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Caros leitores,

É chegado o fi nal de mais um ano, momento em que reiteramos 
mais uma vez nosso compromisso com a educação. Para os 

professores, esta é uma época de intenso trabalho, avaliação de 
resultados e de aproveitamento. Também é um período para se 
colher frutos, reavaliar ações, metodologias e conhecer tendên-
cias que anunciam um pouco do que vem por aí.

Aqui na revista Páginas Abertas nós também nos preparamos 
para o futuro. Como? Oferecendo uma publicação cada vez mais 
sintonizada com seus dias e que colabore de alguma forma com 
a sua missão: a de ensinar. Tanto que nesta edição, a última de 
2011 (encerrando o ano com chave de ouro!), fi zemos um apa-
nhado com o melhor do 6º Simpósio de Educação PAULUS, cujo 
tema foi “A Comunicação e a Aplicação das Novas Tecnologias 
no Processo Educacional”. A partir dos debates proporcionados, 
pensar o futuro, avaliar experiências, medir resultados e propor 
novos olhares tornaram-se atividades ainda mais prazerosas de 
se realizar. Entre os participantes, estavam lá o jornalista Heródo-
to Barbeiro, a professora e doutora Lucia Santaella e demais pro-
fi ssionais renomados do cenário educacional. Afi nal de contas, o 
desenvolvimento do país passa necessariamente pela educação. 

Além da valiosíssima contribuição de cada um desses no-
mes, também fomos brindados pelas discussões nascidas dos 
workshops do evento, que abordaram as novas tecnologias e os 
processos de ensino e aprendizagem, o jornalismo nas redes so-
ciais a serviço da educação, o consumo, a arte de contar histó-
rias e descobrir os sons e, ainda, o lançamento do surpreendente 
evento Games For Change.  

Falar do futuro muitas vezes implica entender o passado. Nes-
te sentido, o suplemento “Especial Formação de Professor” abor-
da a luta pacífi ca de Chico Rei contra a escravidão e seu esforço 
para disseminar a cultura negra pelo país. Já a seção “Vi, Gostei e 
Recomendo!” destaca o volume dedicado a Nietzsche da coleção 
de DVDs “Filósofos e a Educação” para propor análises sobre as 
considerações do fi lósofo. 

Doze meses chegam ao fi m. Para muitas pessoas, o tempo 
convida à refl exão e à avaliação; para outros, é hora de realizar 
viagens exteriores e interiores. E é esse o assunto da agradável 
coluna “Literatura”, do jornalista Antonio Iraildo Alves de Brito, 
que retoma o gosto pela lembrança, pela família e por algumas 
imagens inesquecíveis. Da mesma forma, memória e sentimento 
de união pontuam o emocionante texto do professor Douglas Tu-
fano, escrito pelos meandros das recordações. 

É com tal sentimento de carinho e amor que desejamos a todos 
um Feliz Natal e um 2012 pleno de conquistas. Muito obrigado por 
sua motivante companhia. E que venham grandes realizações! 

Boas festas e até breve!
Equipe Páginas Abertaspaulus.com.br
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Depois de cursar Direito e História, fazer uma pós e um mestrado, ele passou de professor para aluno na sala de aula. 
Trocou cerca de 20 anos de magistério para estudar Jornalismo. Como disseram os amigos: “da frigideira para o fogo”. De 
qualquer forma, Heródoto Barbeiro* é a prova viva de que a educação pode mudar o caminho das pessoas e da sociedade. 
E nesta estrada preparada por seus professores, por onde muitas vezes passou com o sapato furado, o palestrante, autor 
de diversos livros, voluntário, articulista e jornalista, divide com seu público suas experiências. Conheça a seguir mais um 
pouco da incrível história desse profissional tão querido, tanto nas salas de aula como nos meios de comunicação. 
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Entrevista | Por Marcelo Balbino, da redação

O professor que virou jornalista,

mas não se cansa de ensinar

Entrevista | Por Marcelo Balbino, da redação
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economia, negócios, esporte. Ensinava-os a folhear todo 
o exemplar e a se acostumar com ele. Acho que o jornal 
é uma necessidade transversal e que pode ser usado na 
classe em diversas disciplinas, mesmo em matemática, 
ao se calcular a porcentagem de quanto a Bolsa perdeu, 
por exemplo, e assim retirar do noticiário e do mundo as 
ferramentas para o ensino. Tudo está lá, principalmente 
com a facilidade do jornal digital.

Com o seu olhar de professor, como você analisa 
esse profissional atualmente?
Hoje eu não tenho muito contato com os professores, 
mas acho que a profissão deixou de ser tratada de maneira 
digna, primeiro pelo poder público, depois pela sociedade. 
O poder público não remunera corretamente e a sociedade 
em geral não valoriza o trabalho do professor. A autoestima 
desse profissional é baixa, e isso não depende só de salário, 
mas sim do reconhecimento social. Com as mudanças 
muito rápidas enfrentadas, o professor está, de um lado, 
com um salário que não é bom e, de outro, perante uma 
sociedade que não o reconhece. É complicado, porque dar 
aula é muita responsabilidade, uma coisa muita séria.

O que um professor de história pode fazer para 
tornar a aula atrativa? 
Acho que hoje eu encontraria na Internet e nas redes 
sociais uma quantidade muito grande de motes para falar a 
linguagem deste pessoal, dos alunos. O professor, mais do 
que ninguém, tem de entender as mudanças pelas quais a 
gente passa. Não adianta ficar dizendo “no meu tempo era 
assim”, porque o tempo dele já passou. Agora é o tempo 
dos moleques. E a gente tem de entender como esses caras 
funcionam para poder ensinar, falar a linguagem deles. 

Como você se recorda dos seus professores?
Eu tenho lembrança de muitos professores nos quais até me 
inspirei e admirava. Sempre os via como pessoas que estavam 
aplainando o caminho para eu passar. Nunca fui um aluno 
brilhante, mas percebia que eles eram as pessoas que preparavam 
meu caminho. Tive sorte de ter encontrado muita gente boa na 
minha vida. Sem dúvida me influenciaram até hoje.

E quando você se tornou professor? Como foi 
esse tempo?
Quando me tornei professor, acreditava que tinha que ir além 
de simplesmente dar a minha matéria. Eu deveria encantar 
os alunos também com ações, exemplos, personagens, causas. 
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Como foi a decisão de escolher entre o magistério 
e o Jornalismo?
Essa mudança aconteceu gradativamente. Eu não parei de 
repente de dar aula e passei para o Jornalismo. Na verdade 
eu estava dividido. Dedicava 90% do tempo a ser professor 
e 10% ao Jornalismo, mas aí fui aumentando aos poucos a 
minha participação nesta última área, até alcançar 80% de 
Jornalismo e 20% como professor. Então percebi que era 
muito difícil levar essas duas coisas distintas juntas. Como 
professor, você tem que estudar, preparar aula, acompanhar 
os alunos... uma tarefa e tanto. Comecei a minha participação 
na TV Gazeta com um programa semanal noturno 
chamado Show de Ensino, voltado à educação. Era mais ou 
menos uma extensão daquilo que eu já fazia. Na verdade já 
acumulava um pouco a experiência de televisão por causa do 
Telecurso de História que eu apresentei. Assim aconteceu a 
migração de uma área para outra, principalmente pelo fato 
de eu começar a dar aula pela TV. Isso foi aos poucos me 
colocando cada vez mais nos meios de comunicação.

Na sua opinião, existe algo em comum entre o 
Jornalismo e a sala de aula? Os temas trabalhados 
se relacionam? 
Penso que sem dúvida existe algo em comum entre o 
Jornalismo e a educação. Percebo que ele passa pela cidadania, 
pelo interesse público, pela ética e também pela educação. 
Vejo ainda que, com certeza, uma das formas de se educar 
também passa por ele próprio. Isso ocorre quando estamos 
apurando corretamente as notícias e estimulando o espírito 
crítico das pessoas, para que elas decidam por si, ou seja, 
treinem mais o espírito crítico. O Jornalismo pode ser parte da 
educação, mas também é instrumento dela. Quando eu dava 
aula, cobrava dos alunos a leitura de algum jornal, sempre 
lembrava a classe disso. Essa atividade de ler os fatos mostra 
o que está acontecendo ao redor deles, no mundo. Teve 
um ano em que dei aula no curso fundamental e não usava 
qualquer livro. Os alunos traziam o jornal para a classe e o 
conteúdo todo vinha dali. A gente avaliava diversos assuntos 
utilizando-o como espécie de instrumento pedagógico.

Como o professor pode se valer do Jornalismo e das 
notícias no contexto da sala de aula?
Sempre me cobrei por isso, não só porque eu dava aula 
de história, mas porque eu achava que era uma maneira 
de lidar com a leitura. Na primeira aula mostrava onde 
estavam os quadrinhos, horóscopos, as editorias de 

Edu Moraes/Divulgação
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Na minha opinião, além de ser um cara que conhece a matéria, 
o professor deve ser um líder, exercer esse cargo sobre os 
seus alunos. E na verdade, essa liderança não advém do poder 
dele em dar uma nota baixa ou botar alguém para fora da 
classe. No meu caso, trabalhei no mínimo uns 15 anos dando 
aulas em cursinho, e lá não havia nota, livro de presença, nem 
material didático. Então eu pensava que deveria chegar lá e 
encantar aqueles caras de alguma maneira.

Qual a sua mensagem para os professores no Dia do 
Professor? 
Eu diria que nós todos precisaríamos repensar essa 
profi ssão. Teríamos que pensar em como resgatar a 
importância social e a dignidade deles. Quando falo 
professor, me refi ro ao profi ssional imerso na sociedade 
em que vive. Ou seja, ele não pode continuar nessa 
passividade em que se encontra — talvez por estar 
soterrado por uma série de coisas —, mas sim se rebelar 
contra isso. Diria sair da zona de conforto e cobrar 
mudanças juntamente com toda a sociedade, em grupo, 
já que essa é uma área que passa por todas as outras. A 
situação é difícil. Muitos dão aulas em mais de uma escola, 
são itinerantes e nem mantêm ligação com a comunidade 
onde lecionam. Ficam sem tempo de preparar aulas, 
estudar, refl etir sobre a prática do ensino.

Algumas tendências tecnológicas como Internet, 
Facebook e Youtube ajudam no ensino?
Penso que sim, desde que a pessoa saiba utilizá-las. Se 
você não souber usá-las irão atrapalhar muito, e aí a coisa 
fi ca mesmo na geração do “copia e cola”. Mas eu acho que 
existe uma quantidade imensa de oportunidades que se 
abriram com a Internet, com um mundo à sua disposição, 

de fácil acesso e pleno de ferramentas. O professor pode 
montar, por exemplo, a comunidade da matéria lecionada 
ou da sala de aula, entre tantas outras coisas. Tudo vai da 
atualização do profi ssional, no sentido de usar o aparato 
tecnológico que foi desenvolvido. E se nós, os jornalistas, 
não podemos lutar com a notícia, acho que o professor 
também não pode brigar contra o avanço da sociedade. 
Aquelas linhas mestras da questão ética, moral, respeito 
aos direitos humanos, fraternidade, dessas a gente nunca 
vai abrir mão. Temos de usar as novas ferramentas a 
nosso favor, para elas não agirem contra a gente.

Você acredita na transformação da sociedade por 
meio da educação? Como isso aconteceu com você?
Sem dúvida, acredito. Acho que toda mudança na minha 
vida só ocorreu por causa da educação. Eu vim de uma 
família pobre da baixada do Glicério, em São Paulo 
capital, e a educação era o canal de ascensão social. 
Aliás, não havia outro. A educação melhora a qualidade 
de vida da gente, com ela cada vez mais conseguimos 
combater nossa própria ignorância. Veja só em São 
Paulo: boa parte dos problemas do trânsito é de cunho 
educacional, como a maioria dos atropelamentos. 
Precisamos de leis que eduquem os motoristas a não 
avançar sobre a faixa de pedestres, por exemplo. Só que 
precisamos de leis que multem e ameacem, mexam no 
bolso para alterar essa situação, e não pelo fato de o 
indivíduo ter abraçado a causa e entendido o que isso 
realmente representou para ele e os outros. Daí ele 
respeita para não ser multado, e não pela causa em si. 
Existe até o ditado: “Ou se aprende pelo amor ou pela 
dor”. Na verdade se aprende pela educação, que não é 
só aquilo que se aprende na sala de aula. Vai muito mais 
além. Também acho que há outros personagens sociais 
que precisam se engajar no tema educação, como líderes 
religiosos, de qualquer religião, que teriam de ter uma 
importância educacional enorme. Os artistas e ídolos 
da moçada deveriam estar envolvidos, porque têm uma 
abrangência muito maior que a da sala de aula. Mas 
muitos, por falta de educação, não fazem isso. Acho 
que educação não é tarefa e nem responsabilidade só 
do professor, e sim uma causa da sociedade. Claro que 
eles têm mais peso, mais conhecimento, mas o processo 
envolve todos. 

Quando me tornei professor, acreditava que 

tinha que ir além de simplesmente dar a 

minha matéria. Achava que deveria encantar 

os alunos também com ações, exemplos, 

personagens, causas.
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*Heródoto Barbeiro é bacharel em Jornalismo e em Direito, pós-graduado em 
História, escritor, jornalista e âncora do jornal da Record News. Também é arti-
culista em jornais, revistas e na Internet, além de autor de diversos livros sobre 
treinamento para empresas, jornalismo, história e religião.

Qual das duas é mais transformadora: a educação 
ou a comunicação?
Acho a comunicação uma ferramenta da educação. A 
comunicação transporta conhecimento, comportamento, 
exemplos. Se olho para a comunicação, eu a vejo como 
meio. Se eu pego, por exemplo, uma reportagem de 
jornalismo público, aquilo ali é um meio para que eu 
possa atingir as pessoas e aí aprender e refl etir a respeito 
daquele assunto. 

Você acredita que a educação faz parte das pautas 
jornalísticas e tem merecido destaque na mídia?
Eu acho que não. Acho que nós, jornalistas, também 
precisaríamos ser cutucados para realizar uma autocrítica 
e pensar sobre o que está sendo transmitido, refl etir 
sobre se o que estamos comunicando realmente ajuda a 
educação e vai ajudar a melhorar o país e o mundo. Isso 
deveria ser realizado pelos jornalistas e comunicadores.

Educação também se aprende com TV, rádio e mídia 
impressa? Como você analisa isso?
Creio que sim, desde que você tenha conteúdo 
preparado para esse objetivo, ainda que seja o de criticar 
um programa. Acho altamente educativo pegar um 
programa sensacionalista, provocar um debate em torno 
dele, analisar a condução das informações, a divulgação 
dos fatos. Em contrapartida, penso também que deve 
haver uma discussão sobre isso no campo jornalístico, 
porque o espaço do veículo de comunicação é uma 
concessão pública. E já que o Estado concedeu isso, a 
compensação seria ter um espaço para a educação, talvez 
não necessariamente aulas, mas um espaço para isso. Eu 
mesmo gravei o Telecurso Segundo Grau, mas existem 
muitas outras formas de se transmitir conhecimento.

