa, que ouviu 5.012 pessoas em 
311 municípios, um em cada três leitores tem lembranças 
da mãe lendo algum livro, e 49% deles veem na mãe sua 
grande incentivadora no processo de ler por prazer. Entre 
as crianças de 5 a 10 anos, 73% citam as mães como a 
pessoa que mais as estimulou a ler.

Páginas Abertas 

Instituto Pró-Livro e o sonho do Brasil leitor

A união dos esforços da Câmara Brasileira do Livro 
(CBL), do Sindicato Nacional dos Editores de Livros 
(SNEL) e da Associação Brasileira de Editores de Livros 
Escolares (Abrelivros) resultou na criação do Instituto Pró-
-Livro (IPL). O objetivo desse vínculo de peso, que ocorreu 
em 2005, é dar fomento ao livro, ou, como enfatiza sua pró-
pria missão, “contribuir para o desenvolvimento de ações 
voltadas a transformar o Brasil em um país leitor”.  

As ações do IPL acontecem por meio de apoio a proje-
tos de leitura de diversas entidades, sempre de forma lúdica, 
sedutora e atraente, visando aumentar o desejo das crianças 
— seu público-alvo — em relação ao livro. Na Bienal In-
ternacional do Livro de São Paulo de 2010, por exemplo, os 
jovens literalmente entravam no livro pelas histórias clássi-
cas e imagens digitais sobre o tema “Livro é uma Viagem”. 
Além desse mote, as atividades que aproximam os leitores 
do livro, seus atores e mecanismos são objetos constantes 
de pesquisa e observação por parte do instituto.

Segundo o IPL, mesmo com a dura realidade do ainda 
insatisfatório resultado brasileiro no Pisa (sigla em inglês 
para Programme for International Student Assessment – 

Mãe das letras

Programa Internacional de Avaliação de Alunos)*, o am-
biente atual é favorável. Isso porque a cada dia o tema ga-
nha mais importância, e assim observa-se enorme preocu-
pação com a leitura entre todos os setores, desde escola e 
governo até instituições privadas. “Existe um aumento da 
consciência sobre o tema, e a preocupação é grande para 
reverter o quadro. Ações pulverizadas e boas estão em alta, 
mas ainda são minoria. Mesmo assim, em razão do aumen-
to da conscientização da sociedade, surgem políticas mais 
efetivas e práticas”, destaca Zoara. E complementa: “Creio 
que um bom caminho é investir na formação e capacitação 
de professor, pois um ensino de qualidade é fundamental 
para a compreensão, incentivo e adesão à leitura”.

As ações do IPL centram foco nas crianças de 6 a 12 
anos do Ensino Fundamental. Entre os mecanismos in-
centivadores da leitura, a família ainda é a instituição que 
carrega a maior importância, superando até o papel da es-
cola na faixa etária mencionada. Contar histórias de forma 
lúdica, brincando, ou mesmo na hora de dormir, participar 
de Bienais e frequentar livrarias são ações apontadas como 
motivadoras, garantias de bons resultados. Por meio delas é 
possível apresentar aos pequenos o livro como objeto má-
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gico de desejo, repleto de histórias e conhecimentos. As 
próprias livrarias também colaboram, pois atualmente dis-
põem de espaços apropriados para a curiosidade. Ou seja, 
em ambiente acolhedor permitem mexer no livro, brincar, 
ouvir contação de história, entre outros.

Em sua 15ª edição, marcada para acontecer entre os 
dias 1º e 11 de setembro, a Bienal Internacional do Livro 
do Rio de Janeiro (www.bienaldolivro.com.br) pretende 
manter a proposta de aproximar o público ao universo 
mágico de livros e autores, celebrando com festa o merca-
do editorial, em busca de novos leitores. Sua programação 
cultural é variada, dinâmica e traz algumas inovações com-
binadas aos espaços já consagrados. Uma das novidades é 
relacionada ao bom momento pelo qual o Brasil e especial-
mente a cidade do Rio de Janeiro passam. Em tempos de 
crescimento econômico e de enorme exposição mundial, 
a Bienal deste ano será marcada por ações que retratam a 
cultura brasileira.

“Tradicionalmente escolhemos um país estrangeiro 
para ser homenageado na Bienal do Rio. Este ano inova-
mos e optamos por celebrar a própria cultura brasileira, 
nos antecipando à Feira de Frankfurt, que terá o país como 
convidado de honra em 2013. O Brasil, sede da Copa de 
2014 e das Olimpíadas de 2016, está internacionalmente 
na moda, e nada mais pertinente do que discutir e revelar 
ao público aspectos belos e importantes da nossa incrível 
diversidade cultural”, afi rma Sonia Jardim, presidente do 
SNEL (Sindicato Nacional dos Editores de Livros), ins-
tituição que organiza o evento em parceria com a Fagga/
GL Events (a Fagga Eventos é uma empresa do grupo GL 
Events Brasil). 

A promessa é de muita diversão, atrelada ao conteúdo 
de qualidade e diversidade de atrações capaz de seduzir 
todo tipo de público, de apaixonados por literatura fantás-
tica a apreciadores de livros premiados e festejados pela 
crítica. Para esta edição, uma das participações já confi r-
madas é a da precursora das sagas vampirescas, Anne Rice, 
escritora de romances como o celebrado Entrevista com o 
vampiro. Outros nomes presentes no Riocentro serão Mi-
chael Connelly, Alyson Noël, Susan Kasey, Amitav Ghosh 
e Lauren Kate, os primeiros de uma lista de cerca de 120 
celebridades internacionais e nacionais que integrarão a 
programação ofi cial.

O evento de 2011 optou por valorizar os espaços mais 
visitados nos anos anteriores. Entre eles destaca-se o Café 
Literário, com debates informais que aproximam autor 
e leitor em conversas sobre livros, estilos e ideias, sob a 
curadoria do escritor e crítico Ítalo Moriconi. Já o espaço 
Mulher e Ponto, com a jornalista Sonia Biondo, promoverá 
bate-papos entre escritoras que retratam em suas obras os 
mais variados temas de interesse feminino e personalida-
des desse universo, hoje representando mais da metade do 
número de leitores do país. O Livro em Cena, por sua vez, 
reunirá alguns dos atores mais queridos do público em tor-
no dos clássicos da literatura brasileira, dando vida a per-
sonagens célebres dos nossos livros. As crianças também 
encontram local garantido na programação de João Ale-
gria, que promete repetir o sucesso da Floresta de Livros 
da última edição, em 2009. No espaço lúdico, os jovens 
poderão se divertir no riquíssimo território das palavras.

Haverá também a tradicional visitação escolar. Com o 
objetivo de estimular a imaginação e aproximar os estu-
dantes do mundo dos livros, ela permite que alunos de 
escolas públicas e particulares tenham dias reservados para 
conhecer a Bienal.

