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Nem só de diversão é feita a infância. Às vezes, assuntos do mundo adulto aparecem 
para as crianças sem avisar. A coleção Terapia Infantil, que conta com mais de 
30 títulos, possui ilustrações do consagrado desenhista R. W. Alley e conduz os 
pequeninos pela mão ao explicar-lhes algumas temáticas típicas desse universo 
ainda desconhecido. A ideia é tornar natural e tranquila cada etapa do crescimento. 
Confira os lançamentos da série!

Certas situações não escolhem 
hora para acontecer.
Que tal entendê-las da melhor 
forma possível?
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Tavares de Souza aborda o livro Catador de Pa-
lavras, da autora Regina Rennó, e incentiva o jo-
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a Parabéns, João Carlos Lopes Santos, 
de Marituba, Pará! 
Ele respondeu a pesquisa de opinião da revista, foi 
sorteado e ganhou o livro Ação psicopedagógica 
na sala de aula – Uma questão de inclusão, de 
Márcia Ferreira. Muito obrigado, João! Aproveite, 
pois nesta mesma edição a obra está na coluna 
“Li, Gostei e Recomendo!” Agradecemos pelas 
participações, que nos permitiram conhecer melhor 
a necessidade do nosso público. Em breve você 
terá uma nova revista, ainda mais sintonizada com 
suas expectativas. Aguarde!

Refl exão
Esperar é acreditar sempre no melhor, 
por Alexandre Carvalho
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Mais um ano repleto
de aprendizagem

Começamos 2012 renovados para trilhar o caminho da edu-
cação. Outro ano passou, repleto de aprendizagem e de 

esperança para um futuro com muito mais oportunidades e 
compreensão do mundo em que vivemos. 

Esperamos que a educação ocupe cada vez mais espaços 
e toque fundo os corações mais carentes de ensino, pois a 
evolução do país passa obrigatoriamente pelo tema. Da nossa 
parte, ratifi camos o compromisso de estar a seu lado e ajudar a 
perpetuar o diálogo e as sementes da aprendizagem.

Iniciamos o ano focados nos mais importantes assuntos 
relacionados com a escola: saúde e segurança. Abordamos a 
importância fundamental do professor e a sua interação com 
essas duas áreas, além de termos colhido também a opinião 
de diversos profi ssionais a respeito dos cuidados necessá-
rios para que o bem-estar esteja sempre presente antes de a 
aula começar.

Por falar em aula (e que aula!), o professor Mario Sergio Cor-
tella nos dará a honra de suas palavras por mais um ano em sua 
coluna “Ética”, fato que muito nos alegra e incentiva. Nossos 
agradecimentos também ao professor Claudiano, que deixa a 
revista para cuidar de novos projetos. Seu lugar é assumido por 
Alexandre Carvalho, com textos refl exivos e literários. 

Outro tema atual e necessário é o do artigo sobre o Novo 
Código Florestal Brasileiro. Analisamos seu nascimento, sua in-
fl uência e, sobretudo, sua relação com a escola. 

Junto dessas atrações está o professor Douglas Tufano, que 
provoca uma agradável refl exão sobre a sedução exercida pela 
Internet, os caminhos e desafi os da comunicação virtual. 

No “Especial Formação de Professor”, o leitor vai se apai-
xonar pelo livro Catador de Palavras, da autora Regina Rennó, 
trabalhado no projeto pedagógico de Beatriz Tavares de Souza. 
Com ele, o professor conseguirá incentivar os alunos a vascu-
lharem e escolherem palavras em busca de seu próprio voca-
bulário. Afi nal de contas, esta é a missão principal do ensino, 
não é mesmo? Fazer com que os estudantes adquiram consci-
ência e consigam seguir seus próprios caminhos. 

Desejamos a todos ótima leitura! Até a próxima edição.

Equipe Páginas Abertas
paulus.com.br

Editorial

Sala de Aula
Projeto literário: Armando e as diferenças,
por Maristela M. Friedrich e Roseli C. I. Tomelim

34



Entrevista | Por Marcelo Balbino, da redação

Autor da maior pesquisa do mundo sobre desenvolvimento de cognição e linguagem de uma população escolar surda, 
Fernando Capovilla*, psicólogo, professor da Universidade de São Paulo, ph.D. em Psicologia pela Temple University 
of Philadelphia e livre-docente em Neuropsicologia pela USP, avaliou mais de nove mil alunos surdos em 15 Estados 
brasileiros. A seguir, ele explica o foco do seu trabalho, fala sobre o encontro da psicologia com a pedagogia e expõe sua 
larga experiência com a alfabetização de crianças surdas e defi cientes auditivas.
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Qual é o foco do seu trabalho 
atualmente? 
É a pesquisa e o desenvolvimento de 
instrumentos de avaliação e de inter-
venção para prevenção, reabilitação e 
educação em quadros de distúrbios 
de cognição e linguagem de etiolo-
gia neurossensorial (surdez congêni-
ta profunda), neuromotora (paralisia 
cerebral), neurolinguística (dislexia do 
desenvolvimento, afasias) e mista.
 
Na sua visão, qual é a relação 
existente entre a psicologia e 
a pedagogia? 
Na França, na Inglaterra e nos Es-
tados Unidos, bem como em todo 
o restante do mundo desenvolvido, 
foi a psicologia, em especial a psi-
cologia experimental, que ajudou a 
pedagogia a entrar nos trilhos quanto 
à alfabetização. Isso se deu de modo 
global em 1996. O próprio Piaget 
dizia que não sabia como melhor 
alfabetizar a criança: se por meio da 
abordagem sintética ou por meio da 
abordagem analítica. Porém, sabia 
como descobrir: aliando o trabalho 
de um psicólogo experimental ao de 

um pedagogo e colocando ambos 
para conduzirem estudos experimen-
tais a respeito. E é precisamente isso 
que temos feito em nosso laboratório 
desde 1995 e o que a França, a In-
glaterra e os Estados Unidos também 
fi zeram antes disso, culminando na 
revolução fônica de 1996. 

E como essa parceria pode 
colaborar com o sistema de 
ensino?
No Brasil, durante os últimos 30 
anos, a psicologia tem falhado em 
promover a reforma fônica na peda-
gogia por mostrar baixa competência 
em pesquisa experimental de avalia-
ção e intervenção educacional. No 
mundo desenvolvido, o psicólogo ex-
perimental de qualidade tem boa for-
mação em metodologia experimental 
e estatística para pesquisa científi ca, 
além de consciência sobre a impor-
tância de conduzir experimentos 
para contrastar a efi cácia relativa de 
diferentes procedimentos, métodos 
e abordagens de ensino-aprendiza-
gem que subsidiem políticas públicas 
em educação. Ao mesmo tempo, no 
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mundo desenvolvido, os governos e a 
cultura — consideravelmente mais re-
ceptivos à evidência científi ca acerca 
de como alfabetizar competentemen-
te — deram forte apoio à revolução 
fônica, permitindo a recuperação nos 
rankings internacionais de competên-
cia de leitura, como os da Unesco e 
da OCDE. 
  
Como foi a realização da sua 
pesquisa sobre o ensino e os 
defi cientes auditivos?  
Conduzimos a maior pesquisa do 
mundo sobre desenvolvimento de 
cognição e linguagem de uma popu-
lação escolar surda. Em 15 anos do 
Pandesb (Programa de Avaliação Na-
cional do Desenvolvimento Escolar 
do Surdo Brasileiro, fi nanciado pelo 
CNPq, Capes e Inep), avaliamos mais 
de 9.200 alunos surdos de 6 a 40 anos 
de idade, da educação infantil até o fi -
nal do ensino superior, de 15 Estados 
brasileiros. Avaliamos competências 
de leitura alfabética, compreensão 
de textos, leitura orofacial, vocabu-
lário de escrita, qualidade ortográfi ca 
da escrita, vocabulário em português 
por leitura orofacial, vocabulário em 
Libras etc. Foram mais de 20 horas 
de avaliações feitas com cada uma 
das milhares de crianças. Usamos 
instrumentos originais validados e 
normatizados que desenvolvemos em 
nosso laboratório especialmente para 
avaliar crianças surdas nos últimos 20 
anos. Utilizamos também adaptações 
da Provinha Brasil e da Prova Bra-
sil. Comparamos o desempenho de 
crianças surdas (cuja língua materna 
é a Libras) com o do das defi cientes 
auditivas (cuja língua materna é o 
português) em escolas comuns e em 
escolas bilíngues, tendo como cova-
riantes a idade e o grau de perda au-

bras. Esses resultados mostram que 
é errado tirar as crianças surdas das 
escolas bilíngues e “pulverizá-las” nas 
escolas comuns, onde ninguém as 
entende. Nas escolas bilíngues, elas 
desenvolvem tanto as competências 
pré-requisito para a aquisição da leitu-
ra e escrita alfabéticas, que permitirão 
a compreensão do conteúdo escolar, 
como a leitura orofacial, que possibi-
litará a inclusão social. Conforme os 
resultados mostram, é ingênuo acre-
ditar que o AEE (Atendimento Edu-
cacional Especializado) vá conseguir 
substituir a escola bilíngue. O lugar 
é uma comunidade escolar sinaliza-
dora que permite o desenvolvimento 
da língua natural (que é a Libras) aos 
surdos brasileiros, desde a educação 
infantil.
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ditiva, o desempenho auditivo com 
próteses auditivas, a idade de acesso 
à Libras etc. 

Qual a importância desse es-
tudo e os seus principais re-
sultados? 
Descobrimos que crianças surdas 
se desenvolvem mais e melhor em 
escolas bilíngues do que em escolas 
comuns, e não apenas em Libras. O 
êxito abarca também a leitura alfa-
bética, a compreensão de texto e o 
desempenho escolar. Descobrimos 
que a inclusão é ótima para a crian-
ça com defi ciência auditiva, mas não 
para a surda, e que a criança surda se 
desenvolve melhor em escolas bilín-
gues, onde professores e colegas são 
sinalizadores fl uentes. Isso porque 
a Libras constitui a metalinguagem 
para a aquisição de leitura e escrita 
alfabéticas, que por sua vez possibili-
tarão a aquisição e o desenvolvimento 
da leitura orofacial. Verifi camos que 
as crianças surdas só fazem leitura 
orofacial depois de adquirirem leitu-
ra alfabética, conquistada mais fácil e 
rapidamente nas escolas bilíngues do 
que nas escolas comuns. Portanto, as 
escolas bilíngues promovem melhor 
leitura alfabética, que por sua vez 
promove leitura orofacial, a qual pode 
ser aperfeiçoada por meio do método 
Fônico Visual (Visual Phonics) e do 
Cued Speech. 

A pesquisa também alcançou 
resultados práticos em avalia-
ções?
Aplicando a Provinha Brasil, a Prova 
Brasil e demais testes, descobrimos 
que a competência mais importante 
para levar a um bom rendimento na 
Provinha Brasil e na Prova Brasil é 
precisamente a competência em Li-
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ros em alfabetização com os dos pa-
íses bem-sucedidos (isto é, com boa 
colocação nos rankings internacionais 
da Unesco e da OCDE), percebe-se 
claramente que os brasileiros pros-
crevem o que os demais prescrevem 
e prescrevem o que os demais pros-
crevem. Essas discrepâncias sistemá-
ticas teimam em se manter à revelia 
da evidência científi ca aceita por con-
senso internacional acerca de seus 
efeitos prejudiciais.

E sobre o construtivismo? 
O construtivismo ferreirista, que 
subjaz aos PCNs brasileiros em alfa-
betização, pressupõe que as crianças 
ouvintes aprendem a ler melhor se 
forem impedidas de fazer decifração 
ou decodifi cação. Mas os achados 
de consenso no mundo refutam essa 
pressuposição. Para crianças ouvin-
tes, o mundo desenvolvido emprega 
o método fônico, com o ensino sis-
temático de correspondências gra-
fema-fonema-grafema para permitir 
decodifi car e codifi car, ancorando as 
unidades da escrita alfabética às uni-
dades sonoras da fala e requerendo 
leitura em voz alta e escrita sob dita-
do. Contudo, o construtivismo ferrei-
rista proscreve o fônico e prescreve o 
ideovisual, pontifi cando que a apren-
dizagem da leitura não deva passar 
pela fala. Com sua ênfase excessi-
va no signifi cado em detrimento do 
processamento metalinguístico inspi-
rado na estrutura da língua materna 
de ouvintes e surdos, essa estranha 
abordagem trata as crianças ouvintes 
como se fossem surdas (ao privá-las 
da ancoragem fônica na fala materna) 
e as surdas como se fossem ouvintes 
(ao privá-las da ancoragem no sinal 
materno). Esse raciocínio acaba obs-
truindo o desenvolvimento das duas.