Quais são seus projetos relacionados à comunidade, 
ao Jornalismo e à educação?
Estou sempre preocupado em fi car explicando coisas, 
em dar palestras, cursos, participar de encontros. 
Recentemente participei do lançamento do Comitê 

Paulista Pelas Florestas, na PUC-SP, um abaixo-assinado 
contra a mudança no código fl orestal. Procuro falar sempre 
de meio ambiente, gosto muito do tema. Tento dizer 
coisas práticas para que as pessoas possam aproveitá-las 
no cotidiano. Fora isso tenho vários livros publicados e 
também dou uma força na ONG de Taiaçupeba (distrito 
de Mogi das Cruzes, caminho Mogi–Bertioga/SP), onde 
vamos lançar o prêmio Planeta Ação, sobre a defesa do 
manancial, para crianças entre 10 e 14 anos. Além disso, 
vamos premiar um professor. Na verdade eu sou o 
“pidão” da ONG. Como voluntário, ajudo na captação 
de recursos. Lá também queremos fazer um festival 
de primavera com desfi le de moda, para mexer com a 
autoestima das pessoas da região, área de manancial. 
Acreditamos que para o desfi le a família toda irá, e assim 
fi ca mais fácil prepará-los para a ação. É importante, 
porque as coisas só mudam de baixo para cima. No 
caminho inverso nada acontece. Temos de fazer o 
trabalho voluntário para tentar melhorar a sociedade, e 
isso não é fácil. Mas precisa ser feito. 
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Ética,educação e vitalidade*

Ética | Por Mario Sergio Cortella*

Quero? Devo? Posso?
Para eu responder e agir a partir dessas perguntas sobre o 
querer, o dever e o poder, nós temos princípios, valores 
que nos orientam a responder. Nesse sentido, a ética são 
os princípios de orientação do modo como agimos e nos 
conduzimos na vida. No caso da relação entre ética e meio 
ambiente, esta condução da vida junto com a proteção da 
nossa coletividade é vital dentro do planeta. 

Ora, como é que você conversa sobre isso com o teu alu-
no, com a tua aluna? É só colocar coisas que estão relaciona-
das ao querer, ao poder e ao dever. Um exemplo concreto: fui 
criado no norte do Paraná, uma região bastante agrícola, com 
muitos pássaros. Quando eu era criança, uma das coisas que 
eu fazia para me divertir era pegar um estilingue (como nós 
chamamos no Paraná; outras regiões chamam de atiradeira, 
outras, de bodoque) e aí, um dos exercícios de diversão era, 
vez ou outra, atirar num passarinho. Qual era a fi nalidade? A 
minha diversão. Eu não fazia aquilo por necessidade, para me 
alimentar; era pura diversão: caçar passarinho. Hoje, quando 
eu vejo isso ou me lembro, fi co boquiaberto e envergonhado. 
Imaginar que eu já fi z aquilo um dia e, mais do que isso, fui 
capaz de fazê-lo de forma absolutamente inútil. 

É um problema de consciência agora; nos meus prin-
cípios não cabe, de maneira alguma, que eu destrua outra 
vida, a menos que isso faça parte exatamente dessa concre-

D
iv

ul
ga

çã
o

D
iv

ul
ga

çã
o

10 Páginas Abertas 

tude de interdependência alimentar, de sobrevivência, para 
a produção da nossa existência coletiva. Ora, é um exemplo 
banal esse do passarinho, mas ele acontece no dia a dia. Ima-
gine, eu resido na cidade de São Paulo. Aqui há mais de 11 
milhões de pessoas. Há 5 milhões de carros nesta cidade. 
Quantas vezes não se deseja usar o transporte coletivo e se 
prefere o transporte individual, aumentando a poluição na 
cidade? Em nome do quê? Do direito individual. “Eu faço 
o que quero. Eu sou livre”. Cuidado. A tua liberdade e a mi-
nha têm sempre como fronteira a proteção da vida coletiva. 
Nesta hora, de novo, a ética vem à tona. 

Por exemplo: as florestas nos pertencem ou pertencem 
ao planeta? As florestas, se destruídas, se quebramos a pos-
sibilidade de vínculo, de proteção ambiental, qual é o re-
sultado sobre nós? Será que o poder econômico, isto é, a 
lucratividade — fazer móveis, utilizar para exportação, pe-
gar madeiras nobres que estão aí há centenas de anos — se 
justifica porque nós somos livres? Não. Ao contrário, volto 
de novo às perguntas: Quero? Devo? Posso? Quando nós 
falamos em poluição da água, as grandes cidades chegam ao 
limite da agressão; às vezes você mora numa cidade que já 
tem rios, e mesmo não sendo uma cidade tão grande esses 
rios já estão poluídos. É uma questão de consciência. Qual 
é o sentido? Posso eu atirar uma garrafa ou uma lata no rio? 
Posso. Devo? Não, não devo. Quero? Não posso querer. 

Não posso querer destruir e trazer uma consequência 
maléfi ca, ruim, para a nossa capacidade de existência. Posso 
utilizar algum produto que libere um gás que seja negativo, 
aquilo que antigamente alguns de nós tínhamos em casa, os 
produtos com clorofl uorcarboneto? Hoje já se discute a não 
utilização disso. “Ah, não. Mas eu sou livre, eu uso”. E depois 
se diria até: “Ah, mas eu sou só um. O que custa? Se eu fi zer 
não vai acontecer nada”. Imagine. Volto eu à cidade de São 
Paulo, a maior cidade do nosso país. É um exemplo do que 
pode acontecer em termos de controle de água, de poluição 
atmosférica em grande escala  — mas que começou pequena. 

Como dizem sempre os soldados do corpo de bombeiros, 
“nenhum incêndio começa grande”. Todo incêndio começa 
com uma pequena fagulha, uma pequena faísca. A poluição e o 
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desequilíbrio ambiental começam com pequenos atos, que são 
teus e meus. Não são somente atos de grande estilo. Não é só a 
grande fábrica que solta fumaça, não são só os carros. Mas sou 
eu, no dia a dia, a cada vez que eu pego um pedaço de papel 
e, em vez de colocá-lo no lixo, jogo-o no chão. Já imaginou 11 
milhões de pessoas na cidade de São Paulo jogando um papel-
zinho de chiclete ou de bala no chão todos os dias? Já imaginou 
se cada um e cada uma de nós achar que, quando estivermos 
passando na estrada, poderemos atirar uma lata de refrigerante 
em vez de reaproveitá-la? Já imaginou se cada um e cada uma 
de nós no planeta achar que “não tem importância se eu estiver 
derrubando esta árvore...”?

Já imaginou se eu suponho que basta eu fazer, “eu sou só 
um”? Eu volto a esse argumento por uma razão muito séria. 
Eu sou só um. E o que faz o copo transbordar? A primeira 
gota ou a última? São todas as gotas. Qualquer gota que a 
gente tirar do copo não o fará transbordar. Não é a última 
gota que faz o copo transbordar. Daí que a relação entre ética 
e meio ambiente é um tema de cada indivíduo. 

Um aluno e uma aluna precisam ser formados nessa di-
reção, mas, antes de tudo, nós, professores e professoras, te-
mos de ter uma consciência ecológica mais forte. Temos, por 
exemplo, de trabalhar os nossos problemas de matemática, de 
ciências, os problemas de língua portuguesa e trazer o tema 

*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 CORTELLA, M. S. A escola e o conheci-
mento: fundamentos epistemológicos e políticos. 13ª ed., São Paulo: Cortez, 2009.
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à tona. Não precisa existir na escola uma disciplina chamada 
ecologia. Não tem necessidade, porque ecologia é um projeto 
mais amplo. É uma coisa com a qual devemos lidar em todas 
as disciplinas. 

A consciência ecológica não é simplesmente proteger o 
pássaro, proteger a árvore. A consciência ecológica é uma 
consciência ética, na qual eu tenho atitudes de não destruir, 
de não desmontar, de não achar que aquilo que aí está tem e 
precisa — e até pode — ser objeto da minha liberdade. 

Tudo o que for feito para a Terra será feito para nós, tudo 
o que acontecer com o nosso planeta nos atingirá. Não é im-
possível que na relação hóspede-hospedeiro o que acontece ao 
hospedeiro não atinja o hóspede. Nesse sentido, nós somos no 
nosso planeta hóspedes e hospedeiros ao mesmo tempo. A vida 
não nos pertence, somos parte dela. Por isso é preciso discutir, 
ensinar, refl etir e aprender também. Porque só é um bom “ensi-
nante” quem for um bom “aprendente”. 

Se professores e professoras que somos não formos bons 
“aprendentes”, não conseguiremos ser bons “ensinantes”. 
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Com o tema “A Comunicação e a Aplicação das No-
vas Tecnologias no Processo Educacional”, o 6º 

Simpósio de Educação PAULUS, realizado em 29 de 
setembro de 2011, na FAPCOM – Faculdade PAULUS 
de Tecnologia e Comunicação, mostrou mais uma vez a 
importância de investir em projetos que promovam pro-
fundas refl exões na área, a fi m de ajudar a construir uma 
educação de melhor qualidade. 

O evento, um dos mais tradicionais no ramo, contou 
com a presença de inúmeros profi ssionais dispostos a divi-
dir seus conhecimentos e suas experiências com o público 
— algo em torno de 400 participantes.  

A abertura foi realizada por Valdir José de Castro, vice- 
-diretor da FAPCOM, que destacou a relação entre comu-

nicação e educação. “Não se trata apenas de entender as 
novas tecnologias de maneira isolada, como simples ins-
trumentos. Vivemos uma verdadeira mudança de cultura, 
na qual as mídias digitais estão operando transformações 
sensórias, perceptivas, cognitivas e, consequentemente, 
transformações de sensibilidade, especialmente em nossos 
jovens, com os quais interagimos diariamente.”

Lucia Santaella, professora titular da PUC-SP e auto-
ra de vários livros publicados pela PAULUS, proferiu a 
primeira palestra, cujas atenções giraram em torno dos 
desafi os da educação na era da aprendizagem ubíqua. Ela 
destacou que tem sido procurada para falar sobre o as-
sunto, sobretudo para professores. “Tenho sido chamada 
para palestras por conta dos meus estudos sobre as novas 
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tecnologias, especialmente a cultura digital. É necessário 
fazer os educadores pensarem e refl etirem a respeito das 
transformações trazidas por essas tecnologias aos pro-
cessos educacionais”, afi rmou.  

Em seguida, o jornalista Heródoto Barbeiro, âncora 
do Jornal da Record News, falou a respeito das mudan-
ças no campo da comunicação como desafi os da atuali-
dade. “Espero que toda essa tecnologia não nos reduza 
apenas a ser seu manipulador. Tenho notado em algu-
mas escolas que o mais relevante parece ser navegar na 
Internet, mandar um e-mail, entrar no Facebook... isso 
não é o mais importante”, destacou.

Barbeiro ressaltou também o modo como essas fer-
ramentas devem ser vistas. Para ele, elas são atividades 
“meio”, e não atividades “fi m”. “Atividade ‘fi m’ é o con-
teúdo, é o conhecimento, é tudo aquilo que a humanidade 

criou. Isso é o grande valor. As pessoas devem ser capazes 
de absorver todas as informações disponíveis e construir 
um raciocínio em cima disso”, acrescentou. 

Além das palestras, o 6º Simpósio de Educação PAULUS 
ofereceu sete workshops, todos focados na discussão de ques-
tões oportunas para educadores desenvolverem seu ofício 
cada vez melhor. Consumo consciente, o uso dos sentidos 
sonoros na arte de contar histórias e a utilização de jogos e 
games no processo de formação dos educandos foram alguns 
temas abordados.

Nas próximas páginas, você, educador(a), encontrará 
artigos de alguns dos profi ssionais presentes no evento. O 
objetivo deste especial é oferecer um material que possa 
contribuir com o seu dia a dia em sala de aula e promover 
o espírito inovador exigido diariamente por esse trabalho.

Boa leitura!
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O debate sobre o papel e a utilização das Novas Tec-
nologias de Comunicação no processo de ensino e 

aprendizagem tem sido uma constante em qualquer fórum 
ou grupo de discussão que pretenda analisar a questão da 
educação nos dias atuais.

As redes sociais e os dispositivos tecnológicos, como 
os tablets, por exemplo, estão cada vez mais presentes no 
dia a dia de alunos, professores e das pessoas em geral. No 
entanto, muito embora estejam incorporadas no cotidia-
no de milhares de indivíduos, em especial naqueles grupos 
que estão na faixa etária educacional de sua formação pe-
dagógica de base, muito pouco desse universo é utilizado 
pelos educadores nas salas de aula.

Hoje, aproximadamente 6 milhões de estudantes brasi-
leiros possuem suas contas no Twitter, seu perfi l no Face-

book ou participam de alguma outra rede social na Internet. 
Em países como a Coreia, a utilização dos tablets nas salas 
de aula faz parte da política educacional do país e será obri-
gatória a partir dos próximos anos.

E no Brasil? O que estamos fazendo nesse sentido? 
Nossos jovens representam uma das maiores comunidades 
presentes em redes sociais como o Facebook e o Orkut. 
Nosso país é a nação com o maior tempo médio de uso de 
Internet entre os 41 países em que o Ibope Nielsen atua no 
acompanhamento do acesso à rede. Em média, passamos 
45 horas por mês na Internet. O segundo colocado na lista 
é o Reino Unido, com aproximadamente 43 horas. Em se-
guida vêm os Estados Unidos, com 40 horas.

Eu ainda faço parte daquele grupo de educadores que 
acredita que um bom professor tem muito mais peso na 
boa educação que se oferece ao aluno do que qualquer 
aparato tecnológico de primeira linha ou de última gera-
ção. Porém, também acredito que o aluno de hoje apre-
senta características muito diferentes daquele de alguns 
anos atrás. Portanto, como educadores, se quisermos 
“chegar” nos nossos alunos, temos, necessariamente, de 
aproveitar tudo aquilo que o universo tecnológico desses 
estudantes nos oferece.

As novas tecnologias estão ampliando sua importância 
no processo de ensino-aprendizagem. A educação é, no 
mundo contemporâneo, algo dinâmico, que se modifi ca e 
evolui constantemente. A apropriação das ferramentas di-
gitais é, hoje, uma necessidade do educador. A inclusão e 
a exclusão digitais passam a confi gurar o novo cenário de 
alunos, professores e instituições de ensino.