Para se ter uma ideia da força do evento, entre as mais 
de 640 mil pessoas que passaram pelo Riocentro no ano de 
2009, 91% deixaram a Bienal querendo retornar e 74% leva-
ram em média cinco livros para casa. O objetivo para 2011 
é, no mínimo, manter o mesmo sucesso da edição passada, 
que obteve nota 9 para visitação, quando também 95% dos 
presentes revelaram que o programa valeu a pena.

Em relação a 2009, o evento terá um aumento de mil 
metros quadrados em área de expositores. Na última edi-
ção, nos 55 mil metros quadrados de espaço, 950 expo-
sitores se acomodaram nos três pavilhões pelos 
quais passaram os 121 autores nacionais e in-
ternacionais que fi zeram parte da programa-
ção ofi cial.

Rio de Janeiro: braços abertos para a leitura

ção, nos 55 mil metros quadrados de espaço, 950 expo-
sitores se acomodaram nos três pavilhões pelos 
quais passaram os 121 autores nacionais e in-
ternacionais que fi zeram parte da programa-
ção ofi cial.
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No ano da Bienal do Livro do Rio de Janeiro, Páginas 
Abertas conversa com Simone Monteiro de Araújo, co-
ordenadora do setor de mídia e educação da Secretaria 
Municipal de Educação (SME) do Rio de Janeiro. Além 
dos preparativos para o evento, ela revela um pouco do 
trabalho, desafi os e resultados do governo com o mundo 
dos livros.

• Como é o seu trabalho na secretaria? Qual é o foco e os 
projetos especiais?

• Como a secretaria encara a questão do livro na escola?
Apesar de não ser o único meio de acesso a informa-

ções e conhecimentos, o livro, como objeto cultural, tem 
lugar especial nas práticas pedagógicas. Por isso é impor-
tante oferecer a toda a comunidade escolar, e em especial 
aos alunos, um rico e variado acervo.

• Existem programas ou compra de livros para os estu-
dantes?

A compra de livros para os alunos integra um conjun-
to amplo de ações que ocor-
rem em diferentes momentos 

do ano letivo. Um exemplo é 
a aquisição de livros de literatura para os 

alunos concluintes do Ensino Fundamental. 
A cada ano todos os estudantes do 9º ano e 
do EJA (cerca de 56 mil) recebem um livro 
de presente.

• Como são feitas as compras de livros?  
Elas ocorrem de diferentes modos e são realizadas 

tanto pelas equipes do nível central da SME como pelas 
coordenadorias regionais de educação, além das próprias 
escolas. Dentre as diversas aquisições regulares que reali-
zamos, destaco a seguir dois exemplos: 

- Biblioteca do professor: a cada bimestre letivo os 
docentes e agentes auxiliares de creche recebem dois li-
vros de presente para sua biblioteca pessoal. A SME pu-
blica um edital convocando as editoras que apresentam 
suas obras para a seleção. A partir da análise dos livros, 
é constituída uma lista de dez títulos, sendo cinco deles 
de autores nacionais e cinco de estrangeiros. Os títulos 
selecionados são apresentados no site da secretaria para 
a votação, on-line, dos profi ssionais. Os dois mais vota-
dos de cada categoria são adquiridos. Cada escola rece-
be também um exemplar de cada título escolhido para 
o acervo da sua sala de leitura. No mês de outubro, em 
homenagem ao dia do mestre, os professores ganham um 
voucher para a compra de uma obra de sua preferência em 
livrarias credenciadas, por licitação. Deste modo, cerca 
de 36 mil profi ssionais recebem oito livros de literatura 
a cada ano.

- Compras de livros pelas escolas: além das compras 
com recursos próprios, as escolas e creches da rede mu-
nicipal realizam, desde 2001, compra de livros no Salão 
do Livro Infantil e Juvenil, promovido anualmente pela 
FNLIJ – Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, 
e na Bienal Internacional do Livro. Atualmente o valor da 
compra é de R$ 600,00 para cada uma das 1.064 escolas 
e 250 creches.

• Qual o caminho percorrido pelo livro até chegar às es-
colas?

Dois exemplos interessantes neste campo merecem 
destaque: as parcerias com duas livrarias para doações on-
-line. A Livraria Cultura mantém o site www.adotebibliote-
ca.com.br, no qual temos quatro escolas cadastradas; já a 
Livraria da Travessa desenvolveu o site www.criancaquele.
com.br, para doações on-line que contemplam dez unida-
des da rede municipal. Qualquer pessoa interessada pode 
comprar nesses sites e indicar a escola para a qual destinará 
sua doação. As livrarias se encarregam da entrega dos li-
vros doados diretamente aos colégios.

Outro caminho para a chegada do livro à escola é a pró-
pria Internet. Afora as diversas obras disponíveis por livre 

Governo e livros

Coordeno o setor de mídia e educação, que envolve 
o trabalho de apropriação crítica das diferentes mídias e 
suas respectivas linguagens, e as ações de incentivo à lei-
tura e à formação de leitores. Nossos projetos têm como 
pressupostos a concepção de leitura enquanto prática so-
cial, ocorrida dentro e fora da escola, e a articulação do 
livro com outros suportes textuais, condição para a for-
mação de leitores capazes de interagir com os diferentes 
tipos de texto circulantes no mundo de hoje.

Desde 2009, desenvolvemos o programa “Rio, uma 
cidade de leitores”, estruturado a partir de três eixos resu-
midos aqui em poucas palavras: acervo, formação e ações 
culturais e educacionais. Cada um deles articula uma série 
de atividades que envolvem toda a escola e a comunidade 
na qual ela está inserida.

aos alunos, um rico e variado acervo.

• Existem programas ou compra de livros para os estu-
dantes?

A compra de livros para os alunos integra um conjun-
to amplo de ações que ocor-
rem em diferentes momentos 

do ano letivo. Um exemplo é 
a aquisição de livros de literatura para os 

alunos concluintes do Ensino Fundamental. 
A cada ano todos os estudantes do 9º ano e 
do EJA (cerca de 56 mil) recebem um livro 
de presente.
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acesso em sites como o www.dominiopublico.gov.br, temos 
trabalhado intensamente no desenvolvimento de uma pla-
taforma de conteúdos digitais, a Educopédia (www.educo-
pedia.com.br), em que uma área foi criada especialmente 
para o livro, denominada “Grandes Obras”. Deste modo 
os alunos e professores podem se aproximar de livros tam-
bém pelos computadores existentes nas escolas.

Neste ano de 2011 iniciamos uma avaliação bimestral 
de escrita — a prova de redação — para alunos do 2º 
ao 9º ano. A cada bimestre, eles são convidados a escre-
ver redações tendo a leitura de um livro como motivação. 
Deste modo, escrever sobre o que mais agradou no livro 
propicia não só a análise das condições de produção es-
crita de cada aluno como desencadeia uma série de apren-
dizagens a partir das trocas de ideias e opiniões dos lei-
tores sobre a história. Ampliar e consolidar esta e outras 
ações já desenvolvidas tem sido o nosso maior desafi o.