Qual é a sua avaliação sobre 
as escolas bilíngues? 
Como 95% das crianças surdas nas-
cem de pais ouvintes, é nas escolas de 
educação infantil e de ensino funda-
mental bilíngues que elas irão adquirir 
e desenvolver a Libras. Se as escolas 
bilíngues forem fechadas (como se 
sabe, o Ines [Instituto Real de Edu-
cação de Surdos-Mudos] está sendo 
ameaçado de fechamento), as crian-
ças surdas que vêm de lares ouvintes 
não mais saberão a Libras. E para 
que seriam necessários os intérpre-
tes? Para interpretarem as aulas para 
uma língua que nem elas próprias te-
rão tido chance de aprender, já que 
foram privadas da escola bilíngue? 
Fechar as escolas de educação infantil 
e ensino fundamental bilíngues é pri-
var a criança surda de escola pública 
da oportunidade de adquirir e desen-
volver linguagem. Mesmo se todas as 
crianças com perda auditiva congê-
nita bilateral profunda (a população 
majoritária dessas escolas) recebes-
sem implantes cocleares (e isso não 
ocorre, pois há critérios de exclusão 
bem defi nidos); se todos esses im-
plantes fossem bem-sucedidos (o que 
também não ocorre); e se tivessem 
acesso a programas de reabilitação 
auditiva intensiva e prolongada bem-
sucedidos, ainda assim haveria neces-
sidade da Libras para muitas delas. 

Existem escolas bilíngues em 
São Paulo? 
Sim. A Secretaria de Educação daqui 
sabe que tolher a criança surda da 
Libras é um erro. A pesquisa mostra 
isso. Nos últimos dez anos, temos de-
fendido que as escolas especiais sejam 
denominadas escolas bilíngues para 
surdos e administradas como tais. Fe-
lizmente, no dia 11 de novembro de 

2011 foi publicado no Diário Ofi cial 
o Decreto Municipal que estabelece 
exatamente isto: as Escolas Municipais 
de Educação Especial serem denomi-
nadas Escolas Municipais de Educa-
ção Bilíngue para Surdos. Com isso, o 
município de São Paulo deu o primei-
ro passo para reverter nefasta política 
desumana de descaracterização das es-
colas para surdos e de seu fechamento 
sistemático em todo o país.

Como o senhor avalia atual-
mente os métodos de alfabe-
tização brasileiros tanto para 
alunos regulares como para 
defi cientes auditivos?
Infelizmente, durante os últimos 30 
anos, o Brasil tem sido dominado por 
uma abordagem inefi caz, anacrônica 
e inviável em termos de neurociência 
cognitiva, que ignora todos os pro-
gressos desde a década do cérebro e 
que destoa do estado da arte do co-
nhecimento científi co sobre alfabeti-
zação em todo o mundo. 

Qual a sua opinião sobre os 
PCNs em alfabetização? 
Os PCNs em alfabetização se baseiam 
numa abordagem amplamente desa-
creditada no mundo, que prescreve 
atividades inócuas para a alfabetiza-
ção (como o xadrez) e que proscreve 
outras sabidamente efi cazes para a al-
fabetização (atividades conspícuas e 
sistemáticas, como ensino do código 
grafema-fonema, leitura em voz alta, 
escrita sob ditado, entre tantas ou-
tras), substituindo-as por exercícios 
inefi cazes (conto de histórias pelo 
professor, o reconto destas pelos 
alunos — depois que se supõe que 
eles as tenham lido silenciosamente 
— e sua escrita na lousa pelo profes-
sor). Comparando os PCNs brasilei-

8 Páginas Abertas 



Existe alguma tese de consenso 
mundial para a alfabetização?
O consenso mundial é de que na edu-
cação infantil de ouvintes e de defi -
cientes auditivos devam ser desenvol-
vidos léxico semântico e fonológico e 
habilidades metafonológicas de modo 
lúdico; e que, na passagem da educação 
infantil para o ensino fundamental, se 
deva alfabetizar crianças ouvintes en-
sinando-as a ler por decifração-deco-
difi cação e a escrever por codifi cação, 
sendo que as formas fonológicas cons-
truídas pela decifração fl uente passam 
a evocar o processo de reconhecimen-
to fonológico, dando entrada ao léxi-
co semântico assim que esse processo 
estiver fl uente e que o professor fi zer 
perguntas dirigidas acerca do signifi -
cado do texto. Na de surdos, o léxico 
semântico e o de sinais na educação 
infantil servirá de metalinguagem para 

professores e coleguinhas ignoram 
a Libras. Como se vê, a abordagem 
dominante é uma faca de dois gumes 
cortantes dos dois lados: no processo 
de alfabetização da criança ouvinte, 
ela separa-a da fala materna com que 
pensa;  no processo de escolarização 
da criança surda, separa-a dos sinais 
maternos com que pensa. Duplamen-
te cortante, dolorosa, equivocada e 
cruel.  Todos esses erros decorrem da 
ignorância sobre o desenvolvimento 
da cognição e da linguagem da crian-
ça, tanto a surda quanto a ouvinte, na 
educação infantil e no ciclo 1 do ensi-
no fundamental.
 
Como foi a ideia, a repercus-
são e os resultados de se criar 
um dicionário trilíngue (portu-
guês, inglês e Libras)? 
A repercussão foi extraordinariamen-
te auspiciosa; os resultados, ainda 
mais animadores. Produzindo os me-
lhores instrumentos do mundo para 
avaliar linguagem oral, escrita e de 
sinais e empregando-os para avaliar 
e descobrir sob quais circunstâncias 
as crianças aprendem mais e melhor, 
constatamos a tremenda importância 
da Libras como idioma e veículo de 
ensino-aprendizagem da criança surda 
nas escolas bilíngues. Com isso, fi cou 
claro o acerto de investir pesado na 
pesquisa lexicográfi ca e na produção 
de dicionários, mesmo antes da legis-
lação sobre a Libras. Recebemos com 
honrado espírito cívico e humanitário 
a oportunidade de trabalhar dura-
mente para documentar o idioma dos 
6 milhões de surdos brasileiros desde 
1994, quando começamos nossos pri-
meiros dicionários, até o presente, e 
de publicar dicionários, enciclopédias 
e outros livros de importância cru-
cial para a educação da criança surda 
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a aquisição da escrita no ensino funda-
mental, que, por sua vez, propiciará a 
aquisição de leitura orofacial e, então, 
o mainstreaming (inclusão) a partir do 
segundo ciclo do fundamental.

A proposta é diferente no caso 
dos PCNs? 
Na seção sobre alfabetização, os 
PCNs brasileiros dizem explicitamen-
te que não se deve ensinar sistemati-
camente a criança a ler decifrando da 
escrita para a fala e a escrever codifi -
cando da fala para a escrita. Os PCNs 
desencorajam atividades crucialmen-
te importantes para a alfabetização de 
ouvintes, como a leitura em voz alta 
(substituindo-a pela leitura silenciosa 
de histórias previamente ouvidas) e a 
escrita sob ditado (substituindo-a pelo 
reconto coletivo daquelas histórias 
conhecidas que haviam sido contadas 
e que teriam sido “lidas”, mas em ver-
dade apenas evocadas de memória; e 
pela posterior escrita, pela professora, 
do reconto na lousa). Com seu foco 
exclusivo no signifi cado e o desprezo 
pelo código,  essa abordagem anacrô-
nica desconsidera a importância da 
relação entre a estrutura da escrita e 
a da fala, prejudicando a aprendiza-
gem da criança ouvinte. Pela mesma 
razão, compromete a aprendizagem 
da criança surda, ao ignorar a impor-
tância da língua de sinais como me-
talinguagem para a sua alfabetização 
em português. 

O desprezo pelo código pode 
acarretar problemas futuros? 
Esse descaso para com a importân-
cia da linguagem e de sua estrutura, 
típico dessa abordagem, culmina na 
prescrição de fechamento das escolas 
bilíngues e na dispersão das crian-
ças surdas em escolas comuns, cujos 



Entrevista 

brasileira. Nosso objetivo de vida é 
promover a educação e o desenvolvi-
mento dessa criança.
 
No aprendizado, qual a dife-
rença entre a criança surda e 
a defi ciente auditiva?
Há uma diferença fundamental entre 
a criança surda e a criança defi ciente 
auditiva. Defi ciente auditiva é aquela 
cuja língua materna é o português, ou 
porque a perda auditiva não foi tão 
precoce (tende a ser pós-lingual) e/ou 
não tão severa (mas apenas moderada 
a severa, no máximo) ou, ainda, por-
que teve um implante coclear bem-
-sucedido e acesso a tratamento de 
reabilitação fonoaudiológica intensa 
e prolongada. Surda é aquela criança 
cuja língua materna é a Libras. 

Como deverá ser o processo 
de alfabetização ideal nesses 
casos?
Para a criança defi ciente auditiva, a 

fundamental, a criança surda pode e 
deve ser matriculada em escola co-
mum, mas em contra-turno. Nossas 
pesquisas demonstram que ela co-
meça a fazer leitura orofacial apenas 
quando tem leitura e escrita alfabéti-
cas o sufi ciente, que no caso do surdo 
tende a ocorrer no 5º ano do ensino 
fundamental. Até aí, a criança surda 
não tem leitura alfabética o bastante 
para permitir uma leitura orofacial 
que a faça compreender a fala. Como 
95% das crianças surdas provêm de 
lares de pais ouvintes, elas precisam 
da comunidade linguística sinaliza-
dora da escola bilíngue desde o mi-
nimaternal até em torno do 5º ano 
do ensino fundamental para pode-
rem adquirir língua materna (Libras) 
na mesma velocidade que as crianças 
ouvintes adquirem o português. A Li-
bras serve como metalinguagem para 
permitir a aquisição do português 
como segunda língua. 

Então a Libras deve ser usada 
já na educação infantil?
Sim, do minimaternal da educação 
infantil até o 5º ano do ensino fun-
damental, como meio de adquirir 
conhecimento sobre o mundo e de 
aprender português, sendo introduzi-
das as palavras escritas, os grafemas 
que as compõem, as formas de articu-
lação orofacial (fanerolaliemas) cor-
respondentes a cada grafema. Tudo 
deve ser feito em forma de brincadei-
ra dirigida. Ao mesmo tempo podem 
e devem ser usados recursos como o 
Fônico Visual (Visual Phonics) e/ou 
o Cued Speech, ambos com o obje-
tivo de auxiliar a criança a aprender 
a língua falada dos ouvintes. Isso é 
crucial, pois a escrita alfabética ma-
peia não as propriedades visíveis dos 
sinais, mas as propriedades da fala, 
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inclusão escolar é muito efi caz. Ela 
não precisa de Libras, embora possa 
adquiri-la com bastante proveito. Por 
outro lado, a criança surda é aquela que 
não consegue desempenho auditivo 
sufi ciente para aprender o português 
e precisa da Libras para se comunicar. 
Para ela, é absolutamente essencial 
que haja inserção, desde a mais tenra 
idade, em uma comunidade linguís-
tica sinalizadora, pelo menos no mi-
nimaternal. E também que a família 
aprenda Libras e faça uso dela para 
se comunicar em todas as situações. 
Para essa criança, a assim chamada 
inclusão escolar (que a dispersa em 
meio a ouvintes que desconhecem 
sua língua, na esperança de que isso 
irá forçá-la a aprender português) não 
passa de ideologia inclusiva intransi-
gente, desumana e hostil. Defi cientes 
auditivas se benefi ciam de inclusão e 
do AEE (Atendimento Educacional 
Especializado), mas a criança surda 
precisa de escola bilíngue para surdos. 
Necessita também de que a sua lín-
gua materna, a Libras, seja o primeiro 
veículo do ensino-aprendizagem da 
escola para a aquisição do conteúdo 
escolar e do português escrito e lido 
orofacialmente. A Libras é a metalin-
guagem com a qual o português será 
adquirido já desde o fi nal da educação 
infantil. Essa abordagem é denomina-
da bilinguismo. 

Fale mais sobre ele.
O bilinguismo propõe adequadamen-
te a inserção da criança surda, desde 
a mais tenra idade, numa comunida-
de linguística sinalizadora (pelo me-
nos no minimaternal); já a Libras é 
o veículo do ensino-aprendizagem 
para a aquisição do português como 
segunda língua e de todo o conteúdo 
escolar. A partir do 5º ano do ensino 



que para o ouvinte são as audíveis 
(fonemas) e para o surdo, as visíveis 
(fanerolaliemas). Como alguns fane-
rolaliemas são menos visíveis que ou-
tros, é importante usar Visual Phonics 
ou Cued Speech para torná-los mais 
conspícuos. Outra razão crucial para 
usar Visual Phonics e Cued Speech 
é que determinados fanerolaliemas 
(como aqueles da articulação dos sons 
/b/, /m/ e /p/) são visualmente bas-
tante semelhantes entre si (embora 
os fonemas correspondentes sejam 
bem distintos, mas só para os ouvin-
tes). Visual Phonics e Cued Speech 
tornam os fanerolaliemas não apenas 
mais visualmente conspícuos como 
mais claramente relacionados aos gra-
femas correspondentes, o que produz 
tremendo impacto sobre a habilidade 
de leitura orofacial para a compreen-
são da fala e sobre a aquisição de es-
crita e leitura alfabéticas. 