Recursos novos, oferecidos pela tecnologia, como televi-
são, vídeo, computador, datashow, Internet e outros, devem 
fazer parte da mediação pedagógica utilizada pelos profes-
sores para atingir os “corações e mentes” de seus alunos.
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A Internet favorece a construção cooperativa e cola-
borativa, o trabalho conjunto entre docentes e alunos, 
próximos física ou virtualmente. Podemos participar de 
uma discussão em tempo real, de um projeto de pesquisa 
entre vários grupos, de uma investigação sobre um pro-
blema de atualidade e várias outras possibilidades coloca-
das pelos novos meios à nossa disposição.

As formas de atuação, no universo das novas tecnolo-
gias, são amplas e difusas. Cabe aos docentes, dentro de 
objetivos pedagógicos previamente e claramente defi ni-
dos, eleger as que mais “toquem” seus estudantes. É fun-
damental, também, na escolha das ferramentas, valorizar 
dois aspectos contraditórios e fundamentais na formação 
do jovem: a autonomia e a disciplina. 

Autonomia, no sentido de permitir ao estudante atu-
al, muito mais informado do que o do passado, propor 
formas de atuação e relacionamento pedagógico no es-
paço das novas tecnologias. Disciplina, no sentido de 
que o professor é o mestre e, com isso, é dele a res-
ponsabilidade de conduzir o discente ao caminho do 
conhecimento e do aprendizado.

É necessário o professor compreender, também, que 
as novas tecnologias já provocaram mudanças no dia a dia 
dos estudantes, como alterações na percepção de tempo e 
espaço. Com isso, modifi cações ocorreram na relação de 
espaço, tempo e comunicação entre os alunos. O espaço 
das trocas aumenta da sala de aula para o virtual. O tempo 
de enviar ou receber informações se amplia para qualquer 
dia da semana. O processo de comunicação que aconte-
cia anteriormente nas salas de aula, agora, migrou também 
para a Internet, o e-mail, o chat, a rede social. 

As alterações do convívio social inevitavelmente apre-
sentam seus refl exos no ambiente acadêmico. O professor 
continua com seu papel fundamental tradicional (às vezes 

*Ary José Rocco Jr. possui graduação em Administração Pública 
pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) e em Comunicação Social 
(Jornalismo) pela Faculdade de Comunicação Social Cásper Lí-
bero. É professor da Faculdade PAULUS de Tecnologia e Comu-
nicação (FAPCOM).

é importante dar uma bela aula expositiva), mas, hoje, deve-se 
combiná-lo com uma nova função: a de ser o estimulador 
da busca, coordenador dos resultados, moderador das dis-
cussões. É um papel de motivação e coordenação muito 
mais fl exível e constante, que exige atenção, sensibilidade, 
intuição e domínio tecnológico.

Acredito ser importante ressaltar que o processo de 
ensino e aprendizagem não deve ser alicerçado única e ex-
clusivamente nas novas tecnologias. Elas são apenas mais 
uma gama de recursos para se atingir os objetivos pedagó-
gicos na plenitude do seu esplendor.

As novas tecnologias estão aí, e disto tenho certeza: 
elas provocaram modifi cações nas formas de os nossos 
alunos enxergarem o mundo e a realidade que os cercam. 
Entretanto — e disso também tenho convicção —, um 
bom professor, preocupado em transmitir sua mensagem 
de forma adequada aos estudantes, ainda é, independente-
mente de qualquer tecnologia, o centro do conhecimento e 
do sucesso do processo de ensino e aprendizagem. 

No entanto, e para fi nalizar, acredito que se um bom 
docente, com os recursos disponibilizados pela tecnolo-
gia, souber utilizar todo esse ferramental muito familiar 
aos seus alunos no processo de ensino e aprendizagem, 
seu sucesso será amplo e profundo, plenamente conectado 
com a realidade e com o mundo onde os seus estudantes 
efetivamente vivem e trabalham.

É necessário o professor compreender, 
também, que as novas tecnologias já 
provocaram mudanças no dia a dia dos 
estudantes, como alterações na percepção 
de tempo e espaço.

Novas tecnologias e o processo

de ensino e aprendizagem



Especial 6o Simpósio de Educação PAULUS

16 Páginas Abertas 

Há alguma maneira efi caz para identifi car se o con-
sumo é vilão ou herói em nossas vidas? Existem 

opções para se pensar sobre o assunto? E veja só: você 
sabia que já era um consumidor mesmo antes de nascer? 
Vai me dizer que não ganhou pelo menos uma roupi-
nha, uma foto, um berço...? 

Enfi m, o assunto pode ir muito além da primeira 
ideia que temos sobre o consumo, restrita muitas vezes 
ao fato de apenas entrar em uma loja e comprar alguma 
coisa. Além disso, podemos também identifi car aspec-
tos psicológicos ligados ao consumo. A publicidade é 
especialista em compreender o comportamento do mer-
cado consumidor. Frequentemente são feitas sugestões 
que nos induzem a adquirir algo por mera necessidade 
básica ou para atender uma exigência social (a compra 
de uma roupa da moda, por exemplo). 

Fatores emocionais interferem diretamente em nossos há-
bitos de consumo. É comum pensar que uma ida ao shopping 
poderá nos trazer alegria. Será? Quantas vezes em nossas vi-
das não julgamos que seremos felizes quando tivermos tal 
casa, tal carro, tal emprego ou, quem sabe, até tal amiza-
de? E, pior, uma vez realizado o tal “sonho de consumo”, 
poderemos chegar à triste constatação de que continuamos 
as mesmas pessoas com os mesmos problemas. O que o 
consumo fez? Aplacou um desejo e tornou satisfeita uma 
pessoa por um breve momento. Então, se é assim, ele não é 
culpado pelos nossos atos. Somos nós mesmos que transfe-
rimos para outra coisa algo que está dentro de nós. Talvez!

O consumo em si pode ser responsável e necessário. 
O problema é o estímulo a que ele pode ser submetido. É 
aí que residem muitos dos problemas.

Supermercados são grandes exemplos. Sempre se diz 
que não devemos ir com fome, pois tenderemos a com-
prar muito mais do que precisamos. Entretanto, mesmo 
plenamente satisfeitos, podemos ser estimulados a levar 
várias coisas não previstas. Os longos corredores de fi las 
únicas para pagamento são verdadeiras armadilhas. Neles 
são colocados todos os tipos de supérfl uos, que de repente 
se tornam ou objetos necessários, ou, de tão inusitados, 
“úteis” em algum momento. Então lá vamos nós colocar 
no carrinho aquela vasilha de plástico, uma caneta colori-
da, vários chicletes ou salgadinhos para alguma “visita”.

Esse estímulo ao consumo gera uma série de prejuízos 
em cadeia. Para se produzir alguma coisa, o uso de recursos 
naturais tem sido exigido cada vez mais, indo muito além do 
que poderia se considerar razoável. Desmatam-se fl orestas 
para se obter madeira ou formar lavouras, muitas vezes sem 
obedecer aos critérios mínimos de sustentabilidade. A uti-
lização dos recursos hídricos tem se tornado preocupação 
mundial. Além de utilizada de maneira indevida, a água é de-
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volvida aos rios sem tratamento, certamente com elementos 
que irão destruir ainda mais o meio ambiente.

Então, o consumo é vilão ou herói? Você já conseguiu 
chegar a alguma conclusão?

Para ajudar, podemos falar do consumo como ele-
mento para o desenvolvimento econômico de uma nação. 
Ele estimula a produção industrial, que por sua vez pro-
cura atender as necessidades de um mercado aquecido. 
Começa uma reação em cadeia que gera mais empregos, 
surgimento de fábricas, novos profi ssionais, estímulo à 
educação para preencher vagas e exportação de exceden-
tes. Estando saudável a economia mundial e controlada a 
infl ação, o consumo pode ser considerado benéfi co.

Agora, já que tocamos no assunto, vamos dar uma 
olhadinha no aspecto EDUCAÇÃO. Vamos partir de um 
produto que todo mundo consome: música.

É muito interessante observar a maneira como as pessoas 
se relacionavam com os produtos ligados à música. No iní-
cio do século passado, era bastante comum consumidores 
comprarem as partituras das músicas de que mais gostavam 
e que desejavam ter em casa. Isso exigia uma educação dife-
renciada. Havia professores de música, de canto, fabricantes 
de piano e quem prestasse serviços de manutenção e afi nação. 
Certamente deveria existir estímulo nas famílias para que al-
gum membro estudasse o assunto.

Com o tempo surgiram os discos de cera, gramofones e os 
de 78 rotações. O consumo da música começava a se modifi -
car: já não era mais fundamental existir um instrumento musi-
cal dentro de casa. Bastava ligar o aparelho e tocar o disco. O 
mercado já se modifi cava oferecendo uma série de coisas que 
não eram consideradas necessárias até então: agulhas, discos 
novos, álbuns para guardá-los, estantes, revistas sobre o tema.

O rádio veio para mudar ainda mais essa situação. Não 
precisávamos mais escutar apenas música: podíamos ou-
vir propagandas, novelas, documentários... um mundo de 

*Manuel Filho, além de ser escritor, é cantor e já gravou dois CDs. 
Atuou também em teatro e chegou a fazer roteiros para rádio e TV. 
Como escritor, foi contemplado com o Prêmio Jabuti.

informação se abria. Os cantores tornavam-se nossos ami-
gos íntimos e desejávamos vê-los ao vivo. Até compráva-
mos ingresso para seus shows.

Passaram-se os anos, e os discos, os velhos bolachões, 
desapareceram — e com eles foi-se toda uma indústria. Os 
CDs transformaram completamente o mercado, e agora 
achamos FUNDAMENTAL trocar toda a nossa coleção 
antiga pelo novo disco mágico.

O que era “fundamental”, aos poucos, foi se tornando 
obsoleto. Todos os aparelhos de som, 3 x 1, rádios potentes, 
todos são substituídos por gadgets que cabem em nosso bolso. 
CDs, discos, qualquer mídia física deixa de ser necessária.

Será que já acabou? Bem, a música voltou para onde 
sempre esteve, para o ar, para as ondas. O que tem mudado 
é a forma de armazená-la e o conhecimento de que preci-
samos para desfrutar dela.

É melhor ter conhecimento para tocar piano ou habilidade 
para se atualizar sobre as tecnologias do mundo moderno? Ou 
ainda: será que uma coisa exclui necessariamente a outra? A 
ideia de que precisamos trocar o velho pelo novo é inerente ao 
ser humano ou uma condição para que o consumo exista?

Também estamos nos deparando com novos produtos: os 
da informação. A quantidade de dados obtidos quando aces-
samos a Internet é tamanha que acabamos desenvolvendo até 
doenças e compulsões diante de tantos artigos oferecidos.

São muitas variáveis e penso que sempre precisaremos 
voltar para a questão inicial deste texto, verifi cando, de acordo 
com os dias em que vivemos, se o consumo é vilão ou herói.

O certo é que, da próxima vez que você for ao super-
mercado, procure estar bem alimentado e encontre um cai-
xa vazio para escapar de todas as armadilhas.

A ideia de que precisamos trocar 
o velho pelo novo é inerente ao ser 
humano ou uma condição para que 
o consumo exista?
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Na chamada mídia tradicional, o controle da informação 
está nas mãos de poucos. Estes determinam, a partir 

de conceitos preestabelecidos por cada empresa, o que fará 
ou não parte da agenda pública. Pelo menos isso foi assim 
até há pouco tempo. Porém, com a Internet, a hegemonia 
dessa estrutura verticalizada foi diminuindo conforme fo-
ram surgindo novas ferramentas on-line. O que antes era uma 
via de mão única hoje é uma estrada de diversas mãos, num 
primeiro momento sem controle, onde todos podem postar 
notícias e opinar sobre os acontecimentos do momento. Se 
algo foi testemunhado somente por uma pessoa, ela passa a 
ser um “veículo de informação” daquele assunto, distribuin-
do-o no mundo virtual. Assim, teoricamente, passa a existir 
uma pluralidade na disseminação da notícia. 

Ao mesmo tempo, esse número crescente de autores 
deve “brigar” por um público que se vê no meio dessa 
enorme quantidade de informação, em muitos casos de 

baixa qualidade e sem credibilidade. E da mesma manei-
ra que existem críticas constantes à mídia tradicional, essa 
pluralidade “sem controle” também incomoda. Afi nal, se 
alguém se sente ofendido por uma matéria de determinado 
veículo, especialmente dos mais tradicionais (rádios, TVs, 
jornais e revistas), há sempre a possibilidade de se bus-
car reparação, seja na justiça, seja com o próprio veículo. 
Como? Por meio de errata ou até mesmo por pedido de 
desculpas. Mas se a mesma situação ocorrer pela Internet, 
a reparação torna-se mais difícil, muitas vezes pelo simples 
fato de que não há a identifi cação imediata dos responsá-
veis (apesar de hoje em dia o número de mecanismos para 
coibir esses abusos na rede mundial ser consideravelmente 
maior e melhor do que era há cinco anos, por exemplo).

Por outro lado, seja pelo Twitter, seja pelo Facebook 
ou até via SMS, também é cada vez maior o número de 
pessoas que está levando a sério a forma de divulgar a no-
tícia com responsabilidade e ética, que é o que se espera de 
qualquer profi ssional que lide com informação, jornalistas 
diplomados ou não. Essa modalidade, classifi cada como 
Jornalismo Participativo ou Colaborativo, em muitas oca-
siões ocupa um espaço no qual a mídia tradicional não en-
tra. Ou porque não tem interesse, ou por não poder estar 
presente no momento em que os fatos estão ocorrendo. 
Muitas vezes feito por “ativistas” em prol de uma causa 
de seu interesse ou do interesse das comunidades que eles 
representam, esse tipo de jornalismo não está preocupado 
com as chamadas regras jornalísticas, como isenção, objeti-
vidade e imparcialidade, tão disseminadas tanto nos meios 
acadêmicos, enquanto valores a ser seguidos à risca, como 
nos veículos de comunicação, por meio dos famosos “ma-
nuais de redação”. Ainda assim, e mesmo sem condições 
de comprovar a veracidade dessas informações, muitos ve-
ículos tradicionais se utilizam delas como único recurso 
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Por Vanderlei Dias de Souza*

Jornalismo nas redes sociais

Por Vanderlei Dias de Souza*

a serviço da educação
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para a realização de uma matéria, em função das difi culda-
des que teriam para enviar um jornalista responsável pela 
cobertura. Foi o que ocorreu durante os confl itos no Irã, 
em 2009, na ocasião dos protestos contra a reeleição de 
Mahmoud Ahmadinejad, e também nas primeiras imagens 
do Egito durante os protestos na praça Tahrir, no Cairo, 
que culminaram com a queda do ditador Hosni Mubarak, 
em 2010. Ou ainda as atuais revoltas na Síria e na Líbia 
contra Bashar al-Assad e Muammar Gaddafi . São todos 
exemplos de locais onde somente existem informações 
ofi ciais. As notícias que vêm de lá a partir da Internet 
acabam sendo a única forma de “burlar” o sistema vi-

*Vanderlei Dias de Souza é jornalista, publicitário e radialista. Mestre 
em Comunicação e Semiótica pela PUC-SP, é professor nos cursos 
de Jornalismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie e da Facul-
dade PAULUS de Tecnologia e Comunicação (FAPCOM).