• Pode-se falar de números ou porcentagens, ou seja, de 
quanto é investido nas escolas com livros?

Podemos dizer que, atualmente, a rede municipal con-
ta com mais de 9 milhões de livros de literatura nos acer-
vos das escolas, o que evidencia os signifi cativos investi-
mentos feitos na área.

• Existem resultados concretos que já podem ser medi-
dos ou divulgados, frutos dessas ações?

Os resultados obtidos têm sido identifi cados por meio 
de observações e acompanhamento do trabalho realizado 
nas escolas. Embora não tenhamos até o momento um 
estudo que apresente dados sistematizados, é possível 
afi rmar que os alunos têm demonstrado avanços no com-
portamento leitor, com gradativo aumento do número de 
empréstimos realizados nas salas de leitura das escolas, as-
sim como nas participações das diversas ações e projetos 
desenvolvidos. Em relação aos jovens, por exemplo, iden-
tifi camos num levantamento de dados realizado no início 
da gestão que os alunos do 6º ao 9º ano do Ensino Fun-
damental apresentavam maiores difi culdades em leitura e 
escrita e maior distanciamento das práticas leitoras dentro 
da escola. Elaboramos um projeto específi co denominado 
“Jovens Leitores”, no qual um acervo de livros de litera-
tura voltados para essa fase foi adquirido para cada escola 
que atende esse segmento. Um curso de formação também 
foi oferecido aos professores e bibliotecários, além da or-
ganização de um conjunto de ações de estímulo à leitura 
específi cas para esses alunos. Outra ação nesse sentido foi 
o projeto “Teatro das Letras”, iniciado em 2010. Nele, os 
alunos e professores recebem uma formação específi ca 
para a realização de montagens teatrais a partir da adapta-
ção de textos literários. Os primeiros resultados já come-
çam a ser observados nos relatos dos professores.

• Quais são os grandes desafi os que a secretaria encon-
tra em sua missão?

Os desafi os fazem parte do trabalho e se confundem 

• Quais são os projetos futuros?

com os próprios desafi os do ato de educar no século XXI. 
Refl etir sobre os modos de ensinar e de aprender e, nesse 
contexto, como contribuir de modo efetivo para a forma-
ção de leitores — crianças, jovens e adultos — ou, ainda, 
considerar os diferentes modos pelos quais os textos li-
terários podem chegar aos leitores diante das múltiplas 
formas e suportes que as tecnologias da informação e da 
comunicação nos propiciam são algumas das questões da 
nossa pauta. Outro importante desafi o é fortalecer a re-
lação escola-família, uma vez que as práticas leitoras não 
podem se restringir apenas ao ambiente escolar.

*Mesmo com o aumento em algumas posições, conforme os dados publicados em 
2010 (última edição do Pisa), o Brasil está na 53ª colocação entre os 65 países pesqui-
sados no estudo elaborado pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 
Econômico (OCDE).
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podem ser abrigados no mesmo espaço. 
E talvez o nosso principal anseio seja jus-
tamente mostrar que todas as manifesta-
ções artísticas são nada mais que diver-
sas visões do mesmo mundo. Cada um 
as vê de um jeito diferente e as exprime 
de determinada forma. Mais que ensinar 
sobre o impressionismo — em nenhum 
momento minimizando a importân-
cia desse período —, é tentar entender 
como o mundo é visto em diferentes 
períodos, por diferentes óticas, e que 
as manifestações artísticas estão muito 
mais interligadas do que a gente imagi-
na (em uma recente aula, falou-se sobre 
o “japonismo”: trata-se da infl uência da 
arte oriental em artistas ocidentais como 
Toulouse-Lautrec e Edgar Degas, para 
citar apenas dois). Porque o que mais im-
porta é o que sentimos diante das obras 
vistas ou ouvidas. E os sentimentos são 

despertados por todas as formas de ex-
pressão, desde que estejamos preparados 
para nos abrir para elas e recebê-las a 
partir de suas próprias regras. 

Travamos uma luta diária para mos-
trar aos nossos alunos que a Escola do 
Masp, além de oferecer o tradicional 
curso de história da arte, de história da 
fotografi a, da arquitetura e da música, 

Pixinguinha e Monet. A arte urbana e 
as esculturas gregas. Será que eles po-

dem coexistir? Nós acreditamos que sim.
E como romper com alguns conceitos 
já estabelecidos sobre a Escola do Masp 
e oferecer um curso de música quando 
alguns alunos mais tradicionais dizem 
que lá não é lugar de música porque é 
um museu de artes visuais? Ou o que 
dizer de um curso de arte africana ou 
arte islâmica quando, até então, a ma-
triz principal do acervo era a europeia 
(recentemente o museu recebeu uma 
signifi cativa e importante doação de arte 
asiática, colocando-o em um patamar 
comparado ao do Metropolitan Museum 
of  Art em Nova York)? Como falar de 
Pixinguinha e Hermeto Pascoal quando 
andamos pelo segundo andar e vemos 
Velázquez e Van Gogh? 

Porém, acreditamos que todos eles 

Os desafi os da Escola do

Como falar de Pixinguinha 
e Hermeto Pascoal quando 
andamos pelo segundo 
andar e vemos Velázquez
e Van Gogh?
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A história
O ensino das artes no Museu de Arte 

de São Paulo Assis Chateaubriand (Masp) 
caminha em paralelo ao surgimento da 
instituição. Quatro anos após sua funda-
ção, em 1947, e ainda sediado no antigo 
prédio dos Diários Associados, nasce o 
Instituto de Arte Contemporânea com 
coordenação de Lina Bo Bardi, arquiteta 
que anos mais tarde projetaria o prédio 
situado na Avenida Paulista e esposa de 
Pietro Maria Bardi, um dos fundadores 
do museu. Segundo relatos da própria 
Lina, o principal objetivo do Instituto era 
estimular e criar uma melhor compreen-
são da arte e da cultura, além de incenti-
var a pesquisa entre seus alunos.

Com esse intuito, foram criados cur-
sos teóricos e práticos nas mais diversas 
áreas artísticas. As aulas iam da gravura 
à pintura, passando pela arquitetura, balé 
clássico, música, entre outras modali-
dades, sempre ministradas por nomes 
importantes da classe artística do país. 
Com a demanda do parque industrial de 
São Paulo e atentos às necessidades do 
mercado nacional, foram criados o curso 
profi ssionalizante de desenho industrial 
e a escola de propaganda que anos mais 
tarde daria origem à Escola Superior de 
Propaganda e Marketing (ESPM). Em 
1957, o Instituto de Arte Contempo-

também é um lugar para o ensino das 
técnicas do canto, para o aprendizado 
dos jovens sobre o olhar e a feitura de 
um vídeo com aparelhos celulares. A mú-
sica popular brasileira também faz parte 
desse universo. E se para Lina Bo Bardi, 
idealizadora do projeto arquitetônico do 
Masp, o prédio deveria ser suspenso para 
que o vão livre pudesse ser um espaço 
de convívio entre famílias, crianças, jo-
vens, idosos, a Escola do Masp também 
pretende sê-lo, oferecendo integração e 
convívio. Um espaço para se trocar ideias 
sobre arte e cultura.

rânea foi transferido para a Fundação 
Armando Álvares Penteado (FAAP), ori-
ginando o curso de artes plásticas dessa 
instituição — existente até hoje.