Então o bilinguismo propõe a 
Libras como ponte para o por-
tuguês e usa o método Fônico 
Visual para melhorar a leitura 
e a compreensão da fala?
Sim, o bilinguismo cria uma comuni-
dade linguística sinalizadora em torno 
da criança desde o minimaternal, para 
permiti-la adquirir língua materna na 
mesma velocidade da criança ouvinte. 
Então usa essa língua como instru-
mento metalinguístico para a criança 
aprender a ler e a escrever em portu-
guês, possibilitando-lhe adquirir vo-
cabulário de leitura. A aprendizagem 
de leitura e escrita alfabéticas é imen-
samente acelerada quando ancorada 
nas propriedades visíveis da articula-
ção da fala, o que é feito pelo uso do 
Fônico Visual e do Cued Speech. O 
resultado é um extraordinário ganho 
na compreensão da fala e na qualida-

de ortográfi ca da escrita. Isso é bilin-
guismo pleno, promotor da alfabeti-
zação e escolarização competentes e 
da inclusão acadêmica, profi ssional, 
cultural e social efetivas. 
Nos últimos 20 anos, em meu labo-
ratório na USP, desenvolvemos re-
cursos nas duas frentes de trabalho: 
a Libras (por meio da publicação de 

dicionários, enciclopédias e sistemas 
de busca de sinais) e a legibilidade 
orofacial do português (por meio de 
sistemas de avaliação e ensino de ha-
bilidades de leitura orofacial e alfabé-
tica), sempre com o objetivo da con-
secução do bilinguismo pleno. Temos 
sido muitíssimo bem-sucedidos, mas 
ainda há muito por fazer.

Pelo seu contato com defi -
cientes auditivos e com sur-
dos, eles preferem frequentar 
classes especializadas ou sa-
las de aula comuns?  
Defi cientes auditivos preferem inclu-
são e vão melhor em inclusão. Eles 
se ressentem se forem tratados como 
surdos que precisam de sinais — e 
com razão — e se identifi cam com 
a cultura dos ouvintes, tendo pleno 
direito de fazê-lo. Esses defi cientes 
querem escola comum e se benefi -
ciam muito com o AEE. Temos tra-
balhado muito para ajudá-los.
Já os surdos preferem escolas bilín-

gues para surdos e se desenvolvem 
mais e melhor nelas. Eles se ressentem 
se forem tratados como defi cientes 
auditivos que não precisam de sinais 
— e com razão — e se identifi cam 
com a cultura dos surdos, tendo ple-
no direito de fazê-lo. Os surdos pre-
cisam de escola bilíngue para surdos e 
se sentem angustiadamente perdidos 
se forem retirados de suas comuni-
dades e colocados em meio a profes-
sores e colegas ouvintes que eles não 
entendem (já que a leitura orofacial 
só emerge nos estágios fi nais da al-
fabetização). Eles são incapazes de 
compreendê-los por desconhecerem 
Libras. Os surdos são plenamente 
favoráveis à inclusão, mas não ao in-
clusivismo doutrinário. Eles são favo-
ráveis à inclusão da criança como um 
todo: dela e do seu idioma materno. 
A educação na língua materna é ga-
rantida constitucionalmente aos po-
vos indígenas. Os surdos gostariam 
de ser tratados do mesmo modo, já 
que seu idioma é indígena (num cer-
to sentido, ele pode ser considerado 
como sendo mais brasileiro do que 
o próprio português) e reconhecido 
por lei federal. Uma das primeiras 
escolas brasileiras não pagas (públi-
ca, portanto, apesar de mantida pela 
monarquia) foi precisamente o Ines, 
antigo Instituto Real de Educação de 
Surdos-Mudos, fundado por Dom 
Pedro II, o mesmo que está em vias 
de ser fechado enquanto escola pela 
política inclusivista que ignora a im-
portância da Libras.
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*Fernando Capovilla é professor da Universidade de 
São Paulo, ph.D. em Psicologia pela Temple University 
of Philadelphia e livre-docente em Neuropsicologia pela 
Universidade de São Paulo.

www.ip.usp.br/lance/index.html

Fechar as escolas de educa-
ção infantil e ensino funda-
mental bilíngues é privar a cri-
ança surda de escola pública 
da oportunidade de adquirir e 
desenvolver linguagem.
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Mesmo com as diversas transformações vivenciadas 
ao longo do tempo, inclusive pelos sistemas de aprendi-
zado, o termo “lição de casa” sempre esteve presente nos 
processos de ensino. As tarefas feitas fora da classe tam-
bém se moldaram ao formato de ensino adotado, assim 
como as necessidades de cada tipo de disciplina em busca 
do melhor rendimento. 

A vida atribulada de alunos e pais muitas vezes reserva 
pouco tempo para que a família permaneça reunida, em 
sua residência. Por conta disso — a começar pelo termo 
—, nem sempre a lição de casa é feita nela. Isso não re-
presenta nenhum tipo de infl uência positiva ou negativa, 
mas revela a quantidade de atividades e informações que 
permeia a vida dos estudantes e que em alguns casos até 
amplia a oferta de conhecimentos e preparativos para o 
aprendizado.  

No caso de Lucca Matheus Achterberg dos Santos, 
da 7ª série (agora 8º ano) do Colégio Benjamin Constant 
(instituição associada à Unesco), em São Paulo (SP), a 
lição de casa, ou parte dela, já começa a ser realizada na D
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própria escola. “Faço alguns cursos extras na escola, en-
tão tento coordenar meus horários. Aproveito as tardes e 
o meio tempo antes das outras tarefas para fazer as lições, 
ou ao menos começar”, revela.   

Em sua metodologia, Lucca aproveita o tempo re-
solvendo primeiro os exercícios mais fáceis, aqueles dos 
quais ele tem certeza, e posteriormente os mais difíceis, 
que darão trabalho. Isso não signifi ca que os exercícios 
não sejam resolvidos em casa, ou mesmo terminados lá. 

Na visão do aluno, a lição de casa é realmente impor-
tante. “Acho que a aula é para você entender o assunto, mas 
é depois, em casa, que vai aprender, saber fazer realmente 
as coisas, sozinho, a partir da lição”, conta Lucca. Entre os 

classeO dever além da

A lição de casa é um tema que nunca saiu de 
moda. Ainda que realizada em diferentes formatos, 
faz parte integral do aprendizado e da vida dos alu-
nos, pais, escola e professores. 
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instrumentos utilizados pelo estudante para a realização 
das tarefas, encontram-se livros, revistas e a Internet. A 
orientação geral do colégio é que sempre se apresente a 
fonte ou a referência de onde o material foi extraído.  

Para a maioria dos professores, a lição de casa só faz 
sentido quando relacionada aos objetivos trabalhados em 
sala de aula. De acordo com o coordenador de Ensino 
Fundamental II e professor de língua portuguesa do Co-
légio Benjamin Constant, Eduardo Alcober, existem mo-
mentos em que as tarefas têm o caráter de recuperar e 
analisar o conteúdo e verifi car como o aluno lida com ele 
mesmo diante das questões já abordadas em classe. Em 
outros momentos, a lição de casa aparece antecipando 
o conteúdo a ser tratado. Nesses casos, pode funcionar 
com a fi nalidade de um desafi o, para que o aluno des-
cubra uma resposta e assim indique ao professor um ca-
minho para o tema render ainda mais. “Procuro sempre 
usar a lição como desafi o, um enigma para instigar os 
estudantes e motivá-los”, lembra Eduardo, que algumas 
vezes cita frases ao fi nal da aula questionando qual seria 
o modo correto de se falar ou escrever e deixa que os 
alunos pesquisem as respostas para as próximas aulas.

Lições práticas de fora da escola 
A Escola Lumiar de São Paulo, criada e idealizada pelo 

empresário Ricardo Semler, possui uma linha de ensino 
que privilegia a gestão prática da convivência. Da mes-
ma forma, o tema da lição de casa na instituição — que 
abrange o ensino infantil e o fundamental — incorpora 
atividades práticas e a realização de diversas tarefas em 
conjunto. Isso porque o fator que prevalece no colégio 
é a ideia de aprendizagem de grupos por ciclos, e não 
por séries. Cada etapa é democrática e participativa, com 
assembleias semanais de alunos. Como exemplo, o ciclo 
chamado de S1 reúne alunos entre 6 e 8 anos. Tal forma-
to permite inovar também na realização das tarefas de 
casa. A título de ilustração, um projeto de culinária ita-
liana estudou o repertório da língua e o falar em italiano. 
Para tanto, foram proporcionadas reuniões com uma chef 
de cozinha, e em cada uma delas seria desenvolvida uma 
etapa da refeição após pesquisa prévia e execução da re-
ceita. O grupo trouxe então, como lição de casa, diversos 
tipos de ingredientes solicitados. Coube a cada um pes-
quisar os preços dos produtos, os melhores lugares para a 
compra e verifi car a qualidade de cada um deles. “A lição 
de casa só existe quando faz sentido e parte do desenvol-

vimento, algo que faça a nossa proposta dar certo. Dessa 
forma, colocamos em prática as atividades fora da escola, 
que podem ser uma conversa, um livro, uma tarefa, en-
fi m, algo que se atrele ao conhecimento”, destaca Marina 
Nordi Castellani, diretora pedagógica do Lumiar.

Outra tarefa realizada pela instituição com o grupo 
de alunos é um projeto que envolve a exploração da bi-
blioteca da escola pelos próprios estudantes, que indicam 
e recomendam uns aos outros a leitura de uma obra. 
“Eu escolhi o livro Assim Assado [Eva Furnari – Editora 
Moderna, 32 páginas], li o livro inteiro e fi z um resumo. 
Acho que isso me ajudou, porque eu estou treinando lei-
tura e assim vai fi cando mais fácil. Depois, cada um vai 
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recomendar a leitura para outro amigo da classe”, explica 
Matheus, aluno do 2º ano, grupo S1 (6 a 8 anos). Já seu 
colega de escola, o xará Mateus, do 8º ano, grupo S3 (12 
a 14 anos), aproveita para usar a lição também como ins-
trumento de conhecimento e interesse. “Estava fazendo 
uma pesquisa sobre Einstein e aí no meio dela encontrei 
Charles Darwin e me interessei bastante pelo assunto”, 
revela o estudante.  

Interesse constante rumo ao saber
Motivar as crianças para receberem ou relembrarem 

conteúdos é o grande desafi o dos professores e escolas, 
sobretudo porque o perfi l atual dos estudantes também 
exige bastante dinamismo dos professores. “A relação 
dos alunos com a Internet é muito própria deles, então os 
orientamos como trabalhar, procurar, verifi car a questão 
da leitura, saber o que está escrito e, assim, interpretar a 
mensagem”, lembra Maria Silvia de Araújo, professora 
de geografi a do 6º e 7º anos do Colégio Benjamin Cons-
tant. E complementa: “Temos que manter o bom senso. 
Os estudantes têm muitas disciplinas e muitas tarefas. 
Por isso, não adianta passar algo muito grande, que tome 
tempo enquanto lição de casa”. 

Além da quantidade de dever, educadores confi rmam 
que o formato das tarefas também necessita ser pensado, 
para provocar os alunos e deixar claro o motivo daquilo 
tudo e para que servirá. Ruth Ivi Elster, diretora do Benja-
min Constant, explica: “Atualmente, você consegue muito 
mais retorno com um desafi o, um enigma, do que con-
vencê-lo [o aluno] de que aquilo é necessário. Eles querem 
chegar mais rápido, saber de tudo um pouco, mas ainda 
não têm conceitos solidifi cados. E isso também se refl ete 
na lição de casa. Entretanto, tenho certeza que o aluno 
que a realiza, com certeza, terá a melhor nota”. Apesar do 
dinamismo aplicado na realização dos trabalhos, de acor-
do com a diretora, existem disciplinas em que a repetição 
é necessária, como a química ou a matemática. 

Televisão, Internet, fi lmes, livros, experiências pesso-
ais, tudo se torna objeto de aprendizado se direcionado 
com objetivo, interesse e fi nalidade. Ao mesmo tempo, 
durante a correção, o professor consegue formar parâ-
metros e avaliar quais fundamentos não foram totalmente 
compreendidos. Atualmente, com a oferta abundante de 
informações, também pesam critérios como a origem e a 
credibilidade das notícias, mas, ao mesmo tempo, existe 
a oportunidade de análise dos diferentes formatos que 

existem e as suas infl uências. “As fontes indicadas aos 
alunos são pesquisadas e eles recebem orientações para o 
desenvolvimento e a devolução dos trabalhos. Buscamos 
ampliar o universo da pesquisa para que eles possam se-
guir sozinhos e descobrir que a fonte também pode ser 
questionável”, conta Marina Nordi Castellani, diretora 
pedagógica do Colégio Lumiar. 

Muitas vezes a lição de casa já começa com outros 
desdobramentos. Onde procurar o assunto solicitado? 
De que forma extrair a melhor parte de tudo o que for 
pesquisado? Tendo em vista essas questões, os profes-
sores podem indicar os melhores caminhos para a reali-
zação das tarefas. “No caso da Wikipédia, por exemplo, 
informamos que é um site que poderá trazer problemas. 
Por isso, sugerimos mais de uma fonte. Sempre é neces-
sário mencionar de onde veio a informação”, afi rma a 
professora Maria Silvia de Araújo.

Despertar o interesse do aprendizado também inclui o 
caráter investigativo e prováveis verifi cações até se atingir 
os objetivos solicitados. Como explica Eduardo Alcober: 
“Lidamos com foco de leitura e atenção. Se a lição é mui-
to grande, nunca deixo para passá-la ao fi nal da aula, mas 
faltando dez minutos, por exemplo. Aí lanço os desafi os, 
faço alguns exercícios até eles entenderem o esquema. 
Tanto no fazer como no corrigir eles percebem que os 
resultados das suas avaliações fi cam melhores”, pontua.  
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Sobre a participação dos pais
“Às vezes tenho momentos de amnésia, mas meus 

pais me lembram da lição de casa”, brinca Lucca Matheus 
Achterberg. Além da cobrança e dos cuidados dos pais, o 
estudante revela que o pai o ajuda em alguns exercícios, 
principalmente quando ele não entende direito o dever. A 
mãe também colabora ensinando o idioma alemão, uma 
vez que o Colégio Benjamin Constant adota o ensino bi-
língue (português e alemão).