O que antes era uma via de mão única 
hoje é uma estrada de diversas mãos, num 
primeiro momento sem controle, onde todos 
podem postar notícias e opinar sobre os 
acontecimentos do momento. 

resposta aos que se opunham pela construção de uma 
estação de metrô no local. Mesmo tendo um número de 
participantes visivelmente menor em relação aos que se 
comprometeram em fazer parte da manifestação, antiga-
mente seria improvável o encontro de centenas de pes-
soas que apenas se comunicaram virtualmente. Pode-se 
questionar que a partir do momento em que o assunto se 
espalha na rede, os veículos tradicionais pegam carona e 
acabam “ajudando” na divulgação, além do boca a boca. 
Mas é inegável que se não tivesse partido de internautas, 
a iniciativa não teria o mesmo resultado.   

Portanto, nos dias de hoje, em que com uma pequena 
câmera de vídeo, uma máquina fotográfi ca e um celular 
é possível dar uma versão dos fatos sem a interferência 
de mediador, não dá mais para fi car lamentando a falta 
de cobertura da mídia usando o argumento de que ela 
privilegia apenas parte da sociedade. Certamente, é pos-
sível usar a Internet para divulgar um fato de interesse 
jornalístico, e se o assunto der repercussão é a mídia que 
vai buscar mais informações e divulgá-lo. E mesmo ainda 
não sendo possível mensurar a real participação do cida-
dão comum — mesmo ele tendo interesse em ser este 
jornalista colaborador, preocupado não apenas em divul-
gar a informação, mas sim, por meio dela, formar pessoas 
para que os usuários passem a ser também cidadãos críti-
cos —, pode-se dizer que o jornalismo praticado nas re-
des sociais é mais democrático, interativo e, por que não, 
educativo, pois estimula a participação pública para que 
mais vozes possam promover debates e tratar de temas 
normalmente ignorados pela mídia tradicional.

Jornalismo nas redes sociais

a serviço da educação

gente. Mesmo com as difi culdades em relação à “qua-
lidade” da informação — além das defi ciências apre-
sentadas nas imagens e no áudio —, os dados servem 
pelo menos para questionar a ofi cialidade do material 
recebido pelas agências internacionais de notícias.

Numa escala menor, onde não está em jogo a demo-
cracia de um país, mas sim o interesse de grupos por ou-
tras causas, essa colaboração é cada vez mais evidente. É 
o que tem acontecido no Brasil durante os eventos sobre 
os mais diversos temas e interesses, como o churrasco 
da “gente diferenciada”, quando as pessoas se organiza-
ram pela Internet para fazer um protesto bem-humorado 
no tradicional bairro de Higienópolis, em São Paulo, em 

(...) com uma pequena câmera de vídeo, 
uma máquina fotográfi ca e um celular é 
possível dar uma versão dos fatos sem 
a interferência de mediador (...)

Páginas Abertas Páginas Abertas Páginas Abertas Páginas Abertas Páginas Abertas 
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A forma como o educador se comunica pode mudar 
um ambiente de aprendizagem para melhor ou para 

pior. O modo como ele faz suas colocações, responde a 
seus alunos ou até mesmo os orienta, vez ou outra, pode 
ter um efeito negativo. E não me refi ro aqui somente a 
palavras humilhantes, ironias, sarcasmo e repreensões. Al-
gumas colocações muito simples podem desestimulá-los.

O que você responderia ao seu aluno que lhe dissesse:
— Professora! Não consigo fazer essa conta. É muito difícil!
— Este livro é muito chato!
— O Fábio me xingou, eu odeio ele!

A reação é imediata, e nossas respostas normalmente 
seriam assim:
— Consegue fazer sim. Essa conta é muito fácil!
— O livro é muito bom, você que não gosta de ler!
— Não fala assim do seu amigo, o que você fez para 
ele te xingar? (principalmente se o aluno questionador 
sempre aprontasse).

Nenhuma dessas respostas parece ferir ou atacar dire-
tamente o aluno, mas todas elas têm embutidas um certo 
julgamento de caráter e a negação do sentimento que o 
estudante está tendo no momento. É importante “abrir a 
porta” para ele ter a oportunidade de expressar seus senti-
mentos e de vê-los sendo aceitos.

Seria possível, no relacionamento entre professores e alu-
nos, fazer uso da linguagem de forma humana, respeitosa, 
sem nos distanciar de nossas verdadeiras intenções e sem ter 
que nos tornar permissivos? Acredito que sim. Os relaciona-
mentos podem ser melhorados, até mesmo as nem sempre 
harmoniosas relações entre educadores e seus alunos.

Para nós, educadores, a fala representa nossa maior e 
mais poderosa ferramenta de trabalho. No entanto, su-
bestimamos o poder de nossas palavras. Nós, por sermos 
adultos e, mais ainda, por sermos educadores, precisamos 
ter absoluta consciência do poder delas.

A linguagem do educador pode transformar um ambiente. 
Ele pode tornar-se construtivo, positivo, cooperativo, ou ex-
tremamente negativo, destrutivo, triste, hostil e nocivo aos 
que nele estiverem inseridos. As palavras usadas fazem gran-
de diferença no estabelecimento de um ambiente favorável à 
aprendizagem. A maneira como são colocadas podem cau-
sar boas ou más impressões nas emoções do receptor.

Os educadores podem adquirir uma nova forma de 
falar que tenha como base a linguagem descritiva e em-
pática. Trata-se do exercício de, diante de uma situação, 
nos colocar no lugar do outro, buscando a compreensão 
sincera e verdadeira do ponto de vista do outro, procu-
rando enxergar a partir de sua percepção. 

A fala deve ser totalmente desprovida de expressões que 
emitem julgamentos sobre a personalidade ou capacidade do 
aluno. Devemos dar preferência às palavras que simplesmente 
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Linguagem do educador

Arma de destruição ou ferramenta

Por Luciene Bulgarelli Moreira*

de construção?
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Especial Formação de Professor |Por Ana Maria Pereira

A questão da escravidão e da presença do negro no Brasil passa tanto pela história quanto pela ética, cidadania, diversidade 
cultural e muitas outras vertentes. Além de extremamente importante, o tema envolve o personagem Chico Rei, um dos grandes 
ícones brasileiros na luta contra a escravidão e ávido pela busca da liberdade. Diferentemente dos protestos que empregavam 
o uso da força, foi a colaboração intelectual de Chico Rei que contribuiu intensamente para os negros não abandonarem suas 
raízes e se fi rmarem em território brasileiro. Para explorar tal momento histórico, este projeto pedagógico, de Ana Maria Pereira, 
incorpora ferramentas como livros, história em quadrinhos, cinema e até uma possível e interessante excursão para as cidades 
históricas de Minas Gerais. Aproveite!     

O legado de Chico Rei para a nossa cultura

Título: Chico Rei
Autor: Renato Lima
Ilustrações: Graça Lima
Formato: 21 cm x 27 cm 
Número de páginas: 32

Apresentação
Chico Rei foi um homem à frente de seu tempo. Embora tenha vivido em um mo-

mento em que a desigualdade racial era um fato muito comum, mesmo na condição 
social de escravo ele não a aceitou passivamente. Lutou pela liberdade de seu povo 
não por meio da força, mas da inteligência. Apesar da opressão cultural europeia na 
época, Chico Rei contribuiu para que os negros não abandonassem suas raízes e para 
que a cultura africana pudesse se perpetuar em território brasileiro. Esta é a tão admi-
rada mistura brasileira, característica do nosso país, e um dos responsáveis foi Chico 
Rei, que todos podem conhecer ao ler esta obra.

Justi� cativas
Quando se propõe o estudo sobre os aspectos relativos à condição do negro no Brasil, 

são comuns referências à escravidão ou à resistência por meio da fuga e formação de 
quilombos. Este livro nos apresenta uma abordagem nova: a resistência negra fi rmada por 
ações que levavam em conta aspectos econômicos e culturais que contrapunham a condi-
ção da elite brasileira de origem europeia à classe operária de origem africana.

Conhecer a história de Chico Rei implica aprofundar conhecimentos sobre fatos 
econômicos e sociais do Brasil Colônia, sobretudo no que diz respeito ao Ciclo do 
Ouro e às infl uências das culturas europeia e africana em nossa sociedade. Elabora-
mos este projeto considerando as refl exões acima e tendo por objetivo maior propor 
atividades em sala de aula que possam fomentar tanto a conscientização da importân-
cia dos negros na formação do nosso patrimônio histórico-cultural quanto o respeito 
às diferentes expressões. 



Temas transversais
Ética, cidadania e diversidade cultural.

Atividades propostas
Leitura, refl exão linguística, relações entre textos, debate, pesquisa, criação de HQ.

Indicação
Ensino Fundamental.

Objetivos
Levar o aluno a:

• Ler atribuindo signifi cados;

• Ampliar seu conhecimento sobre os personagens da História do Brasil;

• Observar e reconhecer relações entre texto visual e escrito;

• Diferenciar a linguagem informal da formal;

• Estabelecer relações entre textos em diferentes estruturas e gêneros;

• Discutir questões éticas;

• Participar ativamente de debates, expondo seu ponto de vista de modo claro e coerente;

• Aprofundar o conhecimento sobre a diversidade cultural brasileira utilizando a pesquisa;

• Respeitar as diferentes expressões culturais;

• Produzir textos narrativos em história em quadrinhos (HQ).

3 

Dicas para ampliar o conhecimento sobre a história narrada:
• Assistir juntos ao fi lme Chico Rei (direção de Walter Lima Jr.).
• Promover uma excursão às cidades históricas de Minas Gerais.
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A Incon� dência Mineira em cordel, de Nezite Alencar 
Ilustrações de Robson Araújo
Coleção Cordel
A autora desafi a a curiosidade dos alunos para além do texto, levando-os a estabelecer correlações 
entre a produção literária e o contexto histórico brasileiros. Em versos, propõe aos jovens uma viagem 
aos tempos da Inconfi dência Mineira.

Policarpo dos céus inatingíveis, de Júlio Emílio Braz
Ilustrações de Andréia Resende
Coleção Leitura Fluente
Concorrendo com Santos Dumont no objetivo de ser o primeiro homem a voar, Policarpo 
vive várias situações confl ituosas ao testar seus inventos em uma pequena cidade do interior 
de Minas Gerais.

História em quadrinhos na escola, de Flávio Calazans
O livro apresenta uma face importantíssima dos quadrinhos no processo educativo, comprovando 
sua efi cácia no ensino e a excelente aceitação por parte dos alunos.

Leituras correlacionadas

Obra de apoio pedagógico

    Obs.: Todas as obras indicadas possuem projeto pedagógico disponível no site da PAULUS.    Obs.: Todas as obras indicadas possuem projeto pedagógico disponível no 
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Propostas de atividades
Sensibilização para a leitura: 
Na capa do livro destaca-se a imagem de Chico Rei. Incentive os estudantes a tocar a capa e a descrever que sensações esse 
efeito em relevo provoca quando relacionado à história de um homem que representou seu povo na luta pela liberdade e 
manutenção de sua cultura.

Leitura da obra
Solicite que, primeiramente, leiam o texto em casa. Explique-lhes que farão 
uma leitura dramatizada em classe, sendo que três alunos lerão para a turma, 
cada qual responsável pelo texto de um dos personagens: um lerá a parte da 
avó, o outro, do narrador-protagonista, e o outro, do tio. Após a escolha, 
reúna-se com eles e peça para observarem que, em certo momento da narra-
tiva, a avó torna-se a narradora dos fatos históricos. Ofereça um tempo para 
ensaiarem a leitura, prestando atenção ao ritmo e à entonação adequada da 
voz. Em seguida, marque o dia da apresentação para a turma.

5
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Usos da linguagem no texto
O narrador da história é um menino. Ele a conta como se estivesse num bate-papo informal, usando termos comuns entre 
os garotos de sua idade. Divida os alunos em grupos e solicite que localizem no texto as palavras e expressões pertinentes 
à linguagem informal. Depois, deverão apontar seu sentido na linguagem formal.

Relações entre textos
Em determinado momento da narrativa, a avó conta como os negros eram aprisionados na África e trazidos ao Brasil na 
condição de escravos. Nessa passagem, há ilustrações de um navio negreiro e de um negro vestido de acordo com a cultura 
africana, em paralelo com a imposição da cultura europeia, refl etida nas vestes do Brasil. Solicite que os alunos tragam para a 
aula o poema Navio Negreiro, de Castro Alves, da estrofe II a XIX. Sugira que o leiam em voz alta e façam o mesmo com as 
partes do livro que narram as condições em que o negro era capturado na África e trazido ao Brasil. A estrofe VIII do poema 
oferece uma descrição poética de como os negros viviam na África antes de serem escravizados. Outro aspecto importante 
no texto é a vergonha e a indignação do eu-lírico sentidas pelo Brasil permitir o tráfi co de escravos. 
Estabeleça um debate em que os alunos possam expressar suas opiniões sobre direitos humanos, sobretudo no tocante à 
liberdade e ao respeito à diversidade cultural.

NAVIO NEGREIRO *
Castro Alves 

I 
'Stamos em pleno mar... Doudo no espaço brinca o 

luar — dourada borboleta; 
E as vagas após ele correm... cansam como turba de 

infantes inquieta. 

'Stamos em pleno mar... Do fi rmamento os astros sal-
tam como espumas de ouro... O mar em troca acende 

as ardentias, 
— Constelações do líquido tesouro... 

'Stamos em pleno mar... Dois infi nitos
ali se estreitam num abraço insano, azuis, dourados, 

plácidos, sublimes... Qual dos dous é o céu? 
Qual o oceano?... 

'Stamos em pleno mar... Abrindo as velas ao quente 
arfar das virações marinhas, veleiro brigue corre à 
fl or dos mares, como roçam na vaga as andorinhas... 