Nas décadas seguintes foram ofere-
cidos cursos de história da arte, porém 
sem um projeto pedagógico defi nido. Em 
1995, o então curador-chefe do museu, 
Luiz Marques, criou o que hoje conhece-
mos como Escola do Masp, com o obje-
tivo de formar pesquisadores do acervo 
do museu. Mais tarde, esse projeto teve 
seus objetivos modifi cados e chegamos à 
forma dos cursos livres que vigoram até 
o momento.

A Escola do Masp hoje
Desde abril de 2010 a Escola do 

Masp está passando por um processo de 
expansão dos cursos oferecidos para, em 
breve, assumir três andares da nova sede 
administrativa que está sendo reformada 
ao lado do museu, na Avenida Paulista.

As principais mudanças são as imple-
mentações de cursos voltados para todas 
as manifestações artísticas e de cursos 
práticos, como já citados anteriormente. 

Além disso, buscamos conciliar as ativi-
dades da Escola com as exposições em 
cartaz. Um bom exemplo disso será o 
curso de arte urbana no segundo semes-
tre, que acontecerá em paralelo à exposi-
ção de mesmo tema chamada De dentro e 
de fora do Masp, com curadoria de Teixeira 
Coelho e Baixo Ribeiro, da Choque Cul-
tural — principal galeria de arte urbana 
na cidade de São Paulo.

Neste ano estamos iniciando também 
uma série de ações paralelas e comple-
mentares aos cursos: idas a concertos de-
pois de uma preparação dos alunos com 

Para nós, mais importante 
do que a formação 
individual de cada um é 
a perspectiva de que o 
conteúdo aprendido seja 
multiplicado em projetos 
nas comunidades. 

Madame Marie-Adélaide de France - O Ar, de Jean-Marc Nattier (1751 — Óleo sobre tela)
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relação ao programa que será executado 
e viagens culturais a outros museus e 
ateliês de artistas.

Formação de agentes culturais
Com a perspectiva de tornar a Esco-

la do Masp um centro de discussões de 
arte e cultura, criamos, em parceria com 
o Banco Votorantim, um curso de for-
mação de agentes culturais. O principal 
objetivo é formar pessoas atuantes em 
Pontos de Cultura (ações desenvolvidas 
pela comunidade com apoio fi nanceiro 
do governo federal), instituições cultu-
rais e organizações não governamentais 
(ONGs), oferecendo visão ampla das 
manifestações artísticas e passando pelas 
seguintes áreas: cinema e vídeo, teatro, 
música brasileira, mediação de público, 
história da arte e desenho. O curso tem 
136 horas/aula, com duração de quase 
dois meses. 

A primeira turma, dos meses de 
março e abril, nos fez perceber uma 
demanda de conteúdo por parte desses 
agentes/atuantes e, principalmente, pro-
porcionou aos participantes um espaço 
para discussões sobre suas realidades, 
sobre as difi culdades de viabilizar proje-
tos na área de cultura e sobre a troca de 
conhecimento entre eles. Em uma das 
aulas do módulo de teatro, criou-se uma 
ampla e calorosa — no bom sentido — 
discussão a respeito de como viabilizar 
projetos e qual é a demanda de cada co-
munidade. Com isso percebemos que 
estamos conseguindo atingir o objetivo 
de transformar a Escola em um centro 
de discussões.

Para nós, mais importante do que 
a formação individual de cada um é a 
perspectiva de que o conteúdo apren-
dido seja multiplicado em projetos nas 
comunidades. A partir do momento em 
que nossos alunos percebem a possibi-
lidade de aplicar as técnicas de desenho 
ensinadas durante o curso nas atividades 

com os grupos de terceira idade, por 
exemplo, esse projeto já está cumprindo 
sua função.

Outro ponto a ser destacado é o 
fato de aproximar as comunidades per-
tencentes a regiões periféricas da cidade 
do Masp. Após a conclusão do curso de 
formação, os agentes culturais poderão 
levar turmas para visitas às exposições, 
sendo eles mesmos os condutores des-
sa atividade. Uma das alunas da primei-
ra turma já está organizando uma visita 
das senhoras da ala das baianas da escola 
de samba em que atua para uma ida ao 
acervo do museu.

É no dia a dia da Escola e nas con-
versas com os alunos que sentimos es-
tarmos no caminho certo. Percebemos 
nossos objetivos atingidos toda vez que 
um Pixinguinha e um Monet se tornam 
mais próximos. As ideias são muitas! E 
com o espaço maior será possível rea-
lizar o sonho de alcançar públicos de 
todas as idades, funcionando durante 
todo o dia. As informações sobre os 
cursos oferecidos estão disponíveis no 
site www.masp.art.br.

*Bárbara Giacomet de Aguiar é assistente da coordena-
ção da Escola do Masp, jornalista e pós-graduanda em 
Mídia, Comunicação e Cultura na Escola de Comunica-
ção e Artes (ECA) da Universidade de São Paulo (USP).

*Professora dra. Maria Helena Pires Martins é coorde-
nadora da Escola do Masp. Formada em Filosofi a, com 
mestrado, doutorado e livre-docência em Políticas Públi-
cas, todos pela USP, onde também lecionou. Foi consul-
tora do Minc Itaú Cultural e Instituto Votorantim, tendo 
publicado doze livros nas suas áreas de atuação.

(...) os sentimentos são 
despertados por todas as 
formas de expressão, desde 
que estejamos preparados 
para nos abrir para elas e 
recebê-las a partir de suas 
próprias regras. 
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causas começam quando ainda somos
Grandes

pequenos

Internet | Por Stela Greco Loducca*
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Tenho me apropriado de uma frase 
de Monteiro Lobato pela qual me 

sinto profundamente inspirada: “Um 
país se constrói com homens e livros”.

Hoje é comprovado cientifi ca-
mente que quem lê desde pequeno 
tem um desenvolvimento intelectual 
muito maior, pois a literatura é um 
instrumento que permite a sensibili-
zação da consciência e a expansão da 
capacidade de compreensão da vida 
de uma outra forma.  

Vou dar um exemplo. Sabe quantas 
palavras uma criança terá no vocabu-
lário aos 8 anos, se ela não for esti-
mulada a ler desde pequena? Quatro 
mil palavras. E agora sabe quantas ela 
terá de repertório nessa mesma idade, 
se receber os estímulos a partir dos 3 
anos? Doze mil. Não é preciso enten-
der muito de matemática para inter-
pretar esses números. 