O Colégio Lumiar aconselha os pais a orientarem os 
fi lhos sobre como fazer as tarefas. Em certas ocasiões, 
contudo, eles são aconselhados a não os ajudar. “Na ver-
dade, o comprometimento é com o desenvolvimento das 
habilidades, sobretudo na faixa dos 6 aos 8 anos. Quanto 
mais a família estiver atenta, mais a criança será estimula-
da e direcionada”, observa Marina Nordi Castellani.

Organização e postura adequada:
as melhores lições

De acordo com o professor Laércio Carrer, do Co-
légio Albert Sabin, em São Paulo (SP), as lições de casa 
devem ser compreendidas como extensão e continuidade 
das atividades desenvolvidas em sala de aula e represen-
tam um compromisso do aluno com a construção de seu 
conhecimento e também com o trabalho desenvolvido 
pelos educadores. 

A indicação do professor é para que as lições sejam 
resolvidas, de preferência, no mesmo dia em que foram 
dadas. Assim, é possível auxiliar a fi xação dos conteúdos 
e tornar viável a revisão da matéria apresentada. Retomar 
o assunto favorece a observação sobre em que medida o 
estudante assimilou as informações fornecidas e dá a ele 
condições de retomá-las com o professor, caso ainda não 
as tenha compreendido adequadamente. Se o hábito do 
estudo diário não for adquirido, o aluno pode se deparar 
com dúvidas momentos antes de ser avaliado, gerando 
inseguranças e desconfortos.

  As lições têm por objetivo desenvolver a capacidade 
de ler, interpretar dados, opinar e argumentar, exercitando 
a habilidade de aplicação do conhecimento em diferentes 
situações, com crescente compreensão e difi culdade. A 
família e os responsáveis poderão supervisionar a realiza-
ção das tarefas evitando fazê-las pelo aluno. O mais im-
portante é incentivá-lo a recorrer aos educadores em caso 
de dúvidas, prática que aguça a curiosidade e a capacidade 
de elaborar perguntas sobre as eventuais difi culdades.

• Comece as lições tendo em mãos o material 
necessário para a disciplina escolhida. Ao fi nal, 
guarde esse material e pegue o da próxima ma-
téria, para não acumular objetos desnecessários 
ao seu redor e nem se distrair com eles.

• As lições devem ser feitas no mesmo dia em que 
forem agendadas pelo professor. Assim, você revi-
sa o que foi estudado, verifi ca dúvidas e ainda não 
se esquece de fazê-las, evitando a sobrecarga.

• Além da realização de suas tarefas, é necessá-
rio organizar um horário de estudo para revisar, 
diariamente, os assuntos trabalhados em aula. 
Dessa forma, você não acumula conteúdo e cria 
hábitos de estudo. E atenção: deixar para estudar 
apenas antes da prova pode não ser sufi ciente.

• Quando surgir uma dúvida durante a lição de 
casa, tente solucioná-la pesquisando. O uso dos 
recursos de mídia nessas situações pode ser 
oportuno, desde que se resista aos impulsos de 
entrar nas redes sociais meramente para conta-
tos. O risco de perder o foco é grande! 

• Procure não deixar questões sem resposta ou 
respondidas como alguém que somente preten-
de se desvencilhar desse compromisso. 

• Desenvolva o hábito de conhecer mais sobre 
um assunto pesquisando por conta própria. Cer-
tamente você vai adorar se aprofundar na temáti-
ca tratada. Experimente!

• Em caso de eventual falta/ausência, procure 
sempre se organizar consultando colegas e edu-
cadores sobre o que foi dado no(s) dia(s) em que 
não esteve presente, a fi m de manter seus com-
promissos e tarefas escolares atualizadas.

Acompanhe a seguir algumas sugestões do 
professor Laércio para que os professores 
orientem seus alunos durante a realização 
das tarefas: 
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Conto da Casa Grande

No Brasil profundo ou no Bra-
sil de Baixo, a Casa Grande foi 

palco de fartura e fome. A Casa tinha 
alicerces profundos e tijolos de barro 
curtido no fogo. Barro banhado pelo 
suor dos homens sem nomes, só ape-
lidos. Sobrenomes nem se falavam. 
Homens sonoros. A palavra havia.

Como toda casa antiga do interior, 
a frente dava para o nascente. Cons-
truída num lugar alto, oferecia ótima 
visão para o horizonte. Se outrora 
reinava a fartura, agora cheia de pre-
cisão. Muita boca e pouco pão. Casa 
Grande sem reboco. De longe se po-
dia vê-la quase soberana, vermelha, 
altiva cumeeira. Dentro, muitos cô-
modos e até um sótão. Os corujões 
da madrugada assombravam as crian-
ças. Elas acordavam assustadas. Mas 
era só medo mesmo. Ninguém jamais 
conseguiu vê-los, apenas se ouvia o 
canto agourento dos rasga-mortalhas. 

Ainda hoje se narram histórias de as-
sombração ocorridas ali. 

Um dia o menino Tenor acordou 
suado e aos gritos. Ele teria visto uma 
tartaruga de fogo. No início admirou-
-se com a tartaruga iluminada, um 
misto entre a beleza e a assombração. 
E sem receio acompanhava seus mo-
vimentos. Porém, fi cou pasmo quan-
do o bicho aproximou-se. Era quente 
feito brasa. Do casco saía algo como 
que pequenas labaredas. Seus olhos 
faiscavam e a língua vez e quando fa-
zia um movimento completo em vol-
ta dos lábios. De repente ela pula den-
tro da rede em que o menino dormia. 
Foi quando ele acordou aos gritos. Os 
adultos comentavam que tudo não 
passava de um pesadelo. Tenor jura 
de pés juntos que tudo foi real.

Noutro dia, seu Soprano, o pai, es-
tava sozinho. Naquelas horas em que 
costumava deixar o pensamento voar 
na fumaça fi na do cigarro de palha. 
Sentado no batente da porta, olhava 
para o nascente, buscando sinal de 
relâmpagos. Talvez chovesse na lua 
cheia. Relâmpago não viu. Descon-
centrou-se do céu. Na terra ouviu algo 
como que choro de criança. Afi nou 
os ouvidos e notou que o choro pare-
cia dentro de casa. Acendeu a lampa-
rina e adentrou a casa. Ao passar pelo 
corredor, acidentalmente tropeçou na 
gata Guta, que chorou um miado tris-
te. Após consolar a gatinha, Soprano 
notou que o outro choro cessara. Se 
foi apenas ilusão dos sentidos, pesa-
delo ou algo sobrenatural, não se po-
dem afi rmar categoricamente. 

Dona Voz, a mãe, presenciou tam-
bém assombrações na Casa Grande. 
Porém, prefere recordar os momen-

tos marcantes da história familiar, es-
pecialmente aqueles que se referem à 
carência material e à falta de condições 
básicas de existência. Para dona Voz 
as refeições constituíam os momentos 
mais especiais: todos juntos partilhan-
do o sabor da comida caseira e con-
versando. Daí ela não esquecer aquele 
dia em que não havia nada para comer 
em casa. E quando narra o acontecido 
enche os olhos de lágrimas.

Diz-se que naquela ocasião, en-
quanto os fi lhos mais velhos foram 
para o trabalho, ela e Soprano saíram 
em busca de alimento. Os fi lhos mais 
novos fi caram em casa, como fi lho-
tes de pássaros no ninho, aguardando 
a ração que os pais trazem no bico. 
Foi um dia longo aquele. Pela manhã 
o café foi quase nada. Almoço não 
houve. Somente à noite puderam se 
alimentar. Alguns peixes e um pou-
co de farinha foram o bastante para 
saciar a fome. A mãe preparou tudo 
bem rápido e com carinho. Como a 
família era grande e a única mesa da 
casa não comportava a todos, na hora 
da refeição Voz costumava colocar a 
panela no chão da cozinha e todos 
se sentavam ao redor. Naquela noite 
não foi diferente. Voz olhou em volta, 
viu que todos tinham olhar de quem 
pede. Pôs em cada prato o sufi cien te. 
Após servir a cada fi lho, fez o prato 
de Soprano e por último o seu. Am-
bos se olharam, e nesse olhar havia 
uma prece de ação de graças. 

A Casa Grande foi tombada. Ela 
perdura no imaginário das gerações. 
Uns a chamam de Senzala.

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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Social | Por Andrea Matarazzo*

A cidade de São Paulo é reconhecida internacionalmente 
como um polo de excelência em produção e difusão da 

arte. Na capital estão as melhores salas de concerto, como a 
Sala São Paulo; grandes exposições acontecem na Pinacoteca; 
e importantes palcos para espetáculos são encontrados em te-
atros como o Sérgio Cardoso, recém-reformado pelo Governo 
do Estado de São Paulo. Mas é em uma parcela pequena do ter-
ritório da cidade e, portanto, do Estado, onde está concentrada 
a maior parte dos espaços dedicados à atividade cultural. 

Uma das formas pelas quais procuramos fazer com que a 
cultura de qualidade esteja presente na vida de todos é pro-
porcionando uma excelente formação musical aos paulistas 

de todos os cantos. É isso que o Projeto Guri faz há 16 anos 
em mais de 400 polos de ensino distribuídos por 312 municí-
pios do interior e litoral e por diferentes bairros da capital e 
de cidades da Grande São Paulo.  

Mais do que oferecer uma forma de inserção social e de 
valorização do jovem, o Guri se preocupa com os primeiros 
passos do aluno dentro de uma formação musical consisten-
te. Hoje, ele é considerado o maior programa sociocultural 
do Brasil, com mais de 53 mil alunos matriculados por todo o 
Estado de São Paulo — 40 mil no interior e litoral e 13,5 mil 
na capital e Grande São Paulo. 

Desde 1995, o Guri contribui para a formação musical 

Transformando
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de jovens de 6 a 18 anos que, em sua maioria, nunca tinham 
mantido contato com música clássica e, em muitos casos, nem 
cogitavam a chance de estudar sem custo nenhum. Ao longo 

desse período, milhares de crianças e adolescentes fi zeram cur-
sos de iniciação e teoria musical, coral e instrumentos de cor-
das, madeiras, sopro e percussão. É um projeto de sucesso que 
promove há anos o acesso à cultura, e seus resultados devem 
ser comemorados, continuados, melhorados. Novos públicos 
foram conquistados na capital e no interior, delineando o cami-
nho para a democratização da cultura. 

Muito mais do que aprender a fazer música — não apenas 
clássica como também popular —, os guris estão consumindo 
cultura de qualidade, algo que os levará a ter um olhar mais 
crítico sobre o que os cerca, sobre a sociedade e sobre o espaço 
em que as relações humanas se desenvolvem. A cultura trans-
forma as pessoas, leva todos nós a patamares mais elevados de 
cidadania e qualidade de vida, amplia nossos gostos e opções. 
Muitos ex-guris se tornaram músicos profi ssionais de grandes 
orquestras ou professores dedicados a passar para frente o 
aprendizado obtido quando jovens. Alguns tiveram a oportuni-
dade ímpar de participar de grandes eventos musicais, como o 
Festival Internacional de Inverno de Campos do Jordão. 

É para justamente reforçar esta cadeia de aprendizado 
musical que a Secretaria da Cultura lança o Sistema Paulista de 
Música, visando à integração de equipamentos de produção e 
formação cultural e buscando o aprimoramento entre gestão, 
resultados e efetividade na aplicação dos recursos públicos. 
Por esse sistema será estabelecido um fl uxo para a formação 
de músicos profi ssionais dentro dos programas já existentes 

na Secretaria, como é o caso do Guri, que será a base de toda 
essa ação. 

Estímulos para a progressão do aprendizado musical já 
vêm sendo criados desde o ano passado. Com o propósito de 
incentivar ex-alunos que desejam continuar a trilhar o caminho 
da música, o Projeto Guri criou, em 2010, o Programa de Bol-
sas de Estudos, no qual podem se inscrever pessoas de 16 a 22 
anos que tenham frequentado as atividades do Guri entre 2005 
e 2010 por pelo menos 18 meses consecutivos. De lá para cá, 
26 jovens foram selecionados e ganharam cada um bolsas de 
até R$ 45 mil, quantia que os ajudará a bancar despesas em cur-
sos de excelência no Brasil ou no exterior, além de gastos com 
alimentação, moradia, transporte e demais atividades ligadas à 
formação musical. 

Na primeira edição, os ex-guris foram recebidos no Conser-
vatório de Tatuí, uma escola de ponta da Secretaria de Estado 
da Cultura, e na Academia Nacional de Música Pancho Vladi-
gerov, na Bulgária. Nesta última edição do Programa de Bolsas, 
em 2011, os selecionados tiveram como destinos a Universi-
dade de Pittsburgh, nos Estados Unidos, e o Conservatório 
del Liceu de Barcelona, na Espanha, entre outros importantes 
centros musicais.  