*Trecho de Navio Negreiro, de Castro Alves, retirado da Biblioteca Virtual do Estudante Brasileiro 
(www.bibvirt.futuro.usp.br) da Escola do Futuro da Universidade de São Paulo. Digitalizado por 
Jornal da Poesia (www.e-net.com.br/seges/poesia.html).  
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Ressaltamos que as atividades aqui propostas têm por objetivo oferecer subsídios para a mediação do trabalho pe-
dagógico com a obra Chico Rei, da PAULUS, e que não pretendem ser determinantes do trabalho desenvolvido em sala 

de aula, tendo em vista que somente o professor conhece as necessidades específi cas de sua turma.

Pesquisa
Divida a classe em grupos. Cada um deverá levantar informações sobre um dos temas abaixo:

• Ciclo do Ouro no Brasil;

• Como Chico Rei libertou sua tribo da escravidão;

• Festa de Nossa Senhora do Rosário;

• Congadas – A corte de Chico Rei;

• Palavras de origem africana que passaram a fazer parte do vocabulário brasileiro;

• Comidas de origem africana.

Produção de textos em HQ
Divida a classe em grupos e proponha que transformem a obra em uma história em quadrinhos. No processo de 
elaboração, oriente-os para:

• Fazer um resumo sequencial das principais situações narradas;

• Selecionar discursos dos personagens para compor os balõezinhos (saliente que no gênero HQ o texto visual costuma 
ser maior do que o escrito);

• Dividir as páginas do gibi em quadrinhos;

• Ilustrar os quadrinhos na sequência das situações narradas, deixando espaço para incluir os balõezinhos com os discur-
sos dos personagens.

Sugestões para avaliação
Participação nas atividades, atendimento às propostas de trabalho e cooperação no trabalho em grupo.



Especial formação de professor |Por Beatriz Tavares de Souza*
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Projeto Pedagógico
encartado junto com a revista

Conheça outros projetos pedagógicos no site:
 paulus.com.br
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descrevem aquilo que estamos vendo ou sentindo, sem amea-
çar ou culpar ninguém de ter causado o problema. 

Utilizando a linguagem descritiva, envolvemos a pes-
soa no problema e na busca de uma resolução, incenti-
vando-a a pensar, a encontrar uma solução para o confl i-
to. Não a nossa solução, mas a dela. 

Respeitando os sentimentos de nossos alunos, estare-
mos ajudando-os a confi ar em si mesmos, a se conhecer, 
a ter mais contato com o que sentem e a se respeitar. 
Perceberão então que seus sentimentos são únicos, ver-
dadeiros, e que dois ou mais sentimentos contraditórios 
podem coexistir. O educador que fi zer uso desse tipo de 
linguagem dará ao aluno a oportunidade de sentir-se re-
almente compreendido, de perceber-se como indivíduo 
respeitado e valorizado. 

Aceitar e nomear os sentimentos implícitos nas pala-
vras do estudante é primordial para que ele saiba que está 
verdadeiramente sendo ouvido e entenda não só o que foi 
dito, mas por que disse e o que está sentindo. 

Colocarmo-nos sinceramente no lugar do outro, com-
preendermos verdadeiramente os pontos de vista diver-
gentes e jamais apelarmos para juízos de personalidade são 
pontos fundamentais para que haja a boa comunicação. A 
utilização desse tipo de linguagem representa uma revolu-
ção no modo de ver, sentir, pensar, enfi m, uma reconstru-
ção da pessoa que deseja interagir com o próximo. Porém, 
como em todo início de mudança, haverá certo desconfor-
to pelo uso das palavras cuidadosamente escolhidas, pelo 
cuidado em utilizar o tom compreensivo na fala, pelo olhar 
nos olhos do outro... Não parecerá espontâneo, afi nal não 
estamos acostumados a isso! Mas, com a prática e o exercí-
cio diários, essa nova maneira de “ser” será mais natural.

A utilização de termos desafi adores, acusatórios, que 
hostilizam, deve ser evitada. O melhor é demonstrar solici-

*Luciene Bulgarelli Moreira é graduada em Educação Física (Fefi sa) 
e Pedagogia (Fasb) e pós-graduada em Psicopedagogia (UniA – 
Santo André). É sócia-diretora da Ideare – Educação e Desenvolvi-
mento Humano, produtora e apresentadora do programa Educare, 
veiculado no canal Net Cidade (NET).

Para nós, educadores, a fala 
representa nossa maior e mais 
poderosa ferramenta de trabalho. 
No entanto, subestimamos o poder 
de nossas palavras.

tude, compreensão, gentileza e atenção quando o estudante 
apresentar difi culdades ou conduta infl exível. Veja como fi -
cariam as respostas às colocações dos alunos concedidas de 
forma empática:

Aluno: Professor! Não consigo fazer essa conta. É muito 
difícil!
Professor: Parece que você está com difi culdade para 
fazer a conta! 
Aluno: Este livro é muito chato!
Professor: Tem algo no livro de que você não gostou?
Aluno: O Fábio me xingou, eu odeio ele!
Professor: Vejo que o Fábio te deixou muito bravo!

Quando a pessoa recebe uma resposta empática, ela 
consegue identifi car e pensar melhor sobre seus senti-
mentos. Mas quando respondemos de forma a negá-los, 
ela pode sentir que ele não está sendo compreendido e 
respeitado, irá insistir em sua colocação ou simplesmente 
ignorar o educador. Essa dica é importante e deve ser 
considerada para que comecemos a mudar a maneira de 
nos comunicar, de nos relacionar. Vale lembrar que a fala 
do educador deverá ser verdadeira. Isso é incondicional.

O uso da linguagem na atuação pedagógica oferece a 
oportunidade de ferir ou curar, tornando-se força podero-
sa para o bem ou para o mal. Assim sendo, toda ação de 
discriminação expressa em qualquer linguagem tem fortes 
infl uências sobre os educandos. 

Para nós, educadores, a fala 
representa nossa maior e mais 
poderosa ferramenta de trabalho. 

Linguagem do educador

Arma de destruição ou ferramenta
poderosa ferramenta de trabalho. 
No entanto, subestimamos o poder 
de nossas palavras.

poderosa ferramenta de trabalho. 
de construção?

tude, compreensão, gentileza e atenção quando o estudante 
apresentar difi culdades ou conduta infl exível. Veja como fi -
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O QUE É O SOM? VOCÊ JÁ PENSOU NISSO?
O som depende apenas da locomoção de algo, do 

atrito entre dois corpos, podendo ele ser executado de 
qualquer forma. Seu resultado se dá em ondas invisíveis 
e pode variar conforme a distância, a força empregada 
na execução e até o tipo de material. O som pode nos 
provocar diversas sensações. 

E como os sons vão parar ou estão dentro das his-
tórias? É possível despertar sons dentro delas? Eu acre-
dito que sim! Tanto que relatei minhas experiências no 
livro Como contar histórias usando os sons — Uma introdução 
à percepção dos sons e jogos sonoros. Com essa leitura é pos-
sível descobrir outros sons da educação.

Os cursos que ministro têm o objetivo de trabalhar as 
questões do despertar sonoro por meio de jogos e brin-
cadeiras, para que a teoria seja utilizada na prática, dentro 
de histórias infantis ou de forma lúdica desenvolvida em 
conjunto com a prática docente.

A compreensão do universo lúdico dentro da narra-
tiva ligada às propriedades do som será paulatinamente 
desenvolvida ao abordar os conceitos de altura, duração, 
timbre e intensidade sonoros. Por conta disso, o curso 
está estruturado em duas partes: a primeira faz uma in-
trodução ao som, breve história e funcionamento da au-
dição e a importância sonora. A segunda possui práticas 
corporais sonoras e introduz os ritmos.   

Quando se trata da abordagem e metodologia, con-
sidero que toda relação sonora com as propriedades de-
verá ser trabalhada com explanação teórica, instrumento 
e demonstrações práticas a partir do próprio corpo e de 
exercícios em grupo. Dessa forma realizamos atividades 
com exercícios vocálicos e de memorização de onomato-
peias. Elas proporcionam o registro em memória, papel, 
audição, respiração e dicção, podendo ser realizadas em 
grupo, duplas ou individualmente. Há também os jogos 
com onomatopeias, que integram histórias e sons.

Durante a aprendizagem, o corpo é trabalhado em 
associação com o som (método utilizado para memori-
zar o aprendizado, o despertar da memória sonora). Os 
alunos dispõem-se em rodas conforme o espaço ou em 
pequenos grupos para a exemplifi cação do exercício.

Entre as práticas aplicadas, ocorre também o desen-
volvimento dos primeiros ritmos e suas qualifi cações 
juntamente com a prática corporal e os ritmos primá-
rios. A primeira parte, para quem trabalha com o som, 
começa com a necessidade de defi ni-lo e enveredar pelo 

Divulgação

Por Silvio Costta*

Sentidos sonoros

A arte de contar histórias

Por Silvio Costta*

e descobrir os sons
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caminho teórico, segmento conhecido como “teoria 
com dinâmica”. Nesse momento é que esclarecemos os 
primeiros conceitos e a origem do som. 

SOM: UMA PEQUENA ABORDAGEM
Afi nal de contas, de onde vem o som? Essa pergunta 

já deve ter sido feita muitas vezes e por muitas pessoas. 
No momento de seu surgimento e ao nos depararmos 
com tal indagação, fi camos sem uma resposta comple-
ta, como tantas e tantas perguntas que nascem de nossa 
curiosidade diante das coisas que englobam os mistérios 
do mundo, revelando nossa incapacidade de saber tudo. 
E tudo, realmente, ninguém sabe. Talvez a resposta para 
a pergunta “de onde vem o som?” esteja no sentido de 
admitir verdadeiramente que é mais fácil sentir do que 
explicar a presença dele...

Com a onda sonora, viajamos por todos os elementos 
que envolvem sua transformação, desde o deslocamento 
das moléculas feito no ar, numa vibração para frente e 
para trás. Afi nal de contas, nós não a enxergamos, e ela 
também não tem um movimento circular. Enveredando 
por esse caminho, conhecemos também a velocidade do 
som, entre comparativos e explanações, em conceitos 
sobre homem, natureza. Um exercício interessante é a 
utilização da coleção Homenzinho da Caverna, que defen-
de a tese sobre o primitivismo, a sobrevivência e as des-
cobertas sonoras em relação às descobertas corporais e 
também sonoras do homem moderno. Ou seja: o som e 
o homem estão intimamente ligados desde o princípio da 
vida humana na Terra, em razão da necessidade de sobre-
viver ao mundo selvagem e assim tornar a espécie cada 
vez mais forte e dominadora. Nosso antepassado, o ho-
mem das cavernas, utilizou muitas descobertas sonoras 
para desenvolver ainda mais sua capacidade pensante.

*Silvio Costta é formado em Jornalismo, licenciado e pós-gradua-
do em Filosofi a pela Unesp. Ator profi ssional, músico autodidata e 
escritor com mais de dez obras publicadas. Trabalha com temas 
diversos — de educação musical a ética e inclusão social —, além 
de escrever contos, poesias e romances. É autor do livro A rua que 
fl utua, publicado pela PAULUS.

Também em nós, no corpo humano, existe a parte técnica, 
o “equipamento” capaz de nos transmitir os sons e as sensa-
ções, como o corpo, o cérebro, a memória e a audição.

Partindo desses conceitos, temos o som e a música 
prática propriamente dita, tocada, classifi cada conforme 
sua altura, duração, timbre e intensidade, melodia, har-
monia e ritmo. Também utilizamos os sons do corpo e 
suas descobertas como objeto de pesquisa e ensino.

 E como os sons vão parar ou estão dentro 
das histórias? É possível despertar sons 
dentro delas? Eu acredito que sim!

Também em nós, no corpo humano, existe a parte técnica, 
o “equipamento” capaz de nos transmitir os sons e as sensa-
ções, como o corpo, o cérebro, a memória e a audição.

das histórias? É possível despertar sons 
dentro delas? Eu acredito que sim!e descobrir os sons
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Entende-se que educador é aquele que estabelece vín-
culo entre o ensinar e o educar, e com isso torna- 

-se o mediador do processo de aprendizagem. Contudo, é 
fundamental partir da refl exão: “que seres queremos for-
mar?”. Um ser criança, ético, solidário, social, feliz, sonha-
dor, responsável, plural, curioso, democrático, globalizado, 
incluso, adolescente, estudante, inovador, universitário e 
profi ssional preparado para a inserção na escola da vida? 

Se a sua resposta for afi rmativa, devemos então rever 
e analisar nossos conceitos e preconceitos. Sabemos que 
esses sinalizadores são desejados pelos educadores, pais e 
professores, porém, para atingi-los, é necessário ter o olho 
do coração. Aquele olhar que percebe e entende as diferen-
ças de cada um. Que adota sempre em seu discurso e práti-

ca o respeito ao próximo agregado às suas diferenças. Que 
adota em sua postura valores como premissa na missão do 
ensinar. Ensinar com amor, tolerância, comprometimento, 
envolvimento, humildade, compreensão, honestidade, cum-
plicidade e limites. Esse é o verdadeiro olho do coração. 

A inclusão deve ser entendida como exercício social, 
ou melhor, todos nós somos inclusos se partirmos do 
princípio de que cada um é único e tem suas característi-
cas, suas preferências, seus ideais... A inclusão social não 
deve ser oferecida apenas para quem apresenta síndro-
mes, distúrbios emocionais, defi ciências físicas ou difi -
culdades de aprendizagem, mas para todos que vivem em 
grupo, com o outro. Portanto, signifi car a inclusão prin-
cipalmente no aspecto educacional faz despontar alguns 
indicadores fundamentais: acreditar, acolher, aceitar, de-
senvolver, acompanhar e ter comprometimento. 

Com base no ponto de vista pedagógico, a inclusão 
social acontecerá de fato se o mediador da educação fa-
vorecer a possibilidade de convivência em grupo, ajudar a 
viver e a conviver em harmonia com os outros e com ele 
mesmo, reconhecendo as diferenças e limitações e pro-
porcionando ainda uma oportunidade em ser aceito, em 
ser capaz de produzir, de se integrar à sociedade. A ideia 
de signifi car a inclusão é justamente para não restringi-la 
apenas a uma questão de socialização com o grupo, mas 
sim explorar, proporcionar os desenvolvimentos cogniti-
vo, intelectual e cultural e ter fl exibilidade em readaptar 
os conteúdos do plano de ensino, organizando, estabele-
cendo os objetivos que o aluno deverá alcançar.

Compreender a inclusão na educação não pode acon-
tecer entre escola e professor apenas, mas sim a partir 
da parceria e da atuação direta da família nesta trajetória 
de formação e aprendizagem.  

Divulgação

Por Lucy Silva e Regina Mara de Oliveira Conrado*

Significando a inclusão

Por Lucy Silva e Regina Mara de Oliveira Conrado*

com o olho do coração
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No caso de alunos com síndrome, deve-se solicitar à fa-
mília um laudo do transtorno, da defi ciência, ou o histórico 
da criança portadora, para apresentá-lo aos professores que 
serão responsáveis pelo seu processo de aprendizagem. 