É gritante a diferença, e o mais triste 
ainda é pensar o que uma criança com 
um repertório tão limitado vai com-
preender do mundo à sua volta. Como 
esperar que ela consiga interpretar tex-
tos com uma estrutura da língua um 
pouco mais complexa, tarefa exigida 
em qualquer disciplina escolar?

Quanto antes esse estímulo come-
çar, mais chances ela terá de ser um 
adulto bem-sucedido. E isso, hoje, não 

deveria ser novidade para ninguém. 
Esses números foram levantados pelo 
americano James Heckman, ganhador 
do Nobel de Economia por desenvol-
ver métodos de avaliação de ensino. 
Apesar de chocantes, tais dados tam-
bém me inspiraram.

E é a partir daí que quero contar 
um pouco sobre “O Pequeno Leitor”, 
um projeto de incentivo à leitura que 
eu desenvolvi voltado para crianças na 
fase de alfabetização e consolidação 
desse processo. O projeto nasceu da 
união de duas coisas. Primeira: depois 
de 18 anos trabalhando como redato-
ra publicitária, após o nascimento do 
meu fi lho, larguei a profi ssão e passei 
a dedicar-me somente a assuntos que 
diziam respeito ao universo infantil e 
à educação dos pequenos. Queria que 
meu fi lho tivesse, acima de tudo, qua-
lidade em tudo aquilo que se referisse 
ao seu desenvolvimento cognitivo. E 
também os estímulos necessários para 
que isso acontecesse passaram a ser 
meu foco principal.

Não teria seguido por esse caminho 
se não fosse a experiência da materni-
dade. Costumo dizer que um pedaci-
nho de “O Pequeno Leitor” nasceu 
junto com meu fi lho. 

O segundo fator que deu vida ao 
projeto foi um trabalho social de in-

centivo à leitura que desenvolvi numa 
comunidade do Jaguaré, em São Paulo. 
Foi onde comprovei na prática o estu-
do de Heckman e vi como a falta de 
estímulos na primeira infância causa 
buracos enormes no desenvolvimento 
cognitivo dos pequenos.

Nos dois anos que trabalhei lá, che-
guei a presenciar, algumas vezes, crian-
ças de 10 anos que mal conseguiam 
sequer recontar uma simples história, 
quanto mais escrever. A organização 
do pensamento lógico e do raciocínio 
é muito difícil para aqueles que não 
têm repertório. E isso era mais impac-
tante para mim quando eu as compa-
rava com a realidade de crianças de 5 
anos do meu convívio social, que se 
expressavam com facilidade.

É importante os pequenos terem 
vivências e experiências que permi-
tam perceber a escrita e a leitura como 
meio de expressão e comunicação. A 
oralidade é fundamental, pois ter o que 
expressar é pré-requisito para a alfabe-
tização. O problema era ver as crianças 



processo de alfabetização. “O Peque-
no Leitor” estimula a participação dos 
pais e dos fi lhos para intensifi car esse 
vínculo afetivo e a aproximação mais 
efetiva de seus pequenos com o mun-
do das histórias.

O desafi o de levar a leitu-
ra às crianças é uma causa para 
mim. Quando citei Lobato, foi por 
acreditar e concordar com ele: os li-
vros são extremamente importantes 
para formar cidadãos melhores e mais 
conscientes, capazes de lutar por to-
das as causas que hoje são importan-
tes. Atualmente, a maior delas é salvar 
o planeta. E uma coisa não acontece 
sem a outra. Sem o conhecimento, a 
luta não é a mesma.

Acho que temos aí duas causas 
bastante nobres para investirmos. Por 
isso, fi co do lado de Monteiro Lobato.
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*Stela Greco Loducca é publicitária e criadora do 
projeto “O Pequeno Leitor”.

da comunidade sem essa vivência no 
dia a dia delas. 

A partir desse trabalho, decidi usar 
minha experiência publicitária em fa-
vor da leitura. “O Pequeno Leitor” 
foi pensado como se eu tivesse criado 
uma grande campanha de incentivo à 
leitura dentro de um ambiente onde 
essa geração a domina desde cedo. 
Decidi então elaborar um site gratuito, 
para ser o mais democrática possível. 
Por incrível que pareça, essas crianças 
de comunidades carentes têm mais 
acessos a lan houses do que a um livro 
ou livraria. E eu queria que elas pudes-
sem ter acesso a essa informação, já 
que foram, em parte, a inspiração e o 
objetivo do meu projeto.

“O Pequeno Leitor” é um site vol-
tado para o universo da leitura, que 
usa histórias animadas, jogos de in-
terpretação de texto, brincadeiras para 
enriquecer o vocabulário e uma área 
de criação de histórias feitas pelos 
próprios pequenos, transformando o 
ato de ler em algo instigante e criati-
vo. Crianças que ainda não sabem ler 
poderão participar do site por meio das 
histórias, já que elas terão áudio para 
poderem se familiarizar com o univer-
so das letras desde cedo.

O projeto não tem a pretensão de 
ensinar ninguém a ler. Seu objetivo é 
ser uma ferramenta a mais para sensi-
bilizar a criança a criar um vínculo com 
a leitura e com esse mundo por meio 
da identifi cação e do prazer, na mesma 
época em que todos os outros hábitos 
estão se formando. Usar a Internet 
como outra opção de ferramenta de 
leitura é interessante, pois diversifi ca 
as redes cognitivas dos pequenos. 

É importante ressaltar que o es-
tímulo dos pais na formação literária 
dos fi lhos é fundamental. Essa respon-
sabilidade não é só da escola. O hábi-
to começa dentro de casa, anterior ao 

www.opequenoleitor.com.br
www.blog.opequenoleitor.com.br
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sociais digitais

Li, Gostei e Recomendo! | Por Patrícia Fonseca Fanaya*
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Pode se enganar quem, numa apressada olhadela, pen-
sar que Redes sociais digitais — A cognição conectiva do 

Twitter é um livro apenas sobre o Twitter. Defi nitivamente, 
não: o microblog apresenta-se apenas, segundo os dizeres 
das autoras na introdução, como “um mirante privilegiado 
para pensar as questões teóricas, críticas e práticas que as 
redes digitais estão trazendo”. 

A obra é exatamente isto: um panorama teórico e crí-
tico cuidadoso do recente fenômeno das redes sociais na 
Internet e suas complexas características, implicações e 
efeitos práticos, os quais têm despertado o interesse de 
áreas tão diversas — e que há muito caminham separadas 
na academia — como a das ciências, da tecnologia, da co-
municação e da arte, para citar apenas algumas. Quem não 
está habituado, ou mesmo não aprecia o linguajar próprio 
e cheio de particularidades da academia, não precisa se pre-
ocupar: o texto é fl uido e acessível a todos aqueles que se 
interessarem pelo assunto. 