Durante os cursos no Guri há a preocupação em estimular 
essas crianças e jovens a desenvolverem seus talentos e o gosto 
pela música — um outro tipo de música, que foge dos padrões 
comumente ouvidos hoje pelos adolescentes. Desde o come-
ço de 2011, os alunos das turmas mais avançadas dos polos 
do interior e litoral podem tomar emprestados instrumentos 
musicais e acessórios, o que acaba por criar hábitos regulares 
de estudo e maior desenvolvimento técnico-musical. Hoje, 
mais de 2.700 instrumentos, entre violões, clarinetes e saxofo-

Social
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nes, estão à disposição dos guris, sempre sob orientação e mo-
nitoramento dos educadores e acompanhamento dos pais em 
suas atividades diárias. 

Além disso, o Guri estabelece parcerias com músicos e 
grupos profi ssionais para que os alunos possam aperfeiçoar o 
conhecimento e, acima de tudo, praticar. Pelo interior e lito-
ral, sob a coordenação da Associação Amigos do Projeto Guri, 
acontecem as “aulas-espetáculo”, que já receberam a Orquestra 
Mundana, conhecida por utilizar uma gama de instrumentos 
diferentes e de várias partes do mundo. Nos Centros Educa-
cionais Unifi cados (CEUs) da Grande São Paulo e da Capital, 
onde os polos são gerenciados pela organização social Santa 
Marcelina, shows são realizados ao longo do ano dentro da 
série Horizontes Musicais, com participação de músicos con-
sagrados como Hermeto Pascoal. Tais atividades são ótimos 
programas para a população em geral, que pode apreciar boa 
música gratuitamente. 

Fora da Grande São Paulo, as apresentações tomam pro-
porção ainda maior, pois diversifi cam as opções de diverti-
mento das pessoas, contribuindo substancialmente para que a 
Secretaria da Cultura atinja uma de suas metas fundamentais: 
interiorizar o acesso aos bens culturais.

O processo de interiorização da cultura foi reforçado re-
centemente com a ajuda da Internet, por meio da qual o Guri 
disponibilizou o Mixer Guri, um software interativo que torna 
possível a qualquer pessoa inventar músicas a partir de ins-
trumentos e vozes pré-gravados. O programa contou com a 
participação de diversos músicos, como Antônio Pinto (que 
assina a direção artística), Arnaldo Antunes, Naná Vasconcelos, 
Jaques Morelenbaum, Edgar Scandurra, Siba, Fernando Cata-

tau, Toninho Ferragutti, Teco Cardoso, Guilherme Kastrup e o 
grupo Ensemble. O Mixer utiliza a tecnologia para aproximar 
as pessoas do Guri e também ajuda a organização social que o 
gerencia a captar recursos revertidos para as atividades socioe-
ducacionais desenvolvidas pelo projeto. 

É impossível dissociar democratização cultural da questão 
da acessibilidade, desde adaptações físicas em equipamentos 
até orientação pedagógica. Quando pregamos que nossa inten-
ção é levar cultura a todo o Estado, incluímos nessa conta os 
milhões de paulistas que enfrentam barreiras diárias para exe-
cutar tarefas simples. Um trabalho belíssimo, batizado de Guri 
Inclusivo, vem sendo desenvolvido no interior de São Paulo. 
As mudanças físicas e de mentalidade começaram a ser pro-
pagadas no ano passado no polo de Estiva Gerbi, na região de 
Campinas, e desde então vêm se espalhando gradualmente para 
as demais unidades de ensino. Hoje, já temos quase cem jovens 
com alguma defi ciência estudando música apropriadamente. 
Nossa intenção é fazer outras centenas encontrarem no Guri a 
mesma chance obtida pelos milhares de crianças e adolescen-
tes ao longo desses 16 anos: a do poder de transformação por 
meio da formação musical.
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*Andrea Matarazzo é secretário de Estado da Cultura e também exerceu os cargos de 
embaixador do Brasil na Itália (2001/2002) e de ministro-chefe da Secretaria de Comuni-
cação de Governo da Presidência da República (1999/2001).
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Re� exão | Por Alexandre Carvalho*

lado, tanta fascinação gera, sem dúvida, 
superfi cialidade que turva e entorpece. 
Turvado e entorpecido, o ser humano 
é mais bem conduzido por mãos in-
visíveis que querem reter junto a si a 
vontade e os desejos alheios. Mesmo 
nessa situação, a esperança ainda não 
morreu. Não! Ela apenas está velada, 
mas pulsa.

Portanto, aproveitando o tempo 
que nos é dado, é preciso desvelar a 
esperança e deixar que ela venha à luz 
e ilumine. O homem esperançoso é 
aquele que diante da realidade que o 
cerca se sente impelido a tomar deci-
sões, fazer escolhas que implicam re-
núncias e, acima de tudo, assumir com 
afi nco o caminho que decidiu trilhar. 
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O ser humano pode e é defi nido 
de muitas maneiras: sapiens, lu-

dens, faber etc. Cada uma dessas de-
fi nições — e tantas outras possíveis 
— não esgota a compreensão que 
se possa ter do homem e da mulher. 
Seria mais prudente, contudo, olhar 
o homem a partir de suas múltiplas 
faces, que são complementares. En-
tre as possibilidades de compreender 
o ser humano, mesmo que não em 
sua totalidade, há, também, o “homo 
spes”, ou seja, o homem que carrega 
em sua essência a esperança.

Independentemente do lugar onde 
nasça e cresça, o ser humano é cha-
mado à plenitude de sua existência. 
Mesmo nas condições mais adver-
sas, homem e mulher são impelidos 
interiormente a superar barreiras in-
ternas e externas para se expandir em 
direção a si mesmo e ao outro. Esse 

impulso interior pode ser entendido e 
nomeado como spes, ou esperança. Não 
se trata aqui de sentimento românti-
co, ingênuo ou inconsequente, mas 
força transformadora e consistente. 
Talvez seja por isso que a sabedoria 
popular tenha solenizado a expressão: 
“A esperança é a última que morre”. 
Cabe aqui um questionamento: será 
que morre? Se não morre, porém, a 
esperança pode esmorecer e, defi niti-
vamente, isso é perigoso. 

Vive-se um tempo propício para a 
renovação: começo de um novo ano. 
Na verdade, esse momento pode ser 
tomado como mera convenção; con-
tudo, o tempo pode servir muito bem 
para que se revejam algumas atitudes 
ou posturas que poderiam ser abando-
nadas em favor de outras mais cons-
trutivas. Não se trata aqui de empol-
gação superfi cial que se confunde com 
as tão conhecidas “promessas de fi m/
começo de ano”, mas de compromis-
so fi rmado consigo mesmo em favor 
de si mesmo. 

O caminho da transformação, ou 
mudança, passa pelo conhecimento 
que cada um deve ter de si. E para que 
se conheça a si mesmo é necessário 
que se faça silêncio; é preciso aquietar 
as muitas vozes que ecoam e repicam 
formando um turbilhão poderosa-
mente sedutor. Não é tarefa fácil, po-
rém, silenciar. O ser humano, de modo 
particular, em nossos dias, é hiperesti-
mulado. Toda essa agitação é, em cer-
to sentido, fascinante, mas, por outro 

Esperar é acreditar sempre no melhor
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*Alexandre Carvalho é coordenador do editorial infantoju-
venil da PAULUS. E-mail: infantojuvenil@paulus.com.br
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Especial Formação de Professor |Por Beatriz Tavares de Souza*

Em Catador de Palavras, o jovem leitor tem a oportunidade de escolher as palavras mais adequadas que o ajudarão a criar seus 
próprios textos e dar voz ao mundo. Ilustrada e elaborada por Regina Rennó, a história acaba propondo, em razão da ausência de 
textos, exercícios práticos em torno de temas como trabalho, cultura, preservação do meio ambiente, valores humanos. Com o auxílio 
das imagens, é possível reconhecer o comportamento individual e coletivo das pessoas e da vida em sociedade. O recurso incentiva a 
criação de histórias e a troca de experiências entre os colegas. E tudo conforme a proposta pedagógica de Beatriz Tavares de Souza.

Silêncio criativo

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

Título: Catador de Palavras
Autora: Regina Rennó
Ilustrações: Regina Rennó
Formato: 20,5 cm x 20,5 cm 
Número de páginas: 32

Apresentação
Trata-se de um livro rico em conteúdo construído a partir de uma bela linguagem plástica. As 

ilustrações trazem imagens que retratam a vida no meio social/urbano e mostram o comporta-
mento e os valores humanos.

Justi� cativas
Direcionada ao público infantil, a obra aborda assuntos que auxiliam o professor a propor 

atividades para os alunos criarem seus próprios textos. Ademais, o tema é importante para refl e-
tir sobre cultura, trabalho e o comportamento em relação à preservação do meio ambiente. 

Projeto Pedagógico
Como reconhecer, com a ajuda das imagens, o comportamento individual e coletivo das 

pessoas. Trabalhar o reconhecimento e a valorização do trabalho do outro.  

Temas Secundários
Sentimentos, relacionamentos, fraternidade, partilha e moradia. 

Áreas do Conhecimento
Língua Portuguesa, Ciências Naturais, Artes, História e Geografi a. 

Temas Transversais
Pluralidade cultural, ética, meio ambiente, trabalho e educação.

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

Objetivos
A partir da interpretação das imagens, ajudar os alunos a criar, inventar e contar histórias.

Iniciando a leitura
Reconheça os conhecimentos prévios de seus alunos em relação ao tema. Inicie a leitura 

discutindo sobre o livro, criando situações com as quais eles possam identifi car o meio ambiente, 
os personagens, o contexto e demais elementos (fi guras, cores, linhas etc.).



Sugestões para atividade

Faça uma leitura conjunta dos desenhos. Solicite aos alunos observá-los e descrevê-los oralmente. Em primeiro lugar, 
peça-lhes para verem a capa e seus elementos. Pergunte:

1- O ambiente é urbano? Rural? Nas ilustrações, existe alguma fi gura humana ou fi guras de animais? Há objetos que 
podem ser usados como instrumentos de trabalho?

2- Quais as cores predominantes? O que elas representam? Campo? Bosque? Parques? Matas? Florestas? 

3- Instigue os alunos a apresentar seus conhecimentos sobre povos, comunidade, cidadania:

a) O que você conhece sobre reciclagem? __________________________________________________.

b) Dos materiais usados em sua casa, quais são possíveis de se reciclar? ___________________________.

c) Qual a maneira correta de separar o lixo? ________________________________________________.

d) Você pode imaginar como é a vida de um catador de papel? __________________________________.

4- Organize-os em pequenos grupos para desenvolver as seguintes atividades:

a) Observe a primeira página e descubra o que as ilustrações podem representar. Os traços e as linhas lembram o quê? 
____________________________________________________________________________________________.

b) Observe e escreva quais sensações as imagens da página 5 despertam em você.____________________________
____________________________________________________________________________________________.

c) Repare nas imagens a partir da página 6 e tente interpretar a história produzida pela autora do livro. ____________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________.

Em seguida, propicie ambiente para os alunos exporem a história inventada.

3 3
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Especial Formação de Professor

Atividade individual

1- Observe que nas ilustrações das páginas 15, 16 e 17 a autora procura destacar a comoção de uma moradora para 
com um catador de papel. Ajude os alunos a interpretar:

a) O que a moradora pode ter sentido em relação ao catador de papel? Piedade? Admiração? Fraternidade? ________
____________________________________________________________________________________________.

b) Proponha ao aluno reproduzir a interpretação em uma folha de cartolina. Pode utilizar guache, pincel ou lápis 
de cor.

2- Explore as ilustrações das páginas 18, 19, 20 e 21. Faça uma leitura conjunta observando o desenho da moradia e 
do embrulho de presente. Pergunte:

a) O que está escrito no cartão? ______________________________________.

b) Qual foi o presente que a pessoa recebeu? ____________________________.

c) Quanto à reação do catador de papel, ele sentiu curiosidade para saber o que havia dentro da embalagem? Ao abrir 
o pacote, qual foi seu comportamento? ___________________________________.

3- Observe as imagens das páginas 15, 26 e 27. Em sua opinião, existe alguma semelhança entre o gesto da mulher e o 
do catador de papel? ___________________________________________________________________________ .

Homem, trabalho, meio ambiente

1- Em relação ao meio ambiente, responda como era a casa do catador de papel. Era feita de tijolo? Papelão? Madeira? 
Nela havia porta, janela? O que tinha dentro? Descreva. ________________________________________________. 

2- Em sua opinião, o catador de papel morava sozinho? ______________________________________________.

3- Como ele transportava todo o papel que catava na rua? ____________________________________________.
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4- De onde poderia vir todo o material que recolhia e para que ele servia? _________________________________
____________________________________________________________________________________________.

5- Você saberia dizer em qual horário o homem saía para trabalhar? A qualquer hora do dia? Ao amanhecer?                  
Ao anoitecer? _________________________________________________________________________________.

6- Agora, descreva o aspecto físico do homem e da mulher. Eram gordos? Magros? De pele clara? Cabelo escuro? 
Como eram? __________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________.

7- Proponha à classe uma pesquisa para que se informe sobre:

a) Como surgiu o trabalho de catador de papel. ______________________________________________________
____________________________________________________________________________________________.

b) A importância desse trabalho para a preservação da natureza. _________________________________________
____________________________________________________________________________________________.

c) Para onde vão e o que é feito dos materiais recolhidos. ______________________________________________
____________________________________________________________________________________________.

d) O que era feito com o lixo antigamente. __________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________.

f) O que o lixo amontoado em terrenos baldios pode causar às pessoas. ___________________________________
____________________________________________________________________________________________.

g) As consequências para a população quando alguém deixa lixo esparramado nas calçadas e ruas, sobretudo em época 
de chuva. _____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________.