Readaptar os conteúdos do ano/série que o aluno 
irá cursar reorganizando o quadro curricular, utilizando 
recursos tecnológicos, jogos, músicas e outros suportes 
pedagógicos efi cientes são procedimentos que geram re-
sultados positivos e de grande sucesso. Adotar critérios 
e instrumentos pertinentes ao sistema de avaliação (ora-
lidade, escrita, utilização de materiais como calculadora, 

*Lucy Silva possui graduação em Letras e Psicopedagogia. É 
professora de língua portuguesa no Ensino Fundamental II e em 
concursos públicos.

*Regina Mara de Oliveira Conrado possui graduação em Psicologia 
e Pedagogia e especialização em Educação Infantil. É coordenado-
ra pedagógica da Educação Infantil e do Ensino Fundamental I.

nos inclusos, promover encontros com a família do aluno 
para sinalizar progressos, avanços e pontuar o que precisa 
ser aprimorado para que o trabalho seja producente para a 
criança é acolher e se comprometer com a inclusão, papel 
importante na função de professor.  

A instituição que vive a inclusão multiplica e restaura 
os sentimentos de todos os colaboradores envolvidos, se-
jam eles funcionários, professores, equipe diretiva, sejam os 
próprios alunos. E isso vale tanto para ações quanto para a 
prática educativa de modo geral, pois promove o compro-
metimento com a causa e a inclusão de todos.

Podemos concluir que a responsabilidade de incluir 
socialmente respeitando as diferenças torna o educador 
mediador do processo educacional. É ele que permite ao 
aprendiz o prazer de aprender, conhecer, ser feliz, sentir, 
respeitar, valorizar, criar, desenvolver, sonhar, chorar, sor-
rir, amar. Toda a somatória de sentimentos constrói e con-
solida o projeto de vida de um ser humano. 

Vamos assumir uma postura ativa e interativa quanto à 
nossa prática educativa e de vida signifi cando a inclusão so-
cial de uma maneira geral, acreditando que podemos fazer a 
diferença... com o olho do coração!

Ensinar com amor, tolerância, 
comprometimento, envolvimento, 
humildade, compreensão, 
honestidade, cumplicidade e limites. 
Esse é o verdadeiro olho do coração. 

régua, caneta marca-texto, computador, leitor para auxi-
liar a interpretação do que o aluno deve executar etc.) são 
estratégias facilitadoras da aplicação de tarefas e também 
respondem positivamente o ato de incluir. 

Outro fator imprescindível é estabelecer, sempre que 
necessário, algum contato com o profi ssional e/ou especia-
lista que acompanha o aluno fora da escola. O objetivo é 
inteirar-se das orientações e procedimentos seguidos. 

Cultuar com os colegas de classe a compreensão, a so-
lidariedade e o respeito uns com os outros, estar sempre 
atento a subsídios, textos, leituras, palestras que possam 
auxiliar o professor a atuar de maneira precisa com os alu-

A inclusão deve ser entendida como exer-
cício social, ou melhor, todos nós somos 
inclusos se partirmos do princípio de que 
cada um é único e tem suas característi-
cas, suas preferências, seus ideais...

com o olho do coração
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PALHAÇOS DA NOVA ERA DIGITAL
Nem reforma, nem revolução: a mudança do mundo 

para melhor acontecerá como brincadeira... A proposição 
inusitada, inédita, mas não inverossímil, está na essência do 
movimento que vem ganhando corpo nos últimos anos, 
principalmente nos Estados Unidos, com o crescimento da 
rede Games For Change, ou “jogos pela transformação”.

Em agosto, esse projeto chega ao Brasil a partir de 
eventos, ofi cinas e seminários que vão culminar no Ga-
mes For Change Festival, no campus da USP, em dezem-
bro. Em 2012, o movimento marcará presença em outros 
países da América Latina, enquanto fora dos EUA come-
çam a se organizar capítulos dele na Ásia (sobretudo na 
Coreia do Sul) e na União Europeia (com lideranças em 
ação na França, na Inglaterra e em outros países).

A rede Games For Change concentra suas atenções na 
criação e na aplicação de videojogos e outras formas de en-
tretenimento digital que assumem o compromisso de trans-
formar a sociedade, a educação, a economia e a cultura vi-
sando o desenvolvimento humano. A defi nição de um game 
como instrumento de transformação da realidade não se re-
sume a temas ou a abordagens que rondam um determinado 
“engine”, mas à mensuração e efetiva identifi cação de mudan-
ças comportamentais, organizacionais, econômicas, sociais e 
culturais provocadas pela difusão de games nos mais variados 
campos, como o da educação, cultura, ativismo político e 
social, aprendizagem, saúde individual e coletiva, jornalismo 
e sistemas de informação, confl itos globais, sustentabilidade 
ambiental e transformações nos espaços urbanos. 

Os games podem funcionar onde a educação atual 
fracassa. Hoje existe um descompasso entre a infraes-
trutura digital (cada vez mais presente nas escolas) e a 
criação de conteúdos didáticos e paradidáticos especia-
lizados e sintonizados com os comportamentos on-line. 
Para quem se interessa por teoria da educação, ganha 
importância a percepção do jogar como processo cog-
nitivo, que nos ajuda desde a mais tenra infância a cons-
truir uma visão de mundo e a desenvolver habilidades e 
competências. Economicamente, os games representam 
hoje o mercado de novas mídias que mais movimenta 
recursos, atingindo as massas conectadas com graus va-
riados de envolvimento (do casual ao heavy gamer). 

“Mudar o mundo” para melhor é um convite ao ati-
vismo, mas também pode ser facilmente confundido com 
bom-mocismo, moralismo, ou mesmo censura aos jogos 
e games “normais”. Portanto, não se trata de agenda fácil 
em uma sociedade que atingiu níveis inéditos de hipocrisia, 
violência e competição desleal. Para os céticos, “apostar” 
nos games como instrumentos de mudança social e política 

Divulgação

Gilson Schwartz*

Jogos pela transformação

Gilson Schwartz*

na educação
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pode ser até mesmo a escala fi nal para uma espetaculari-
zação da vida social, ou seja, a fronteira fi nal para a alie-
nação, mesmo quando se pretende supostamente fazer da 
brincadeira plataforma de mudança. Pois bem, que venha 
o debate. A crítica, o desenvolvimento de games e outras 
formas de brincar que nos coloquem mais diretamente em 
contato com os impasses da cultura política globalizada e 
a organização de redes de professores, estudantes, lideran-
ças sociais, políticas e empresariais comprometidas com o 
tema serão postos à prova sem demagogia, sem falsas es-
peranças. Afi nal, não eram os bobos da corte os cidadãos 
com privilégios de dizer certas verdades ao rei? Sejamos 
então os novos palhaços que, em roupagens digitais, abrem 
caminho para uma nova consciência que não se fará nunca 
por imposição ou culpa.

PROGRAMAÇÃO E TEMAS DE PESQUISA 
A promoção desta nova agenda no Brasil começa com o 

lançamento da rede brasileira na Universidade Metodista (São 
Bernardo do Campo), no mês de agosto. Em setembro, o 
tema ganha evidência no 6º Simpósio de Educação PAULUS 
(São Paulo), para então crescer ao longo de eventos como o 
Ligação (Literatura Infantojuvenil, Games e Artes em Ação, 
no Sítio do Pica-pau Amarelo, em Taubaté, em outubro), o 
SB Games, em Salvador (www.sbgames.org/sbgames2011), e 
o Festival Contato, em São Carlos, em novembro, culminando 
no Games For Change Festival, no campus da USP.
Para estimular os debates, a rede propõe uma série de dez 
temas de referência:
• Jogos na transformação global: estado da arte e perspectivas
• Design de games: transformação, envolvimento e cognição
• Games e práticas pedagógicas: as novas salas de aula
• Princípio do prazer: da psicanálise à neurociência
• Tecnologias para educomunicação: o lúdico e o lúcido

*Gilson Schwartz é economista, sociólogo e jornalista, criador e líder 
do grupo de pesquisa Cidade do Conhecimento na USP 
(www.cidade.usp.br). Diretor para a América Latina da rede interna-
cional Games For Change (www.gamesforchange.org.br).  

• Jogos saudáveis: a reinvenção da medicina e da clínica
• Gamifi cação: teoria, análise crítica e desdobramentos
• Negócios: empreendedorismo inovador nos jogos
• As marcas em jogo: a crise da propaganda de massa
• Que jogo é esse? Políticas públicas e marco regulatório 
no Brasil e no mundo

A agenda já conta com articulações de grande alcance, 
a exemplo da parceria fi rmada com o movimento Jogos 
Limpos, que propõe ampliação da participação popular 
no monitoramento dos gastos públicos com a Copa e 
os Jogos Olímpicos no Brasil (www.jogoslimpos.org.br) –   
demonstração bastante clara de que o lúdico, o esporte, 
a brincadeira e o entretenimento podem acontecer sem 
que se trate da simples ampliação, em escala global, da 
célebre máxima romana do “pão e circo”.

LÚDICO LÚCIDO
Há mais interconexões entre o lúdico e o lúcido do que 

supõem as nossas vãs fi losofi as. Dos palhaços que atuam 
em hospitais (como a conhecida ONG Doutores da Ale-
gria) à importância do esporte enquanto sublimação do 
impulso animal das guerras de conquista de territórios, há 
um horizonte bastante amplo, em que nossa organização 
mental e social evolui por meio da dialética do “embaralha-
mento” entre o lúdico e o lúcido. Como no poema de Ori-
des Fontela, “quebrar o brinquedo ainda é mais brincar”.

 Sejamos então os novos palhaços que, 
em roupagens digitais, abrem caminho 
para uma nova consciência que não se 
fará nunca por imposição ou culpa.

Jogos pela transformação

na educação
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Ensino com todas as letras e cores 

“É um dia especial para repensar nossa prática pedagógica. A sociedade atual exige cada vez mais qualifi cação 
e atualizações do educador. Por sermos formadores de talentos e opinião, devemos nos preparar para desen-

volver um trabalho voltado para o surgimento de uma sociedade mais justa e humana. Somos profi ssionais 
privilegiados, pois ajudamos na construção da historicidade do povo.”

Maria Auxiliadora Mascarenhas Pinho, diretora escolar do Colégio Marechal Lott 
(Rio de Janeiro/RJ)

“O Dia do Professor eu digo que são todos os dias... Antes de tudo, é necessário perder alguns 
preconceitos e incorporar o espírito de humanidade, integridade, respeito e amor. Com esses 
pilares, o educador exercita bem seu papel, enxergando melhor o aluno na sala de aula, dando-lhe 
oportunidade para avançar sempre e estabelecendo o princípio da ética e da cordialidade.”
Maria Auxiliadora dos Santos, pedagoga da rede SESC e professora de língua portuguesa 
na rede estadual (Aracaju/SE) 

 “Para o Dia do Professor, vale lembrar a tão famosa frase de O Pequeno Príncipe: ‘Somos eternamente respon-
sáveis por aquilo que cativamos.’. Somos responsáveis por muitas vidinhas, e as marcamos de muitas maneiras. 
Ser professora é sonhar... Sonhar com uma educação possível, com um mundo melhor. Sonhar ao ensinar! É 
fazer de nosso ensinar uma felicidade, para que o aprender seja uma alegria, uma esperança, um amor...”
Maristela Zander Gonzalez, professora do Colégio Anchieta (Porto Alegre/RS)

“15 de outubro, dia em que homenageamos todos os educadores que fazem de seu 
ofício uma arte, compreendendo a ideia de ‘educar para transformar’. Educadores 

reconhecem que a educação é uma via de mão dupla, pois ensinam e aprendem com 
o educando — a razão maior de seu fazer.”

Maria da Penha T. Rodrigues, coordenadora pedagógica da Educação Infantil do 
Colégio Eduardo Gomes, Fundação de Rotarianos (São Caetano do Sul/SP)

R I O  D E  J A N E I R O

S E R G I P E

RI O  G R A N D E  D O S U L

S Ã O  P A U L O

“Professor, a tarefa de educar é árdua e envolvente! É a junção entre 
amor, dedicação e inspiração. Ser professor é ser poeta, artista, mala-

barista e é, antes de tudo, sonhar e acreditar que o mundo pode ser bem 
melhor com a ajuda de suas abençoadas mãos! Parabéns pelo seu dia!”

Cátia R. de Aguiar, diretora da Escola Isaac Newton
Riacho Fundo II (Brasília/DF)

Dia do professor é todo dia, como bem sabemos até nas férias! Mas em 15 de outubro, mês em que ofi cialmente se comemora 
a data, a revista Páginas Abertas ofereceu páginas em branco para que os mestres colorissem o caminho com suas próprias 
letras. O resultado é esta emocionante paleta de palavras, repleta de cores e sentimentos, que você acompanha logo abaixo. Em 
nome deles, parabenizamos todos os professores do Brasil, desejando sempre o melhor! E é esta a homenagem que prestamos a 
tais profi ssionais, que sempre colocaram as melhores cores nas mãos dos seus alunos, em nome da educação.

Ensino com todas as letras e cores 
Dia do professor é todo dia, como bem sabemos até nas férias! Mas em 15 de outubro, mês em que ofi cialmente se comemora 

Parabéns, professor!



Páginas Abertas 29

Ensino com todas as letras e cores 

“Professor, a tarefa de educar é árdua e envolvente! É a junção entre 
amor, dedicação e inspiração. Ser professor é ser poeta, artista, mala-

barista e é, antes de tudo, sonhar e acreditar que o mundo pode ser bem 
melhor com a ajuda de suas abençoadas mãos! Parabéns pelo seu dia!”

Cátia R. de Aguiar, diretora da Escola Isaac Newton
Riacho Fundo II (Brasília/DF)

BRA SÍLIA
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“Acredito que o educador é um profi ssional de extrema importância na sociedade. Comemorar 
o Dia do Professor, em 15 de outubro, é uma forma de homenagear e agradecer o empenho, 
o esforço e a dedicação desse profi ssional. Apesar disso, creio não ser necessário somente um 
dia para ele ser lembrado, pois seu papel deve ser respeitado e reconhecido todos os dias, pela 
função relevante que desempenha.” 
Rogéria Mesquita, professora do Colégio Nossa Senhora Auxiliadora (Manaus/AM)

A M A Z O N A S

“Ser professor é uma opção consciente de intervenção social, que ultrapassa os limites profi ssionais. 
Mais que uma ocupação, é missão motivada pelo desejo de contribuir para a formação de uma 

sociedade justa e digna. Para isso, é fundamental ter encanto e compromisso: pelo humano, pela 
educação e pelo planeta em que vivemos.”  