No primeiro capítulo, denominado “Redes e Sistemas”, 
as autoras apresentam ao leitor, de forma sucinta e a títu-
lo de contextualização, a teoria das redes no contexto dos 
agenciamentos e complexidade social, de Manuel DeLanda 
(2006), e a teoria sistemática da sociedade da informação e 
dos efeitos da tecnologia informacional na sociedade con-
temporânea, de Manuel Castells (1996, 1997, 1998, Castells 
et al., 2007). A segunda metade do capítulo é dedicada aos 
sistemas complexos adaptativos e às redes sociais da In-
ternet. As autoras exploram as características dos sistemas 
adaptativos complexos e também dos acentrados, além de 
esclarecerem o conceito de inteligência coletiva, apresenta-
do, no contexto da cultura digital, por Pierre Lévy.

O segundo capítulo é, talvez, o mais complexo do li-
vro para os não iniciados em fi losofi a, por se destinar à 
apresentação da Teoria Ator–Rede (TAR), de Bruno La-
tour, Michel Callon e John Law. As autoras não só se de-
bruçam sobre a TAR, mas também esclarecem os leitores 

A cognição conectiva do Twitter

Redes

Lucia Santaella é uma das mais infl uentes pesquisadoras brasileiras 
nas áreas de comunicação e semiótica. Autora de aproximadamente 
quarenta livros em português e incontáveis artigos publicados em 
periódicos de grande prestígio no Brasil e no exterior, é dona de 
grande capacidade intelectual e de um repertório sofi sticado como 
poucos. Renata Lemos é especialista em cultura digital, com forma-
ção transdisciplinar em arte, ciência e tecnologia. Desse encontro 
nasceu Redes sociais digitais — A cognição conectiva do Twitter (2010), 
publicado pela PAULUS. 

sociais digitaissociais digitais
A cognição conectiva do Twitter
sociais digitaissociais digitaisRedessociais digitais



de 1990 até os dias atuais, nos quais se lidam com cone-
xões imediatas de múltiplas redes e plataformas por meio 
do uso de dispositivos móveis, como celulares, iPods, iPads 
e aplicativos que possibilitam todas essas integrações. 

Chega-se, finalmente, à descrição do Twitter e de seu 
funcionamento a partir de análises comparativas de suas 
características próprias em relação a outros modelos de 
RSIs. No quinto capítulo, Santaella e Lemos tratam de 
assuntos como inteligência coletiva, espaço colaborativo, 
design de conteúdo, fluxos informacionais e colaboração 
intelectual on-line. Além disso, há uma seção que discute 
questões relacionadas às habilidades cognitivas híbridas 
necessárias para o uso inteligente das mídias e redes sociais 
da Internet e o tipo de atenção requerido para o gerencia-
mento dos fluxos informacionais constantes a que estamos 
todos expostos em tempos de conectividade permanente.

A problemática da temporalidade e da visualização dos 
laços sociais, inaugurada pela emaranhada teia informacio-
nal que os fluxos contínuos das mídias móveis nos impu-
tam como experiência, fornece a tônica do sexto capítulo 
— que se completa com o sétimo e último capítulo do 
livro, dedicado à análise do Twitter como espaço de dinâ-
micas sociais de inteligência coletiva e de articulação de 
design colaborativo de ideias, em tempo real. A experiência 
de Renata Lemos como etnógrafa digital é apresentada aos 
leitores por meio da participação e observação direta da 
autora no Twitter. Ela demonstra a evolução das funciona-
lidades e aplicativos dessa RSI, explica seu caráter de mi-
cromídia pluridirecional e multiespacial, além de explorar 
o surgimento de um novo tipo de linguagem que nasce da 
limitação do espaço textual em cento e quarenta caracte-
res: a microssintaxe. 

Redes sociais digitais — A cognição conectiva do Twitter é um 
livro de pouco mais de cento e trinta páginas, mas que, 
apesar do reduzido tamanho, é uma obra de grande valor, 
dedicada às borbulhantes e intrigantes questões da con-
temporaneidade da era digital. A leitura é recomendada 
não só para os pesquisadores da área de comunicação, mas 
também para todos os interessados em compreender me-
lhor os conceitos de redes sociais e as peculiares caracterís-
ticas comunicacionais do Twitter.
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*Patrícia Fonseca Fanaya é doutoranda em Comunicação e Semiótica pela PUC-SP, 
mestre em Estudos da Tradução pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) 
e graduada em Comunicação Social pela Universidade de Brasília (UnB).

sobre a influência das ideias de Leibniz, Diderot, Foucault, 
Deleuze e Guattari no conceito de rede de Latour, bem 
como de Greimas no conceito de ator ou actante. Latour 
desenvolveu a TAR a partir da pesquisa que buscava exa-
minar e relacionar empiricamente o processo científico de 
inovação tecnológica, ou seja, a partir do conceito de scien-
ce in action (ciência em ação). De acordo com essa teoria, 
não deve haver distinção entre ciência (conhecimento) e 
tecnologia (artefato) — como também entre sociedade e 
natureza, sujeitos pensantes e objetos pensados, verdade e 
falsidade, agente e estrutura, contexto e conteúdo, humano 
e não humano, micro e macro, e assim por diante. A par-
tir desse raciocínio, os atores ou actantes são concebidos 
por Latour como uma combinação heterogênea e híbrida 
de entidades humanas e não humanas, individuais ou co-
letivas, com capacidade de associação e dissociação com 
outros agentes, sem essência ou substância a priori. Atores 
humanos e não humanos alcançam, desta maneira, uma 
simetria de papéis a serem desempenhados e, assim sendo, 
se relacionam em redes que os definem, determinam e os 
provêm de substância, ação, intenção e subjetividade. Já as 
redes são construções processuais, representadas pelos ato-
res, nas quais cada nó ou ligação é semioticamente deriva-
do, tornando-as locais, variáveis e contingentes. O assunto 
é complexo e difícil, mas o conhecimento das autoras e 
o texto claro ajudam o leitor não iniciado a compreender 
suficientemente bem o espírito da teoria.

O terceiro capítulo, “Teoria Ator–Rede, Mídias & Co-
municação”, se propõe a discutir, a partir da formulação de 
algumas hipóteses, sobre o porquê de a TAR — aparente-
mente uma teoria sob medida para os estudos de mídia e 
de comunicação — ter sido tão pouco absorvida por essa 
área do conhecimento. Em um segundo momento do ca-
pítulo, as autoras relacionam a TAR às redes sociais da In-
ternet (RSIs), apesar de Latour ter se dado ao trabalho de, 
por diversas vezes, negar que a TAR estivesse diretamente 
ligada a elas. Segundo Latour, ainda, a TAR não pretende 
adicionar redes às teorias sociais, mas reconstruir a teoria 
social a partir das redes — o que não deixa de ser um obje-
tivo original e ambicioso. Entretanto, as autoras, com suas 
razões expostas e discutidas neste capítulo, concluem: mais 
do que a teoria dos sistemas adaptativos, a TAR é uma teo-
ria elástica e robusta o suficiente para dar conta das RSIs.