Algumas atividades poderão ser desenvolvidas integradas às disciplinas de Artes, Ciências Naturais e Geografi a. 
Converse com os alunos sobre os benefícios da reciclagem para o homem, a saúde, o meio ambiente.
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Especial Formação de Professor

Desa� o

Organize-os em dupla para desenvolver as seguintes atividades:

1- Observe o nome do livro: Catador de Palavras.

2- Compreendendo o texto: veja o presente dado pelo homem à mulher (um cata-vento).  

3- Levantem hipóteses sobre as razões que levaram a autora a usar esse título no livro.

4- Em sua opinião, o que sugere esse presente?

a) É apenas um cata-vento.

b) O cata-vento faz referência aos equipamentos utilizados para captar a força dos ventos e transformá-la em energia 
eólica, em operação nos moinhos de vento. É uma alternativa para produzir energia sem agredir o meio ambiente.

c) Para nos lembrar do compromisso que temos em manter o ambiente e o ar mais limpos e saudáveis. 

5- Proponha que os estudantes façam dois desenhos comparativos: um deles sobre um ambiente com trabalho de 
reciclagem e o outro, sem. Peça para destacarem os aspectos ambientais. Oriente-os a:

a) Criar uma poesia com um título relacionado ao meio ambiente, à reciclagem ou ao trabalho de catador de papel.

b) Desenvolver um trabalho artesanal construindo um cata-vento.

c) Montar a maquete de um destes ambientes: zona urbana, rural, fl orestal ou fl uvial. 

d) Escrever outra história destacando os possíveis comportamentos tanto do homem quanto da mulher. Procure 
mostrar as causas e consequências.
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Um assunto puxa o outro...

De acordo com os estudos da ciência e da tecnologia, a energia elétrica produzida no Brasil provém de usinas hidrelé-
tricas. Isso tem provocado inúmeras discussões sobre os impactos que as construções de barragens podem provocar no 
meio ambiente. 

Professor, comente que existem fontes alternativas de energia elétrica. Em regiões rurais e mais distantes, por exem-
plo, tem sido utilizada a energia produzida em usinas termoelétricas e em pequena escala. Além dessas há outras, como 
a geotérmica, a das marés, a fotovoltaica e a nuclear. Apesar de tamanha variedade, é necessário que o homem seja um 
consumidor consciente e evite o desperdício.

Você sabia que o Brasil está entre os países que mais reutilizam materiais reciclados em produções industriais? O 
alumínio e o papel estão entre eles! Em alguns estados ou cidades, como São Paulo, a prefeitura tem reutilizado água não 
somente para o consumo, mas também para a limpeza urbana de ruas, calçadas etc. Repare se as pessoas de sua casa, de 
algum modo, têm reutilizado água para lavar o quintal, a calçada, o banheiro, o canil etc.    

Sugestões para avaliação

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

Ressaltamos que as atividades aqui propostas têm por objetivo oferecer subsídios para a mediação do trabalho 
pedagógico com a obra Catador de Palavras, da PAULUS, e que não pretendem ser determinantes do trabalho desen-
volvido em sala de aula, tendo em vista que somente o professor conhece as necessidades específi cas de sua turma.volvido em sala de aula, tendo em vista que somente o professor conhece as necessidades específi cas de sua turma.



Especial formação de professor |Por Beatriz Tavares de Souza*
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Capa | Por Marcelo Balbino, da redação

Caminhando lado a lado, psicologia e educação po-
dem se unir em prol de melhores índices de rendimento, 
aprendizagem e saúde dos estudantes. Afi nal de contas, 
eles passam a maior parte do tempo na escola. Neste con-
texto, os professores se tornam importantes instrumen-
tos de observação e informação sobre condutas e com-
portamentos vivenciados. E se bem desenvolvido esse 
olhar, é possível encaminhar o aluno, se for o caso, para 

tratamento correto realizado por profi ssional adequado, 
como psicólogo, médico ou fonoaudiólogo. 

A atenção da escola sobre o jovem muitas vezes vai 
além do que os pais conseguem enxergar. “Os professo-
res têm uma vantagem sobre os pais, pois veem a criança 
interagindo com os colegas e sendo colocada à prova. É 
assim que eles podem compará-la com outras”, explica 
Elisa Marina Bourroul Villela, psicóloga clínica, doutora 

A escola é o lugar onde muitas vezes as crianças passam até mais tempo do que em suas próprias ca-
sas. Mais ainda: é um local privilegiado de observação. Lá, mestres e educadores podem analisar os alu-
nos e identifi car possíveis problemas de comportamento e saúde, sinalizando-os em busca de solução.

Corpo e mente
saudáveis

Photoxpress
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Capa

pela USP e professora do curso de psicologia da Univer-
sidade Presbiteriana Mackenzie de São Paulo (SP).

De acordo com ela, a interação social é um dos prin-
cipais meios para se verifi car o comportamento. Obser-
vando-o, o professor consegue medir a interatividade do 
indivíduo, porque acaba adquirindo uma noção de como 
funciona a classe toda. Assim, ele percebe, por exemplo, se 
uma criança é ou fi cou agressiva, hiperativa. Não que isso 
seja sua tarefa primordial, mas, ao aprimorar o olhar, ele 
pode visualizar alguém que destoa dos demais. “O profes-
sor conhece o aluno que não caminha”, enfatiza Elisa. 

Sobre as condutas adotadas com relação aos possíveis 
desvios de comportamento ou à queda de rendimento esco-
lar, o colégio poderá se manifestar entrando em contato com 
os pais e solicitando uma avaliação psicológica. Alguns deles 
possuem psicólogos que auxiliam os professores a lidarem 
com o aluno no contexto escolar. O papel da instituição é 
sempre o de orientar, no sentido de buscar um profi ssional 
adequado para tratar a pessoa caso encontre problemas que 
fujam do normal e infl uenciem no aprendizado.  

“Quando algo não vai bem, a própria escola pode entrar 
em contato com os pais e solicitar uma avaliação psicoló-
gica”, avalia a doutora Elisa. Distúrbios, doenças psíquicas, 
neuróticas e psicóticas fazem parte dos problemas que são 
encontrados em seu trabalho e que geralmente envolvem 
crianças entre 7 e 8 anos de idade. Tais situações somente 
podem e devem ser diagnosticadas por um profi ssional da 
área de psicologia e necessitam do auxílio da escola e dos 
pais para tratamento. “O bullying, por exemplo, é um trans-
torno de conduta antissocial, um desvio no qual o autor 
projeta uma fragilidade dele no outro. Ele envolve a vítima, 

que também possui algo em seu interior que a faz acreditar 
naquela situação”, explica Elisa.

No caso de um profi ssional da área diagnosticar as cha-
madas doenças ou distúrbios psicológicos, o tratamento 
sempre começa com o consentimento dos pais, que tam-
bém participam e colaboram em conversas e trocas de ideia. 
Nesses casos, nunca se emprega o uso de medicamentos, 
até porque os psicólogos não podem prescrevê-los. So-
mente um médico poderá recomendar o uso de medicação 
ao paciente que lhe for encaminhado. 

Qual seria a escola ideal?
A doutora Elisa acredita que o modelo ideal de escola 

poderia oferecer um psicólogo escolar e um médico para 
diagnósticos e ações preventivas. “Existem escolas de vá-
rias estruturas, com linhas pedagógicas e de pensamento 
distintos, mas acredito que a escola tem de se harmonizar 
com a forma de educar da família. Ou seja, não se pode ter 
um discurso em casa e outro no colégio”, pondera. “Talvez 
não exista a escola ideal, e sim a que melhor combine com 
a forma de a família educar”, complementa.

A prevenção existe igualmente no caso dos problemas 
considerados psicológicos. Às vezes, perceber um com-
portamento prematuramente ajuda a acelerar o tratamento 
antes que a situação se agrave. “Isso funciona como uma 
espécie de detecção precoce. Existe uma análise na qual 
são verifi cadas tanto as estruturas das crianças quanto a 
familiar”, conta Elisa.  

Olhar atento e prático em sala de aula
Cristina Ricchiutti, assessora de direção do Colégio 

Monteiro Lobato, na zona norte de São Paulo, reconhece 
que problemas de saúde são muito prejudiciais ao apren-
dizado, independentemente da gravidade. “Basta a criança 
não estar bem para o seu aproveitamento cair”, afi rma.

De maneira geral, entre os diagnósticos mais 
encontrados estão:

• Transtorno de conduta antissocial: A criança tem 
pouca noção para lidar com os colegas e difi culdade de 
perceber o outro, desenvolvendo uma conduta conhe-
cida como narcissistêmica (egoísta);

• Depressão infantil: A criança não vê muito sentido 
na vida.
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Descobrir esses problemas com antecedência é crucial 
para reverter possíveis prejuízos. Por isso, é necessária a 
observação constante dos professores e de todos os pro-
fi ssionais que atuam no ambiente escolar. “As crianças re-
almente são muito ativas. Qualquer mudança no compor-
tamento merece atenção especial”, explica Cristina.

Há várias maneiras de perceber se o jovem está tendo 
alguma difi culdade. O professor pode, por exemplo, iden-
tifi car problemas de visão se o vir franzindo muito a testa 
para ler o que está escrito na lousa. “Problemas na caligra-
fi a também podem sugerir obstáculos causados por uma 
condição adversa”, destaca Cristina.

Quando o colégio percebe algo errado, é preciso colher 
dados sobre o que está acontecendo. A instituição pode 
propor aos pais o encaminhamento do fi lho para um es-
pecialista. E recebido o diagnóstico, o colégio continua tra-
balhando junto com a família, para reverter a situação. “Os 
pais confi am no trabalho do colégio e se sentem seguros em 
permitir que nós ajudemos seus fi lhos”, diz a assessora. 

Atenção ao emocional
A pedagoga Maria Edna Scorcia, diretora pedagógica 

do Colégio Joana D’Arc, localizado no bairro do Butantã, 
em São Paulo (SP), procura acompanhar de perto a rotina 
escolar dos alunos e identifi car os problemas causadores 
de eventuais transtornos. Enquanto as maiores difi culda-
des são originadas por fragilidades emocionais, outras que 
afetam a visão e a locomoção exigem cuidado igualmente 
especial, justamente para não interferirem no aproveita-
mento das aulas.

“É mais simples lidar com difi culdades físicas”, explica 
Maria Edna. Alunos com problemas de visão, por exem-
plo, têm seus lugares reservados nas primeiras carteiras da 
classe. Se a professora perceber que algum deles apresenta 
sintomas capazes de induzirem esses diagnósticos, ela en-
tra em contato com os pais. O colégio tem também salas 
adaptadas para portadores de defi ciência física, onde são 
alocados os alunos com mobilidade reduzida. 

Enquanto os empecilhos de ordem física são relativa-
mente simples de serem superados, as questões relacionais 
e emocionais causam muito mais complicações ao desem-
penho escolar. “O aluno refl ete uma situação da sua his-
tória”, diz Maria Edna, que identifi ca os problemas pelos 
diálogos estabelecidos e pelas orientações dadas.

Os distúrbios psicológicos exigem acompanhamento 

especial do professor, a fi m de não interferirem no apren-
dizado. “O aluno com dislexia tem um tempo diferente 
para aprender”, afi rma a especialista. “O professor precisa 
trabalhar de outra forma para garantir que aquele estudan-
te não seja prejudicado.”

A solução de problemas emocionais que lidam com o 
cotidiano e os hábitos da família é muito mais delicada. 
Segundo Maria Edna, muitos pais se recusam a aceitar que 
são os responsáveis pelo mau desempenho escolar do fi lho. 
“Alguns pais se satisfazem em ser apenas ‘superprovedo-
res’, fornecendo uma educação de qualidade, brinquedos, 
cursos de idioma, balé, natação... Mas acabam se esquecen-
do das questões intrínsecas à criação”, opina Maria Edna. 

Após perceber que um problema familiar pode estar 
afetando o rendimento do aluno, Maria Edna convoca os 
pais para uma conversa. A primeira providência tomada 
no Colégio Joana D’Arc é recomendar um profi ssional es-
pecializado para a família do aluno. Os profi ssionais do 
colégio também fazem um trabalho interno para ajudar a 
contornar o problema. De acordo com ela, difi cilmente o 
prejuízo não pode ser revertido.
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Capa

Experiente em lidar com os problemas relacionados à 
saúde escolar, Marun David Cury, pediatra, membro da 
Comissão de Defesa Profi ssional da Associação Paulista 
de Medicina e diretor clínico da Clínica Infantil Princesa 
Isabel (SP), possui vasto conhecimento sobre o assunto. 
O médico traça estratégias de educação desde os anos 90, 
época em que já se falava de bullying. A seguir, ele explica 
um pouco mais sobre o tema. 

• Existem doenças que podem atrapalhar o rendi-
mento escolar?

Sim. Geralmente são doenças crônicas respiratórias, 
como a asma brônquica. Noto a asma durante o ano intei-
ro, mas com maior incidência no outono e no inverno. Tais 
doenças, se não forem bem cuidadas, podem trazer conse-
quências que fazem o aluno se ausentar bastante da aula 
e fi car com febre e falta de ar – problemas relativamente 
comuns nas escolas. 