Jaína Santos Cardoso, pedagoga e orientadora pedagógica da ONG Acopamec (Associação 
das Comunidades das Paróquias de Mata Escura e Calabetão), que atende crianças, adolescentes e 

comunidades em situação de vulnerabilidade (Salvador/BA) B A HIA

“Dia do Professor, data escolhida para homenagear a importância daquele cujo papel pode 
ser resumido em uma pequena frase: ser insubstituível na jornada da vida. Ser professor é 
importar-se com o outro numa dimensão semelhante a de quem cultiva uma planta muito 
rara, que necessita de atenção, amor e cuidado.” 
Francini Meneses de Oliveira, professora de alfabetização do Colégio Santa Clara (Goiânia/GO)

G O I Á S

“A palavra principal que me vem à cabeça é lute, lute muito. Na atualidade, em que o pro-
fessor assume diversas funções, nos é exigido muito mais do que a formação profi ssional. 

Como dizia nosso amado Paulo Freire: ‘Ai dos educadores que pararem com as suas capaci-
dades de sonhar, inventar a sua coragem, denunciar e anunciar’.”

Renata Mouchrek, coordenadora pedagógica da Escola Divina Providência – Irmãs Doroteias 
(São Luís do Maranhão/MA)

M A R A N H Ã O

“A enorme aceleração nas formas de comunicação exige ainda mais do educador, que se apri-
mora a cada dia para estar de acordo com o novo formato de educação — e tudo por meio 
da presença, da simplicidade, da construção de valores e do amor ao trabalho. Hoje, podemos 
comemorar esta data com louvor e satisfação. Quero desejar a todos sucesso, boas sementes 
e uma contribuição efi caz para o crescimento de nossos educandos.”  
Claudia Barros, professora do Colégio Pio X (João Pessoa/PB)

PARAÍBA
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Filoso� a | Por Claudiano dos Santos*

O jeito de olhar de quem subiu com 
esforço próprio não é o mesmo de 
quem pegou carona. Filosofi a é como 
percorrer um caminho sem saber di-
reito aonde se vai chegar, feito por al-
guém que percebe com cuidado e va-
loriza muito as riquezas dessa estrada.

Filosofi a talvez não tenha ser-
ventia, ao contrário da vassoura para 
varrer a casa. Ela é mais um jeito de 
ver as coisas com uma saudável des-
confi ança, um desejo de perceber se 
existe alguma ordem nelas, de a hu-
manidade ser feliz. Filosofar talvez 
sirva para encontrar caminhos novos, 
atalhos, trilhas alternativas. Talvez...
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Siga-nos

Ela já me perguntou mais de uma 
vez para que serve a fi losofi a... 

Mais de uma vez eu tentei responder, 
e eu mesmo me senti desconfortável 
com a resposta. Queria poder falar 
de fi losofi a como quem fala do sal de 
cozinha: serve para salgar os alimen-
tos. A fi losofi a parece não se enqua-
drar. Quando a gente acha que ela-
borou uma defi nição, basta fi losofar 
um pouquinho para perceber que a 
defi nição não fi cou redonda. Aí per-
cebemos que a fi losofi a não se en-
quadra e também não se arredonda. 
Fica sempre sobrando ou faltando al-
guma coisa. Dá até vontade de dizer 
que “fi losofi a é desse jeito e pronto”. 

Mas nada mais contrário 
ao jeitão da fi losofi a do 
que uma resposta dessas. 
Aliás, a fi losofi a é mais 
amiga das perguntas do 
que das respostas.

Não sei dizer direito para que serve 
a fi losofi a. Tenho percebido que ajuda 
a pensar, inquieta. Tem horas que ela 
consola, empolga, excita até. Mas na 
maioria das vezes ela é um prurido 
que não cessa. Assim, arriscaria dizer 
que a fi losofi a serve para não deixar 
as coisas como estão. Mas já a imagi-
no me perguntando: “Para que serve 
não deixar as coisas do jeito que elas 
estão?”. Tento dizer de outra maneira: 
a serventia da fi losofi a não é fácil de 
expressar, mas quando a gente come-
ça a gostar de conhecer dá vontade de 
conhecer mais. Claro que tem horas 
que isso exige esforço, disciplina. É 
mais ou menos como o alpinista que 
faz um esforço imenso para escalar 
montanhas. Chega lá no topo e tem 
uma visão que quem não percorre o 
caminho que ele fez não tem. Quem 
quer chegar ligeiro pode até ir de he-
licóptero, mas a visão não é a mesma. 

Filosofi a 
serve para alguma coisa?
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*Claudiano Avelino dos Santos, coordenador editorial de 
fi losofi a da PAULUS. E-mail: fi losofi a@paulus.com.br

Ser? 

Ou não ser?
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Memórias interiores

O sol nascia por trás da serra. Da ja-
nela do quarto se podia vê-lo in-

teiro, feito uma tocha vermelha. O dia 
nascia assim: intenso e convidativo. Não 
havia como continuar na cama. Era um 
dia vistoso, desses que a gente diz a si 
mesmo: como é bom estar vivo!

Levantou. Ainda não muito desper-
to. Naquela fase entre o sono e o des-
pertar. Espreguiçou-se. Abriu bem os 
olhos, e diante de si estava uma foto. 
Foto de família. Aproximou-se como 
se a estivesse vendo pela primeira vez. 

Como numa cena de fi lme ou de 
telenovela, seu pensamento o trans-
portou para a infância. Estava lá, no 
interior, brincando no grande terreiro 
de terra vermelha da casa dos avós.

Seus olhos brilhavam e as pu-
pilas nadavam nas lembranças. Viu 
nas recordações o vovô Zuza. Ele 
sentado em sua cadeira, olhando o 
nascente. Fazia isso com frequência, 
ao fi nal da tarde, quando na frente 
da casa a sombra rastejava e o sol 
declinava do outro lado. 

Diante da foto, lembrou-se que 
vovô gostava muito de ler Os sertões, 
de Euclides da Cunha (Cantagalo/RJ, 
1876-1909), obra que tornou famosa 
a frase: “O sertanejo é antes de tudo 
um forte”. É também lá que se narra 
a destruição de Canudos, do povo de 
esperança que acreditava no céu já 
aqui na terra. Entre outras agruras, 
os poderosos se encarregaram de 
construir uma grande barragem para 
submergir a memória de luta e resis-
tência daquela gente. 

Diante da foto, lembrou-se ainda 
que vovô certa vez lhe falou de um 
poeta popular chamado Patativa do 
Assaré (Assaré/CE, 1909-2002), que 
no princípio fora violeiro, repentis-
ta, cordelista. E ao longo da vida foi 
isso tudo junto. Expressões essas 
oriundas de um saber ancestral que 
lhe legaram a forma primordial da 
linguagem: a fala. Sua poesia é voz, 
um eco herdado dos tempos origi-
nais. Poeta ave que sempre entoou a 
voz, o canto em nome da beleza do 
sertão e do sertanejo. Lembrou-se, 
de cor, de um verso do vate:

Sertão, argúem te cantô,
Eu sempre tenho cantado

E ainda cantando tô,
Pruquê, meu torrão amado,
Munto te prezo, te quero
E vejo qui os teus mistéro

Ninguém sabe decifrá.
A tua beleza é tanta,

Qui o poeta canta, canta,
E inda fi ca o qui cantá.

Ao recordar a estrofe do poeta 
sertanejo, sentiu-se como que pos-
suído por uma entidade poética. Era 
como se uma musa abrisse-lhe os ou-
vidos e despertasse-lhe a vontade de 

beleza: a revelação do belo entrava 
ouvidos adentro e fazia o coração ar-
der. Sentiu sede. Era sede de poesia. 
Aguçou a ima ginação. Após vencer 
uma travessia de secura, encontrou 
água limpa de cacimba, nas fontes 
oásicas do sertão. A água tinha sa-
bor de poesia. Embevecido, come-
çou a criar uma aldeia imaginária:

Era uma vez uma aldeia
onde reinava a poesia

todos lá viviam em paz
todos lá tinham alegria
todos lá eram poetas
fosse noite, fosse dia...
As brigas que lá havia
eram somente as pelejas
dos poetas repentistas

nas cantorias sertanejas
As disputa verbais

duravam noites inteiras
toda gente bem feliz

ria com as brincadeiras
dos poetas repentistas

e suas rimas certeiras...
Naquela aldeia

a lei era a voz ao vivo
nos lábios de todos

havia sempre sorriso
e a riqueza maior

era dizer versos de improviso...

De súbito, voltou do quase alum-
bramento e das memórias interiores. 
Viu-se de novo no quarto diante da 
foto. Preparou-se para viver bem o dia. 
Afi nal a manhã estava linda e o céu, de 
um azul intenso. Abriu a porta e saiu 
para abraçar a vida que se oferecia lá 
fora. Tudo é a ponta de um mistério.

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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Nietzsche

Vi, Gostei e Recomendo! | Por Daniel Pansarelli*
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Organizado de forma temática e dinâmica, o DVD 
aborda alguns dos pontos mais relevantes do controverso 
pensamento nietzschiano, tais como a relação entre razão 
e sensibilidade (ou entre os espíritos apolíneo e dionisíaco pre-
sentes na constituição do ser humano); a crítica à cultura, 
à fi losofi a e à educação ocidentais; a construção do super- 
-homem, o homem livre, não submisso; e, como se poderia 
esperar, faz diversas considerações referentes à educação.  

Tratando desses e de outros temas, o professor Se-
verino oferece aos telespectadores instigantes refl exões 
sobre um dos mais polêmicos fi lósofos da história, cujas 
teorias continuam provocadoras ainda na atualidade. 
Mais que isso, faz apontando, em diversos momentos 
do vídeo, contraposições entre Nietzsche e demais au-
tores da Filosofi a, a saber: Sócrates, Platão, Descartes, 
Kant e os iluministas. Oferece, assim, várias lições para-
lelas ao tema principal do vídeo.  

Se tomar como referência a apresentação dos fi lóso-
fos aos quais Nietzsche se opõe por meio de sua obra, o 
telespectador mais atento poderá identifi car a construção, 
embora não linear, de uma espécie de grande corrente de 
fi lósofos que, segundo Nietzsche, mais ou menos se alinha 
em torno de um único elemento: a valorização exagerada da 
razão como parte constitutiva do ser humano. Essa grande 
corrente, que poderíamos chamar de preponderante ou hege-
mônica na história da Filosofi a, aparece no vídeo representa-
da por pensadores antigos (Sócrates, Platão e Aristóteles) e 
modernos (Descartes, Kant e iluministas). Os primeiros são 
apontados como responsáveis pela supervalorização da ra-
zão no momento mais originário da constituição da cultura 
ocidental — da nossa cultura, portanto. Na leitura nietzs-
chiana, teria sido a partir do pensamento daqueles autores 
que as dimensões apolínea (razão) e dionisíaca (sensibilida-
de) teriam se desequilibrado no espírito humano, causando 

O DVD Nietzsche, da coleção “Filósofos e a Educação”, é uma es-
pécie de aula sobre o fi lósofo, destinada principalmente a educadores 
que atuam nos diversos segmentos, da educação infantil ao ensino 
universitário. Apresentada de forma agradável e descomplicada, sem 
com isso perder o rigor conceitual, a aula é ministrada pelo professor 
doutor Antonio Joaquim Severino, da Faculdade de Educação da USP. 
É ele também quem assina o roteiro do vídeo.

O DVD Nietzsche, da coleção “Filósofos e a Educação”, é uma es-
pécie de aula sobre o fi lósofo, destinada principalmente a educadores 
que atuam nos diversos segmentos, da educação infantil ao ensino 
universitário. Apresentada de forma agradável e descomplicada, sem 
com isso perder o rigor conceitual, a aula é ministrada pelo professor 
doutor Antonio Joaquim Severino, da Faculdade de Educação da USP. 
É ele também quem assina o roteiro do vídeo.



a todos nós uma espécie de deformação. Desde então, as 
grandes construções humanas, tais como a cultura, a política 
e a educação, representam apenas uma das dimensões do ser 
humano, qual seja sua racionalidade. Dito de outra forma: 
as grandes construções reprimem, diminuem, escravizam o 
homem na medida em que o impedem de ser aquilo que re-
almente é, no mais amplo conjunto de sua potencialidade. 

Os fi lósofos modernos, por sua vez, são os responsá-
veis pela revalorização da razão após o fi m da Idade Média. 
Sobretudo autores como Kant e os iluministas (Rousseau, 
Condorcet e outros) ganham especial importância, pois 
contribuem para fornecer as bases para a política e a peda-
gogia atuais. E o fazem tendo como grande referencial a 
razão, tocando uma vez mais no ponto merecedor da crí-
tica de Nietzsche. E qual é ela? Quais suas possíveis con-
sequências? Vejamos alguns caminhos indicados no DVD 
para refl etirmos. 

Se for verdade que os pensadores iluministas, assim 
como Nietzsche, propunham que a educação deveria con-
duzir à autonomia dos educandos, seria preciso considerar 
que eles o faziam crendo que as luzes da razão (a ilumi-
nação do intelecto humano pela compreensão racional da 
realidade) levariam a tal autonomia. Nietzsche, por seu 
lado, acreditava em algo bastante diferente, se não oposto: 
para ele, a cultura ocidental equivoca-se ao supervalorizar 
a dimensão apolínea em detrimento da dionisíaca. Seria 
necessário valorizar a liberdade e a criatividade humanas 
como meio para a construção de sujeitos autônomos, pois, 
conforme lembra o professor Severino, a autonomia vem 
do crescimento da liberdade, da vontade de potência, não 
apenas da razão. É imprescindível, portanto, ser criativo: 

mais um artista, que vive a expansão dos seus sentimen-
tos vitais, e menos um cientista ou técnico, especialista em 
algo já criado, já conhecido. 

Este ser humano dionisíaco, artista, criativo será um 
espírito livre, um super-homem, isto é, “um homem superior, 
capaz de fruir o prazer e sentir a felicidade”. Pela pers-
pectiva nietzschiana, a educação deveria promover esse 
tipo de ser humano. Mas fundada (ou “afundada”, para 
sermos mais nietzschianos) nos valores racionais e ilu-
ministas, a educação que conhecemos anuncia, no geral, 
a adequação dos estudantes a um padrão. É uma educa-
ção da padronização dos indivíduos, não da valorização 
de suas qualidades individuais. Construção equivocada 
da cultura ocidental, tal educação deve ser combatida. E 
Nietzsche o faz de forma furiosa, dando validade ao seu 
título de “fi lósofo das marteladas”. 