O capítulo quatro aborda a evolução das RSIs, desde 
seus primórdios das navegações unidirecionais da década 
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Sala de Aula | Por Augusto Petronio Pereira*

Uma janela 
que se abre...
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O Colégio São Lucas e o professor 
de fi losofi a Tiago José adotaram 
dois títulos: Encontrar sentido na vida: 
propostas fi losófi cas, do autor Renold 
Blank, e Uma janela para a fi losofi a, de 
Maurício Abdalla, ambos da PAU-
LUS. Essas duas obras trabalham 
com a perspectiva do questiona-
mento, proposta importante para 
fundamentar o estudo da disciplina 
e apontar caminhos. Enquanto que 
a obra Encontrar sentido na vida: propos-
tas fi losófi cas indica refl exões em tor-
no do sentido da própria vida, a ou-
tra, Uma janela para a fi losofi a, sinaliza 
para a desconstrução da falsa ideia 
de que pensar ou estudar fi losofi a é 
algo complicado, apenas para espe-
cialistas que falam difícil. 
O compromisso com a aprendiza-
gem, o conhecimento e o ideal dos 
valores fez com que fosse desen-
volvido pelo professor Tiago e pelo 
promotor de vendas da PAULUS em 
Aracaju Augusto Petronio o projeto 
das Ofi cinas Filosófi cas, em parceria 
com os livros trabalhados.
A primeira ofi cina de fi losofi a acon-
teceu em outubro de 2010, no audi-
tório da livraria, situada no centro da 
cidade. Dela participaram 50 alunos. 
Foi um momento de grande apren-
dizado e de partilha para todos, 
professor e aluno. A ofi cina teve 
duração de 4 horas, com pausa para 
lanche e direito a certifi cado. Cada 
aluno pagou sua inscrição e contou 
com o transporte do colégio.

Por que a fi losofi a pergunta tan-
to?”, foi o que perguntou a alu-

na Lânia Mirelle, de 14 anos, ao falar 
do início da sua experiência, neste 
ano, com a fi losofi a no Ensino Mé-
dio no Colégio São Lucas, situado 
em Socorro, área metropolitana de 
Aracaju/SE. O estranhamento dela 
serviu como porta de entrada, ou 
melhor, como uma “janela aberta” 
para o aprimoramento do conheci-
mento, dos questionamentos e da 
refl exão. Foi assim também com 
Zenildo Daniel, 17 anos, aluno do 
1º. ano do Ensino Médio: “Muitas 
coisas a gente pensa que são impos-
síveis, e não são! Essa oportunidade 
com a fi losofi a no colégio e a expe-
riência com os livros e o curso ‘abri-
ram mais a cabeça’”.
A experiência com a fi losofi a ainda 
encontra certas barreiras nessa etapa 
do ensino, justamente porque os jo-
vens não possuem maturidade para 
a refl exão e o pensamento, ambos 
frutos da leitura. Por meio dos livros 
adotados pelo Colégio São Lucas, 
foi criado um ambiente com a opor-
tunidade de conhecimento, transfor-
mação e interdisciplinaridade. Môni-
ca Correia, coordenadora pedagógi-
ca da instituição, destaca: “Um bom 
projeto de fi losofi a contribui efetiva-
mente com as outras disciplinas por-
que desenvolve as capacidades de 
raciocínio e leitura. Dessa forma o 
material utilizado cria uma ponte en-
tre a refl exão e os livros adotados”.

*Augusto Petronio Pereira é formado em Letras 
Vernáculas pela Universidade Federal de Sergipe 
(UFS) e estudou fi losofi a pelo Seminário Maior Nossa 
Senhora da Conceição – Aracaju/SE.

Todos os participantes e a coorde-
nação da escola fi caram realizados 
com a experiência. O evento gerou 
grandes resultados para os jovens 
estudantes. Mônica Correia, coorde-
nadora pedagógica, destacou, entre 
tantos ganhos, a sensação de mu-
dança que um aluno da turma, parti-
cipante do projeto, teve ao vivenciar 
a ofi cina: “Os pais de um de nossos 
estudantes vieram nos procurar para 
saber o que havia acontecido com 
seu fi lho, porque ao voltar da ofi ci-
na ele agradeceu-lhes chorando pelo 
estudo que tinha”. 
Permitir que a fi losofi a desenvolva e 
ajude a capacidade de refl exão é tam-
bém oportunidade de crescimento 
pessoal. Foi o que propôs a vivên-
cia a todos os estudantes do Colé-
gio São Lucas que trabalham com 
tais projetos fi losófi cos. Os livros e 
o empenho dos alunos são de fato 
uma oportunidade de conhecimen-
to, de descoberta, de crescimento. É 
sempre bom saber que eles se desco-
brem a partir do encontro com nos-
sos livros, estabelecendo diálogos 
com as histórias e os personagens. É 
a vida que vai se mostrando por uma 
janela aberta...

“
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O livro faz parte da coleção “Brasileirinhos” e transmite a 
relevância da fi gura de Dom Helder Camara para a cons-
trução da identidade do nosso país. Personagem corajo-
so, fez da vida uma revelação daquilo que sentia ser sua 
verdadeira missão. Lutou em defesa da paz, dos direitos 
humanos, da justiça social, do respeito e da tolerância ao 
próximo. Por isso foi indicado ao prêmio Nobel da Paz 
por quatro anos. Além de belíssimas ilustrações, a histó-
ria é contada em linguagem poética para a criança.

A coleção da PAULUS “Descubra Se For Capaz!” oferece 
bem mais que leitura: interatividade é a palavra-chave. O 
leitor ajuda o narrador a escolher os caminhos dos perso-
nagens e contribui para desvendar os segredos da trama. 
Em Mistério nos rios de Veredas, Júlia e Isadora, duas 
amigas inseparáveis do 8º ano do Ensino Fundamental, 
descobrem um caso de contaminação nos rios da região 
onde moram. Preocupadas com os peixes, que estão 
morrendo, e com o risco de as pessoas adoecerem por 
causa da água poluída, elas resolvem investigar o fato. 

Obra-prima de Oscar Wilde, O retrato de Dorian Gray 
conta a história do belo rapaz Dorian, que torna-se mo-
delo de pintura. Infl uenciado pelo lorde Henry Wotton, ele 
é induzido a ver a aparência como sua única virtude. Com 
o passar do tempo só o quadro envelhece, ao passo que 
Dorian permanece jovem. Porém, o rapaz torna-se ego-
ísta, arrogante, vaidoso, e a obra passa a refl etir suas 
atitudes. O livro faz parte da coleção “Encontro Com Os 
Clássicos” e visa despertar o gosto e a curiosidade dos 
jovens pela leitura.