Existem também enfermidades, como o diabete tipo 
1, que exigem controle, provocam descompensação na 
criança e a consequente ausência na escola. Além disso, os 
alunos apresentam processos infecciosos repetidas vezes 
no decorrer do ano. Este é um problema de base, e volta e 
meia ele aparece com frequência acompanhado por febres 
e infecções virais.

• Qual seria a melhor forma de prevenir essas 
doenças?

Para cuidar corretamente da saúde, é preciso visitar 
o pediatra frequentemente e investigar todas as possíveis 
complicações que aparecerem, como alergia respiratória, 
diabete, infecção urinária. É sempre bom buscar informa-
ção a respeito.

• O que causa ou facilita essas doenças que mais 
ocorrem?

O convívio escolar facilita a transmissão de vírus, assim 
como as condições climáticas e as mudanças bruscas de 
temperatura. Sem contar a poluição, claro. A criança sofre, 
sim, com esse problema, que na maior parte das vezes de-
sencadeia infecções e também a asma.

• Como a escola pode enfrentar a situação? 
O ideal seria que toda escola tivesse uma estrutura mé-
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dica. Quando o aluno começasse a faltar com certa regu-
laridade, os professores deveriam conversar com os pais, 
orientá-los a levá-lo ao pediatra, para verifi car.

• E os professores? Também podem ajudar?
O papel do professor é observar, e não dar o diagnós-

tico. Mas ele pode revelar quando a criança não estiver 
atenta e averiguar os motivos que a levaram a ter quedas 
na produção. Ele conhece as crianças e pode insistir na 
investigação, alertando a família para que tome os devidos 
cuidados. Parece até estranho, mas, hoje, com a correria 
dos pais, muitos alunos até fi cam sem café da manhã em 
decorrência da falta de tempo. 

• Pela sua experiência, daria para fazer uma lista 
das maiores ocorrências médicas na escola?

Fora o segmento já citado [o das doenças respiratórias], 
existe também a questão dos acidentes com trauma. Na 
verdade, eles são a causa primeira e ocorrem em aproxima-
damente 35% dos casos e das queixas. Em seguida estão 
a febre, as indisposições (viroses, resfriados, gripe, otite, 
amigdalite) e as dores abdominais e de cabeça.  

• Na sua opinião, esses quadros podem estar li-
gados a fatores emocionais?

É interessante falar sobre as dores psicossomáticas, que 
são aquelas cujos incômodos e queixas estão ligados a fa-
tores psicológicos desencadeados por problemas enfrenta-
dos em casa ou na escola. Daí surgem alunos com gastrite, 
colite, síndrome do intestino irritável, enxaqueca. Existem 
diversos problemas emocionais gerados, principalmente, 
pelo excesso de carga, adaptação a novos ambientes, entre 
outros. Acredito que muitas reclamações são compostas 
de um fundo psicológico, como é o caso da criança que 
vai ao posto de saúde com hipoglicemia porque nem se 
alimentou direito, ou a que está com dores abdominais 
porque os pais não estão presentes para lhe dar de comer. 
Sei que muitas delas têm de acordar mais cedo e vão para 
a escola sem comer nada.

• As escolas contribuem para a prevenção?
Como plano de prevenção, na escola em que existe o 

posto médico seria interessante buscar a lista de frequên-
cia, checar os nomes mais atendidos e chamar os pais para 
conversar. É essencial indagar-lhes se estão a par dessas 

ausências, pois muitas vezes nem eles mesmos sabem. O 
pediatra poderá dar conta de tal demanda e depois indicar 
o aluno para um médico específi co (psicólogo ou fonoau-
diólogo, por exemplo). O papel da escola poderá ser o de 
observação, orientação, sempre relacionada ao rendimen-
to do aluno. Ao notarem alguma diferença, os educadores 
devem se manifestar e se conscientizar de que o problema 
pode ter diversas origens. O essencial é investigá-lo. 

• A preocupação com o diagnóstico precoce au-
mentou em comparação ao passado? 

Antigamente não havia preocupação com pressão alta, 
diabete, colesterol, obesidade. Hoje, a obesidade atinge 
índices de 30% a 40% em sala de aula. E isso ainda em 
turmas de pouca idade. A situação se agrava se a famí-
lia tiver doenças metabólicas, fator principal para o aluno 
desenvolver problemas futuros. Nesse caso, recomenda-se 
aferir a pressão com certa regularidade, conversar com o 
pediatra para pedir orientações etc. 

• Quais conselhos o senhor daria para as escolas?
Acredito que elas deveriam ter um papel voltado para 

a educação da saúde, discutir prevenção, doenças crôni-
cas. Se o aluno está indo mal, nenhum tipo de diagnóstico 
pode ser gerado na reunião de pais. O que se espera é 
informação, investigação. Afi nal, por que a criança não vai 
bem? Ela está enfrentando algum problema emocional e/
ou físico? É fruto de um meio delicado? A situação que a 
angustia acontece em casa ou na escola? Os pais convivem 
bem? Estão juntos? Têm problemas com álcool, drogas? 
Como é a dinâmica da escola? O aluno está bem adapta-
do? A instituição e os professores são bons? Essas per-
guntas devem ser feitas para se descobrir qual problema 
o aluno tem. 

• Qual seria o modelo ideal de escola?
Na maioria das escolas particulares, existe o serviço de 

apoio médico. Na realidade, no modelo ideal de gestão, 
seria interessante manter uma equipe multidisciplinar, com 
médico, pedagogo, nutricionista, psicólogo, neurologista. 
O pediatra vai manter uma comunicação com a criança so-
bre o tratamento correto, para só depois encaminhá-la ao 
profi ssional que puder tratá-la. Quando percebidos distúr-
bios emocionais e comportamentais, o melhor a se fazer é 
esmiuçar a situação observada. 



Segurança nas
escolas: um tema transversal

Segurança | Por Marcelo Balbino, da redação
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Os desafi os enfrentados por educadores também 
acompanham as preocupações vivenciadas nas grandes 
cidades. Entre os temas da atualidade, inseridos e até am-
pliados na realidade brasileira, encontra-se a questão da 
segurança. O assunto se refl ete em vários segmentos, seja 
dentro da instituição de ensino, seja no trajeto até ela, ou 
até mesmo no horário de saída dos estudantes.

Tal preocupação não representa exatamente uma no-
vidade, mas, com o passar do tempo, o tema também 
sofreu transformações que passaram a acompanhar o 
modelo de vida atual. “Antigamente, havia sempre um 
guarda municipal na entrada dos colégios”, lembra o 
professor José Carlos Pomarico, mantenedor do Colégio 
Joana D’Arc, localizado no bairro do Butantã, na cidade 
de São Paulo. Segundo ele, “a segurança era interessante 
naquela época e o guarda-civil fazia um trabalho de acon-
selhamento além dos muros da escola, conversando com 
pais, alunos e transmitindo confi ança”.

Em muitos casos, o papel do guarda-civil foi gradu-
almente transferido aos seguranças particulares, que no 
caso do tradicional Colégio Joana D’Arc, fundado há 
mais de 70 anos, estão habituados ao movimento da rua 
e criam vínculos com os alunos e seus familiares. Conhe-
cer bem as redondezas e a vizinhança também contribui 
para o trabalho, avalia o professor José Carlos. “Como a 
rua é pouco movimentada, o pessoal já conhece os mo-
radores e identifi ca rapidamente se há alguém estranho 
nos arredores.” 

Olho neles! 
Enquanto a segurança dos alunos é realizada por pessoal 

especializado, o patrimônio do Joana D’Arc é guardado por 
um circuito de câmeras. Há também vigias de plantão duran-
te toda a noite.

Nesse âmbito, a tecnologia disponível hoje permite 
“olhos” que prometem incrementar ainda mais a visão hu-
mana: as câmeras de vigilância. O mercado atual apresenta 
diversos modelos, inclusive aqueles que conseguem gravar 
com pouquíssima luz, dotados de sistema infravermelho. 
Além disso, aparatos modernos também possibilitam o uso 
das imagens captadas e a identifi cação de possíveis crimino-
sos ou destruidores de patrimônio. Por outro lado, tais siste-
mas podem gerar polêmicas relacionadas à privacidade dos 
locais monitorados.

De certa forma, a experiência não é novidade no segmen-
to de ensino. Mas Votorantim, a cerca de 100 km de São Pau-
lo, vivencia uma realidade diferente. Esta é a primeira cidade 
a ter 100% das escolas monitoradas por câmeras. Para tanto, 
foram instalados 270 aparelhos. Ali, 45 escolas da rede mu-
nicipal estão sendo monitoradas em locais como corredores, 
quadras ou pátio. Olhos eletrônicos estão atentos a tudo, que, 
para não infl uenciarem no decorrer das aulas, não fi lmam o 
interior das classes. 

Prestes a completar um ano, o sistema de Votorantim, 
discutido com os pais dos alunos, poderá ser copiado por 
outros municípios, embora a ideia ainda esteja em estudo. Por 
enquanto, a Polícia Militar da região confi rmou que não ocor-

Para enfrentar o desafi o, empresas particulares, polícia
e novas tecnologias caminham em direção a um modelo 
ideal que reúne escola, alunos, pais e sociedade.



e família”, explica a mantenedora Carolina Bittencourt.
Na Bosque das Letras, os próprios pais registram nessa 

agenda quem é o responsável por buscar a criança. “Caso 
seja uma pessoa diferente, eles precisam mandar um aviso 
por escrito no documento”, explica Carolina.

Como está localizada dentro de um condomínio re-
sidencial, a escola conta com proteção extra. Há rondas 
constantes de equipes de segurança e ainda dois porteiros 
de plantão na entrada. Um circuito interno de câmeras re-
gistra as ações, mas os pais não têm acesso às imagens.

As normas de segurança da escola, embora rígidas, fo-
ram criadas para “facilitar o trabalho e ajudar a lidar com a 
imensa responsabilidade de cuidar dos fi lhos dos outros”, 
afi rma Carolina. A preocupação começa na escolha dos 
profi ssionais, que precisam ser capacitados e que se reú-
nem constantemente para trocarem informações.

Apesar das difi culdades e da responsabilidade, Carolina 
se diz recompensada pelo trabalho: “É muita responsabili-
dade, mas ao mesmo tempo é uma delícia ver que a crian-
ça está crescendo, se desenvolvendo e aprendendo coisas 
novas”, ressalta.
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rem mais os fl agrantes de tráfi co de drogas nas imediações. 
A segurança das escolas não deve acontecer apenas dos 

muros para fora. Lidar com crianças exige sempre atenção 
redobrada, tanto dos responsáveis pela segurança e ma-
nutenção dos equipamentos específi cos para a função — 
desde bebedouros, extintores, muros, instalações esporti-
vas — como de funcionários bem treinados.

 Atenção redobrada
Localizado na movimentada Avenida Zumkeller, na 

zona norte de São Paulo (SP), o Colégio Monteiro Lobato 
optou por montar um esquema de segurança mais rígido 
para garantir a tranquilidade de pais, alunos e professo-
res. O diretor, Walter Assis, faz questão de acompanhar 
diariamente a entrada dos alunos e verifi car se há alguma 
movimentação estranha nas cercanias.

“O colégio tem uma grande responsabilidade com a se-
gurança dos alunos, ainda mais nos dias de hoje”, diz Wal-
ter. Por isso, o aluno só é autorizado a sair da escola com 
os pais. No caso de terceiros, é necessária uma autorização 
por escrito. Para a movimentação de veículos, existe uma 
área destinada ao embarque e desembarque de alunos que 
utilizam o transporte escolar, e ela também recebe atenção 
especial. “Os motoristas são habilitados para transportar 
crianças. Já os veículos são vistoriados regularmente”, con-
ta o diretor.

A tecnologia é utilizada para reforçar o trabalho nas 
portarias, onde fi cam três porteiros de plantão. O circuito 
de câmeras — externo e interno — armazena as imagens e 
ainda conta com a função de infravermelho, para registrar 
com precisão as cenas noturnas.

Como medida de prevenção, o Colégio Monteiro Lo-
bato tomou a iniciativa de impedir a permanência de am-
bulantes nas imediações. “Aqui não temos pipoqueiro na 
saída”, conta Walter. O objetivo é não criar oportunidades 
para ações que fujam da rotina do ambiente escolar. 

 
A infl uência da tecnologia

A escola infantil Bosque das Letras, inaugurada há apenas 
três anos na Granja Viana, em São Paulo (SP), se preparou 
com as facilidades que a tecnologia moderna oferece a fi m 
de proporcionar mais segurança tanto para os alunos quan-
to para os pais. “Na matrícula do fi lho, os pais recebem um 
login e uma senha que dão acesso a uma agenda eletrônica a 
partir da qual será realizada toda a comunicação entre escola 
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desde bebedouros, extintores, muros, instalações esporti-
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Filoso� a | Por Mario Sergio Cortella*

Roma, Sérvio Túlio, o sexto rei, em me-
ados do século VI a.C. Ele fez a primei-
ra classis juniores, de jovens, e a primeira 
classis seniores, dos mais idosos. A ideia de 
classis juniores ou classis seniores era a con-
vocação militar. A pessoa era convoca-
da para fazer parte do exército romano 
dentro das suas formas de orientação 
e luta. Essa expressão class, que, num 
primeiro momento, vai dar classis, mais 
adiante vai estruturar no mundo romano 
da Antiguidade, especialmente no século 
I a.C., a ideia de classes. 