Não deixa de ser curiosa a observação do professor 
Severino sobre a atualidade das contribuições de Nietzsche 
para a construção da pedagogia. Com efeito, ao defender 
que a educação deveria permitir aos indivíduos mais talento-
sos que se destacassem justamente naquilo que podem me-
lhor empenhar seus talentos e que a formação deveria ser 
expansão ou desdobramento do indivíduo — e não ajuste 
ou adequação —, parece que nosso autor encontra respal-
do em algumas das principais correntes pedagógicas deste 
início de século XXI, na medida em que elas valorizam as 
inteligências múltiplas, a diversidade de formas da sensibi-
lidade, a educação estética — elementos que não negam, 
mas extrapolam em muito a mera racionalidade. 

Neste ponto, talvez possamos reconhecer que Nietzsche 
foi um pensador muito à frente de seu tempo. E quem sabe 
suas contribuições fi losófi cas aplicadas à educação não 
possam, ainda, ajudar na construção de uma sociedade 
cujas “pessoas possam exercer livremente sua vontade 
de potência, ou seja, seguir os seus instintos mais na-
turais, mais profundos, seguir as suas pulsões”. Numa 
palavra, sermos plenos. Sermos livres.

33Páginas Abertas 

*Daniel Pansarelli é fi lósofo, mestre em Educação (Umesp), doutor em Educação (USP) 
e doutorando em Filosofi a (USP). Professor na Universidade Federal do ABC, onde 
atualmente coordena o curso de bacharelado em Filosofi a. Site: www.pansarelli.org
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Armando é um garotinho esperto que cresceu no mun-
do das letras e dos sonhos, vivenciando as diferenças 
do seu corpo enquanto amadurecia. Conforme foi se 
tornando adolescente, viu também aumentarem suas 
emoções e sentimentos, inclusive os não tão desejáveis 
assim, como a rejeição. Em mais uma obra da coleção 
“Armando”, a autora, Mônica Guttmann, propõe ativi-
dades e refl exões rumo à coragem e à confi ança, des-
pertando a consciência dos leitores para os pequenos 
que moram dentro e fora de nós.

O livro enfoca o mundo mágico do circo para apresentá-lo 
às crianças. Nesse contexto destacam-se o malabaris-
ta, o palhaço, o equilibrista, o domador de leão e outros 
vários personagens. A proposta da autora surgiu de sua 
admiração pessoal pelo encantamento e pela sensação 
de “quase uma miragem” que esse universo proporciona. 
Escrita em linguagem poética e repleta de ilustrações, a 
história descreve o cotidiano circense de modo tão belo 
que torna a leitura uma experiência inesquecível.

Escrito por Victor Hugo em 1831, O corcunda de Notre-Dame 
é considerado um dos grandes clássicos da literatura mun-
dial. A narrativa possui linguagem primorosa e ganha agora 
esta adaptação, dirigida especialmente aos jovens pelo pro-
fessor Douglas Tufano e sua fi lha Renata Tufano Ho. 
Na Paris do século XV, a bela cigana Esmeralda é raptada 
a mando do clérigo Claude Frollo. Acusada de assassi-
nato, a jovem não aceita se entregar em troca de sua 
liberdade. Suspense, aventura, mistério, amor e traição 
trabalhados com a linguagem dos nossos dias.

Em João, o menino Rosa, as crianças irão conhecer a bio-
grafi a do escritor que ganhou o mundo com seu jeito pró-
prio de ver e de contar histórias. Médico e diplomata, desde 
cedo inventava palavras, o que lhe conferiu um estilo de 
escrita inconfundível. Seu romance Grande Sertão: Veredas 
foi considerado um dos mais importantes textos nacionais. 
O lançamento traz belíssimas ilustrações e conta a infância 
de Guimarães Rosa, garoto que acreditava nas histórias do 
povo, em superstições e assuntos sobrenaturais. 

Armando e a rejeição 
Mônica Guttmann
Ilustrações de Mirella Spinelli

O circo
Roseana Murray 
Ilustrações de Caó Cruz Alves

O corcunda de Notre-Dame
Victor Hugo
Adaptação de Douglas Tufano 
e Renata Tufano Ho

João, o menino Rosa
Lúcia Fidalgo 
Ilustrações de Fabiana Salomão
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O corcunda de Notre-Dame
Victor Hugo
Adaptação de Douglas Tufano 
e Renata Tufano Ho
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OS GRANDES EDUCADORES COMENTADOS EM DVD

A obra sugere uma hipótese para além do átomo e 
desfaz a leitura materialista daquilo que conhecemos 
como realidade. Dessa forma, realiza abordagem dife-
renciada sobre a teoria do conhecimento, desafi ando 
todas as noções de consciência, causa, efeito, metafí-
sica e verdade. O autor, Mauro Araujo de Sousa, des-
creve a experiência do pensar sobre o conhecimento 
que diz sim à vida como a preparação para o enfrenta-
mento de tragédias existencialistas. Uma efetiva pro-
dução da relação de forças, vontades e poder. 

O livro expõe a capacidade perceptiva de um objeto 
ou fenômeno, identifi cando-o a partir das transforma-
ções captadas pelos órgãos dos sentidos: audição, 
tato, paladar, visão e olfato. “Como o mundo é senti-
do?”, “Quantas leituras podem ser feitas sobre a per-
cepção de mundo?” ou “Como a arte pode agir como 
instrumento de mudança de percepção?” são alguns 
questionamentos propostos pela obra. A publicação é 
voltada a leigos, estudantes, profi ssionais das áreas 
de comunicação, psicologia, fi losofi a, design, artes, 
audiovisual, entre outras.

A parceria entre a PAULUS e a ATTA – Mídia e Educação tem gerado bons frutos na missão de auxiliar o trabalho dos professores. 
Tanto que a coleção de DVDs “Grandes Educadores” ganhou novos e expressivos títulos para incrementar o aprendizado. Trata-se 
dos lançamentos sobre Comênio, Darcy Ribeiro, Emilia Ferreiro, Johann Heinrich Pestalozzi, Maria Montessori e Rudolf Steiner. 
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elas, resultando em rico material para ampliar a qualidade das aulas. 
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Quando pensamos em África, imaginamos 
um lugar distante, do outro lado do ocea-

no Atlântico. Infelizmente, a imagem que se tem 
de África e de seus descendentes não é relaciona-

da com produção intelectual nem com tecnologia. 
Ela descamba para moleques famintos e famílias 

miseráveis, povos doentes, guerras ou paisagens de 
safáris e mulheres de cangas coloridas.

O pouco caso para com a cultura africana reflete-se na 
sala de aula. O segundo maior continente do planeta apa-

rece em livros didáticos somente quando o tema é escra-
vidão, deixando deficitária a noção de diversidade de nosso 

povo e minimizando a importância dos afrodescendentes.
   Em 2003, entrou em vigor a Lei 10.639, que tenta corrigir essa 

dívida incluindo o ensino de História e Cultura Africana e Afro- 
-brasileira nas escolas. Entretanto, uma norma não muda a realidade 

de imediato, mas pode ser um impulso para introduzir em sala de aula um 
conteúdo rico em conhecimento e valores.

O projeto “África em Nós” tem como objetivo fomentar a refl exão sobre o estudo da cul-
tura afro-brasileira e promover o combate à discriminação no ambiente escolar e na vida. 

Para enriquecer as apresentações propostas pelo projeto, contamos com a participação de convi-
dados especiais, como o grupo de capoeira da Apae, um membro da equipe da Sesab (Secretaria 
de Saúde do Estado da Bahia) para falar sobre doença falciforme e saúde da população negra, uma 
artista em penteados afro, a autora Wlamyra de Albuquerque e uma baiana com seus quitutes.
Sendo a população baiana composta em sua maioria de afrodescendentes, alunos, professo-
res e corpo técnico pesquisaram e conheceram, graças ao projeto, a contribuição dos povos 
africanos presente na formação histórico-cultural do Brasil, reconhecendo, assim, a nossa 
ancestralidade africana.
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Projeto “África em Nós”: 
encontro com a cultura afro-brasileira

Sala de Aula | Por Rita de Cássia G. Ferreira Alencar*
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Projeto “África em Nós”: 
encontro com a cultura afro-brasileira

Afi nal, a África está em nós!
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*Rita de Cássia Gomes Ferreira Alencar é 
coordenadora do Ensino Fundamental II do 
Colégio Rio Branco – Salvador/BA.
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Crônica | Por Douglas Tufano*

*Douglas Tufano é professor de 
Português, Literatura e História
da Arte, formado em Letras e 
Pedagogia pela Universidade de São
Paulo e pós-graduado em História e 
Filosofi a da Educação. É autor de livros
didáticos e paradidáticos nas áreas de 
Língua Portuguesa e Literatura.
E-mail: dgtufano@terra.com.br
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A rede da memória se tece de mil fi os.
Nesta tarde que cai, relembro outras 

tardes, antigas, almoços em família em 
que todos estavam reunidos (todos!), a 
comida era simples, mas tinha um sabor 
especial porque era domingo.

No quintal, sob um toldo improvisa-
do, ouviam-se risos e vozes. E havia a 
grande mesa posta, com pratos de comi-
da preparados pelas mãos das mulheres, 
que para isso tinham se levantado bem 
cedo naquele domingo.     

A alegria aquecia os corações e sol-
tava a língua. Crianças e adultos numa 
grande roda que parecia uma ciranda. 
Matava-se ali a fome de pão e a fome de 
amor. Havia ali o calor do sol e o calor 
humano. Era domingo e o tempo tinha 
parado na casa antiga. Porque certos do-
mingos eram especiais e fi cávamos todos 
ansiosamente à espera desses momentos 
para celebrar o milagre da vida.   

Meus olhos cansados de hoje bus-
cam enxergar o menino que de tudo 
isso participava com a inocência das 
crianças que não sabem o tamanho do 
mundo e imaginam que ele termina ali, 
no portão de casa. Por isso, o mundo 
era seguro. Estavam todos ali, na casa 
antiga, e era domingo.

Lembrança
Havia uma sensação de que nada de 

mal poderia acontecer, de que nada po-
deria um dia interromper aquela conversa 
animada, aqueles risos, aquele calor hu-
mano que contagiava e confortava. Havia 
uma sensação de eternidade tão forte que 
ainda hoje a cena está gravada na minha 
memória, como um instantâneo fotográ-
fi co que o tempo não consegue apagar.  

Aos poucos a noite chegava. Acen-
diam-se as luzes, batia o cansaço. E o 
menino dormia, embalado pelas vozes 
familiares. Quando acordava no meio da 
noite, tudo estava escuro e silencioso. Já 
não havia mesa posta no quintal, não ha-
via toldo nem cadeiras em roda. O silên-
cio envolvia a casa como um manto. Abra-
çado ao travesseiro, fechava os olhos e 
voltava a dormir, sonhando com outros 
domingos como aquele. 

Mas de repente acabaram os domin-
gos. Onde as mulheres que faziam aquela 
comida tão simples e tão gostosa? Onde 
aquelas mãos adultas que sabiam brincar 
e acariciar? Onde aquele portão que pro-
tegia dos perigos do mundo? Onde o me-
nino que tanto esperava os domingos?    

Rostos, vozes, gestos — para sempre 
congelados no tempo, para sempre grava-
dos na memória, como se ainda houvesse 
a casa antiga... e fosse domingo.
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Histórias feitas para

SE É BOM OU SE É MAU
Rubem Alves
Conta as peripécias de um homem 
que busca sempre aprender coi-
sas novas. Nem situações difíceis e 
nem bons momentos duram para 
sempre. E é aí que está o encanto 
da vida.

16
 p

ág
s.

A CAVERNA E O FORNO
Rubem Alves
Nesta história, Rubem Alves 
apresenta uma metáfora de teor 
fi losófi co-poético, que evoca, 
entre muitos temas, assuntos 
sobre ecologia, aquecimento 
global, economia e política.

20
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A SELVA E O MAR
Uma história de um amor que foi
Rubem Alves
Narrativa sobre o amor e a amizade 
entre um casal que se via completo. Os 
dois acabam percebendo, entretanto, 
que estariam melhor no seu lugar 
de origem, retornando cada um para 
onde vieram.

40
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A ÁRVORE E A ARANHA
Rubem Alves
Uma aranha invade uma árvore 
e por lá se instala, capturando 
todo o alimento do vegetal. 
Com essa atitude, o pequeno 
aracnídeo enfraquece a árvore, 
que passa a ser conhecida como 
a Árvore da Tristeza.

24
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ecologia

po
lít

ica

amor vi
da

al
im

en
to

bons m
om

entos

bons m
om

entos

aq
ue

ci
m

en
to

 g
lo

ba
l

ec
on

om
ia

amizade

Cr
iaç

ão
 PA

UL
US

 / 
A P

AU
LU

S s
e r

es
er

va
 o 

dir
eit

o d
e a

lte
ra

r o
u r

et
ira

r o
 pr

od
ut

o d
o c

at
álo

go
 se

m
 pr

év
io 

av
iso

.   
Im

ag
en

s m
er

am
en

te
 ilu

str
at

iva
s.



Motive a formação e a boa educação!
Educar um ser humano de caráter é tarefa árdua, porém extremamente recompensadora. Essa é a proposta 

da coleção Família. São mais de dez títulos, todos escritos por autores que desejam, por meio de valores 
éticos e humanos, colaborar com a formação de indivíduos comprometidos com a sociedade e o mundo. 

SABER DIZER NÃO ÀS CRIANÇAS
Robert Langis
Esta leitura propõe soluções práticas 
para facilitar a missão dos pais de edu-
car e aumentar o prazer de viver junto 
com seus fi lhos. Para educá-los bem e 
introjetar valores fundamentais, é es-
sencial respeito mútuo e muito diálogo.

SABER DIZER NÃO ÀS CRIANÇAS
Robert Langis
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APRENDENDO A DOMINAR A 
HIPERATIVIDADE E O DEFICIT 
DE ATENÇÃO
Colette Sauvé
A autora ensina os pais a trabalhar 
o comportamento da criança para a 
qual um diagnóstico de hiperatividade 
ou defi cit de atenção foi dado.
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A PSICOLOGIA DOS JOVENS 
E ADOLESCENTES
DE 9 A 20 ANOS
Bernabé Tierno
A etapa que abrange a adolescência 
envolve muitas mudanças. Bernabé 
Tierno trata de algumas dessas trans-
formações, entre elas a autoestima, a 
formação intelectual e profi ssional e a 
descoberta do amor e da sexualidade.
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A PSICOLOGIA DA CRIANÇA 
E SEU DESENVOLVIMENTO
DE 0 A 8 ANOS
Bernabé Tierno
Os primeiros anos de vida têm papel 
decisivo na defi nição da personalidade. 
Por isso, o livro mostra a importância 
das perspectivas afetiva e social nos 
primeiros oito anos de vida da criança.
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Confira e encante-se!


	Paginas_Abertas_48