Mesmo discutida constantemente, a questão da tecno-
logia aplicada em sala de aula ainda levanta dúvidas. 
Com o objetivo de esclarecer o assunto, a obra sugere 
profundas meditações aos educadores sobre a inclusão 
digital nas práticas pedagógicas para o aprimoramento 
do aprendizado. A leitura aborda as maneiras de associar 
os meios tecnológicos ao currículo e ressalta as difi cul-
dades encontradas atualmente para a inserção desses 
dispositivos no ambiente escolar.

Helder Camara, 
um nordestino cidadão 
do mundo 
Martinho Condini 
e Ilvana Maria Pereira Bulla

Mistério nos rios
de Veredas 
Luiz Ribeiro e Rita Kawamata

O retrato de Dorian Gray
Oscar Wilde
Adaptado por Douglas Tufano 
e Renata Tufano Ho

Tecnologias e currículo:
trajetórias convergentes
ou divergentes?
Maria Elizabeth Bianconcini 
de Almeida e José Armando 
Valente
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Formato: 12 cm x 18 cm
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Formato: 10,5 cm x 18 cm
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Oscar Wilde
Adaptado por Douglas Tufano 
e Renata Tufano Ho
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Depois de tratar, no tomo I, sobre a presença da comu-
nicação no pensamento antigo, especialmente entre os 
gregos, nesta obra, Ciro Marcondes Filho traça um pa-
norama da Escola de Frankfurt, que inicia ofi cialmente os 
estudos na área no tocante à cultura ocidental. Entre di-
versos aspectos, o livro mostra como o surgimento da in-
dústria cultural e da sociedade do espetáculo infl uenciou 
para que a política passasse a ser feita pelo show, sendo 
Horkheimer, Adorno e Benjamin os primeiros teóricos e 
críticos dessa nova era. Também foca nos estudos de 
alguns alemães, como Anders, Kittler e Kamper, inicial-
mente sobre a televisão e, depois, a Internet. 

O livro faz parte da coleção “Comunicação” e discorre 
sobre um dos principais temas da agenda pública do 
século XXI. Escrito pelo sociólogo, jornalista e professor 
Venício Artur de Lima, retrata a história e as difi culdades 
da regulação do setor comunicacional, suas condições 
e o direito fundamental de expressão. Também utiliza a 
análise de fatos — como a eleição e o impeachment de 
Fernando Collor — e traz entrevistas concedidas pelo 
autor à Secretaria de Direitos Humanos (SEDH), entre 
2006 e 2010.

A parceria entre a PAULUS, a Atta – Mídia e Educação e 
o destacado professor doutor Antonio Joaquim Severino 
resultou na coleção de DVDs “Filósofos E A Educação”. 
O trabalho incorpora mais quatro títulos — Hegel, Ma-
quiavel, Locke e Comte — às grandes contribuições de 
estudiosos para a história da fi losofi a. Por meio de uma 
linguagem acessível e objetiva, com fotos e imagens, 
cada vídeo aborda os ideais desses pensadores que re-
volucionaram a história da humanidade. O material auxilia 
o professor a compreender seu papel na sociedade e a 
aperfeiçoar suas práticas educacionais. Os quatro lança-
mentos somam-se aos outros títulos que já fazem parte 
da coleção: Sócrates, Platão e Aristóteles, Santo Agos-
tinho e Santo Tomás de Aquino, Descartes, Rousseau, 
Kant, Marx, Nietzsche e Gramsci.

O princípio da razão 
durante
Da Escola de Frankfurt à 
crítica alemã contemporânea
Nova Teoria da Comunica-
ção III – Tomo II 
Ciro Marcondes Filho

Regulação das comuni-
cações
História, poder e direitos
Venício Artur de Lima

Filósofos e a Educação
Antonio Joaquim Severino

Formato: 13,5 cm x 21 cm
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Formato: 13,5 cm x 21 cm
Páginas: 256
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Cinema na sala de aula

Crônica | Por Douglas Tufano*

Luz,

D
iv

ul
ga

çã
o

As artes, de modo geral, são ex-
celentes portas de entrada para 

introduzir temas ou estimular debates 
importantes em sala de aula. Particu-
larmente, considero o cinema um dos 
melhores recursos disponíveis para os 
professores. Além do tema em si, po-
de-se estudar muita coisa por meio dos 
fi lmes: organização do enredo, análise 
de personagens, o uso do tempo e do 
espaço, a função da música etc. 

Além disso, é possível fazer a 
comparação entre a linguagem cine-
matográfi ca e a literária e estudar a 
especifi cidade de cada uma. Embora 
haja tantos fi lmes bons disponíveis, 
são poucas as escolas que exploram 
esse recurso didaticamente, de forma 
planejada e sistemática. A maioria ain-
da usa o cinema de modo esporádico, 
aproveitando o sucesso momentâneo 
de um fi lme. Muitas escolas, aliás, nem 
dispõem de local adequado para a 
projeção. No entanto, essa atividade, 
se fosse desenvolvida de acordo com 
as necessidades de cada faixa escolar, 
poderia enriquecer tremendamente os 

cursos, pois é possível planejar uma se-
quência de fi lmes de modo a explorar a 
abordagem interdisciplinar e ainda por 
cima estimular o gosto pela leitura. 

Pode-se organizar um ciclo de fi l-
mes históricos, por exemplo, para o 
estudo de certas épocas. Ou um ciclo 
de comédias para se estudar a sátira. 
Pode-se ainda organizar uma sequên-
cia de fi lmes em função de certos te-
mas importantes (racismo, tolerância, 
problemas familiares etc.), estimulan-
do debates entre os alunos. 

Analisar a transposição de uma 
obra literária para o cinema é outra 
tarefa muito interessante, que desen-
volve nos alunos habilidades de ob-
servação e análise. E hoje em dia, com 
os recursos disponíveis, podemos fa-
cilmente selecionar cenas para melhor 
estudá-las em sala de aula, conhecer os 
recursos usados na fi lmagem, ouvir as 
opiniões e os comentários de técnicos, 
diretores e atores. Enfi m, podemos di-
zer que as aulas já estão praticamente 
preparadas. É preciso apenas que os 
professores explorem esse material. 

Mas é aí que bate o ponto. 
A esmagadora maioria dos cursos 

de licenciatura, que formam os futuros 
professores, não dá a mínima atenção 
para esses recursos. É como se o cine-
ma não existisse na vida real dos alu-
nos. É como se tantas obras-primas da 
sétima arte nunca tivessem sido reali-
zadas. Por isso, todos os anos, levas e 
levas de professores recém-formados 
ingressam no mercado de trabalho 
preparados quase unicamente para 
dar aulas tradicionais. Na verdade, é 
forçoso admitir, a maioria desses pro-
fessores tampouco conhece as obras-
-primas do cinema mundial para po-
der passar a seus alunos. 

A escola moderna não pode se 
dar ao luxo de ignorar tantos recursos 
valiosos que melhorariam enorme-
mente a qualidade da educação. Nós 
já entramos no século 21. E a escola, 
quando entrará?

PROFESSOR
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cursos, pois é possível planejar uma se-
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