O que eram as classis? Eram as con-
vocações daqueles que iriam participar 
da gestão do Estado, fosse na tarefa de 
dirigentes, fosse na de operadores, de 
trabalhadores ou de soldados. É daí, 
inclusive, que vem a expressão “classes 
sociais”. Essa noção tem força porque 
a ideia de classe levará a uma mudança 
paulatina, em que serão estruturadas na 
Roma antiga, descartados os escravos, 
duas grandes classes: a dos mais im-
portantes e a dos menos importantes. 
A classe dos mais importantes era cha-
mada de patrícios. E a classe dos menos 
importantes era a dos plebeus. Patrícios 
e plebeus vão estruturar, portanto, as 
principais classes do mundo romano do 
século I a.C. e, mais adiante, essa termi-
nologia seguirá. 

Os patrícios (observe o nome) assim 
eram denominados por serem os funda-

Uma série de questões vem à tona 
quando se fala em “clássico”. Será 

que o clássico é o importante? Será que 
o clássico é aquilo que é valorizado de 
forma mais efusiva? Será que o clássico 
é aquilo que é escolhido por alguns es-
pecialistas como tal? Para se iniciar a re-
fl exão, é necessário buscarmos a própria 
origem da ideia de clássico. 

De onde viria a ideia de clássico? Se 
você, em algum momento, estudou la-
tim, deve se lembrar que existe um radi-
cal “class”, que signifi ca “convocar, cha-
mar”. Mais tarde, vai-se utilizar a noção 
de “vocar”, mas “class” é convocação. 
O termo “class” começou a ser utilizado 
e foi introduzido no mundo da Antigui-
dade por um dos grandes reis iniciais de 

dores que se colocavam como os her-
deiros da pátria romana e também dos 
pater família, dos grandes líderes dos 
clãs da suposta origem da realeza roma-
na. Aquilo que entre os gregos seria cha-
mado de aristocracia — áristos em grego 
signifi ca “o melhor”; aristocracia seria 
“o poder dos melhores” — os romanos 
vão chamar de classe patrícia. Patrícios 
no patamar elevado do ponto de vista 
econômico, político e social, e abaixo 
deles os plebeus. Mais tarde, vai-se intro-
duzir uma terceira classe, de onde sur-
girão as expressões: “isso é de terceira 
classe”, ou “de segunda classe”, ou de 
“terceira categoria”. A terceira classe era 
daqueles que nem eram os dirigentes e 
nem a plebe, ou seja, o grande povo, o 
povo que não tinha nada.

Os romanos foram especialistas 
em recenseamento por conta da arre-
cadação tributária. A especialização no 
campo daquilo que hoje chamaríamos 
de demografi a se dava entre os romanos 
em função da grande força de arrecada-
ção tributária no Império, estruturado 
mais tarde a partir de conquistas mili-
tares que exigiam um gasto muito alto 
por parte do poder público. Os recursos 
eram obtidos com guerras de conquis-
ta e com uma tributação contínua exi-
gida da população. Todas as vezes que 
havia um grande censo tributário, um 
dos itens aferidos era o pertencimento a 
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E eu com isso? (Um pouco de História)**

Clássicos?



Patrício

Plebeus

classes: aqueles que pertenciam à classe 
patrícia — a primeira classe — e os que 
pertenciam à segunda classe, os plebeus. 
E havia uma terceira classe, que não ti-
nha propriedade alguma. A única coisa 
que tinha para mostrar para o Estado 
eram os fi lhos, a sua prole, por isso as 
pessoas dessa classe eram chamadas de 
proletários. “Meus bens são os meus fi -
lhos, então sou o proletário.” Gente de 
terceira classe, nesse sentido. 

Como isso chega ao campo da lite-
ratura, da estética, da música, da poe-
sia, ao campo das artes em geral e da 
produção intelectual? Como a ideia de 
clássico se transferirá de classe social 
superior para o mundo da produção 
artística? Evidentemente, uma clas-
se social como a dos patrícios — que 
elaborava a sua cultura letrada ou a sua 
cultura de expressão estética — enten-
derá, legitimará, autorizará como sendo 
a melhor produção aquela que for a da 
sua própria classe. O que for produzido 
pela classe dos patrícios passará a ser 
entendido como de primeira linha, ou 
seja, de alta qualidade. E o que será en-
tendido como clássico? O que pertencer 
à classe superior. Aliás, com o tempo, 
essa percepção será um pouco alterada 
e passará a ser mais utilizada, mormente 
no mundo medieval, a ideia de erudito. 
Tanto que até hoje se faz uma distin-
ção, por exemplo, entre música clássica 
— que é um termo do ponto de vista 
estético até incorreto (talvez se devesse 

falar em música sinfônica) — e música 
popular. Talvez eu dissesse, no mundo 
romano do século I a.C., a música dos 
patrícios e a música dos plebeus. Claro 
que nós vamos introduzindo as nossas 
diferenciações no dia a dia. 

Primeiro ponto, portanto: clássico 
é aquele que pertencia às classes sociais 
superiores. A produção na escrita, na 
música, na estética, nas artes plásticas, 
na própria arte do conhecimento e da 
fi losofi a — portanto, na arte da refl e-
xão —, tudo aquilo que estiver ligado 
à classe superior será chamado 
de clássico. O que não estiver 
conectado a isso perderá a 
noção de clássico. Nós hoje 
usaríamos a seguinte expressão, 
que é de outra natureza, mas tem 
o mesmo sentido: “isso é brega”. Ou 
seja, é algo simplório, do povão. Essa 
ideia serve para pensarmos o seguinte: 
se a origem da palavra “clássico” é exa-
tamente a de estar ligada a uma classe 
determinada, com o passar dos anos, no 
mundo ocidental, o termo clássico será 
utilizado para designar aquilo que tem 
perenidade e condição de sobrevivência 
no tempo. Nesse sentido, se um clássico 
é aquilo que tem perenidade, no pon-
to de partida está ligado à ideia de que 
foi introduzido entre os bons, entre os 
melhores, e precisa, assim, ser continua-
mente retomado e reproduzido. 

A partir daí, a ideia de clássico na 
Antiguidade vai ganhar outra conotação: 
o clássico como sinônimo de exemplar, 
isto é, como referência estética no cam-
po da fi losofi a, no campo da arte, no 
campo do conhecimento.

*Mario Sergio Cortella é fi lósofo e escritor, com 
mestrado e doutorado em Educação pela PUC-SP, 
da qual é professor-titular e na qual atuou de 1977 
até 2012.

**Excerto organizado pelo autor e extraído de COR-
TELLA, M. S. Filosofi a e Ensino Médio: Certas ra-
zões, alguns senões, uma proposta. Petrópolis: 
Vozes, 2009.
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Como a ideia de clássico se 
transferirá de classe social 
superior para o mundo da 
produção artística?
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A história
do Código Florestal

A história é uma das ferramentas mais importantes que existem para compreendermos o mundo. Isso por-
que a maioria dos fatos e acontecimentos não são apenas obras do acaso. Muitas coisas acontecem em 
decorrência de um processo, e a história está aí para explicá-las. Com ela podemos entender os motivos 
de um dado evento e evitar erros no futuro. Um exemplo atual e próximo é a mudança do Código Florestal 
Brasileiro, que, assim como grande parte dos acontecimentos, é fruto de um processo histórico.

Brasileiro. O projeto já vinha sendo discutido há alguns anos 
desde o governo Jânio Quadros. Sua colocação em prática 
acelerou-se em razão das novas necessidades.    

O Código de 1965 é excelente. Ele instituiu diversos 
pontos novos e realçou alguns do antigo documento. A mais 
importante das mudanças foi a instituição da Reserva Legal 
(área localizada no interior de uma propriedade destinada 
ao uso sustentável dos recursos naturais, com diferenças de 
tamanho para cada bioma) e da Área de Preservação Per-
manente (proibição do uso do solo em encostas, topo de 
morro, entorno de corpos d’água, manguezais, veredas).

A importância das restrições do Código Florestal
A necessidade de proteger áreas do uso agrícola existe 

porque há uma grande pressão e ameaça à conservação da 
biodiversidade e dos recursos naturais no planeta. Atualmen-
te, estima-se que se as taxas de desmatamento continuarem 
iguais nas fl orestas tropicais, em cem anos, cerca de 40% das 
espécies existentes hoje serão extintas. Alguns pesquisadores 
afi rmam que os saldos atuais de extinção são próximos aos 
das grandes extinções, como a que dizimou os dinossauros. 
Preservar a biodiversidade é reconhecer os inúmeros servi-
ços ambientais prestados para a humanidade. 

A criação do Código Florestal Brasileiro
O primeiro Código Florestal Brasileiro surgiu em 1934 

e seu objetivo principal era preservar um estoque nacio-
nal de madeira. Regiões como os Estados de São Paulo e 
do Rio de Janeiro já haviam sido intensamente exploradas. 
Embora o Código também apresentasse alguns pontos re-
lacionados à preservação dos serviços ambientais (existem 
algumas citações, por exemplo, de conservação da água, do 
solo e de espécies raras), o foco era realmente preservar 
recursos para o uso futuro. Só que o texto era pouco restri-
tivo e pouco aplicado.   

Passado algum tempo, no começo do regime militar, o 
Brasil prospectava o milagre econômico, e a Amazônia era 
um dos motores desse crescimento. O governo brasileiro ti-
nha a percepção (voltada apenas para o crescimento da eco-
nomia) de que a Amazônia era uma grande área improdutiva, 
lucrativa apenas se fosse ocupada e desmatada. Para incen-
tivar essa ocupação, o governo precisava de dinheiro prove-
niente de investimento externo. E percebendo que o plano 
poderia aumentar o desmatamento na Amazônia, algumas 
ONGs ambientalistas pressionaram os bancos investidores 
para que emprestassem dinheiro sob a condição de que o 
governo brasileiro criaria um código fl orestal mais rígido. 
Assim, foi aprovado, em 1965, o “novo” Código Florestal 
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Paulo: Urbana, 2011. 
Thalita de Assis é educadora e pesquisadora do Instituto Salix.

A biodiversidade pode ser uma importante fonte para a 
obtenção de princípios ativos, novos produtos e processos 
com vistas à comercialização. Hoje, cerca de 40% de todas 
as drogas prescritas e não prescritas usadas em todo o mun-
do possuem ingredientes ativos extraídos ou originados de 
plantas e animais. E não para por aí! Diversos outros servi-
ços ecológicos são fornecidos pelas espécies. A polinização, 
por exemplo, é basicamente feita por insetos. As abelhas 
polinizam sozinhas 73% das espécies vegetais cultivadas no 
mundo. Calculando o valor monetário dessa tarefa e de ou-
tros serviços, descobriram que a polinização gera cerca de 
US$ 117 bilhões todos os anos, que as fl orestas evitam uma 
perda de US$ 536 bilhões com a erosão e que a regulação 
das chuvas e do ciclo da água chega a um valor de US$ 1,115 
trilhão, entre diversas outras funções.

As aplicações do Código
O governo brasileiro, quando criou o Código Flores-

tal de 1965, todavia, não estava muito preocupado com as 
questões práticas de conservação, por isso nunca se empe-
nhou em respeitar suas diretrizes e normas. Logo, o desma-
tamento de áreas naturais foi enorme. Apenas na Amazônia, 
o desmatamento alcançava em média quase 20 mil km2 por 
ano mesmo após a aprovação do Código. 

A história, contudo, é cheia de pormenores e, embora 
o processo tenha sido lento, a partir da década de 90, o 
Código Florestal foi ganhando força e sendo modifi cado 
com o objetivo de ampliar a conservação ambiental. As 
Áreas de Preservação Permanente (APP) e a Reserva Legal 
(RL) de alguns biomas aumentaram (em julho de 1996, o 
tamanho da RL na Amazônia passou de 50% para 80%). 
As APPs passaram de 5 para 30 metros no entorno de cor-
pos d’água. Em 2002, o Ibama realizou seu primeiro con-
curso público, aumentando o quadro de analistas e fi scais 
ambientais, e em julho de 2008 foi decretado (Decreto nº 
6514) que todos os que não tinham respeitado as exigên-
cias do Código até aquela data seriam multados. Isso foi a 
gota d’água para os ruralistas.

Com a publicação do Decreto 6514, os ruralistas come-
çaram a pressionar para mudar o Código Florestal. Com 
qual intenção? Adequá-lo ao que eles sempre fi zeram. Os 
pontos mais fortes defendidos são a redução da RL e da 
APP e a anistia das multas para todos os que desmataram 
entre 1994 e 2008, o que, segundo cálculos do Ibama, soma-
ria um total de R$ 10,6 bilhões.

O Código Florestal e a escola    
A preservação ambiental, já discutida há algum tempo 

na sociedade, adquiriu mais força com a ascensão da susten-
tabilidade, que vem sendo trabalhada em escolas, empresas, 
instituições, enfi m, em toda a sociedade, com o objetivo de 
se criarem atitudes mais conscientes nas questões não só 
ambientais, mas também sociais e econômicas. Tendo em 
vista que o Código Florestal faz parte deste contexto, o as-
sunto não poderia fi car de fora do ambiente escolar. 

Toda a trajetória histórica desenhada no início deste ar-
tigo nos mostra a importância de entendermos o Código 
Florestal para que possamos analisá-lo de forma crítica e 
nos posicionar diante dos acontecimentos atuais que o en-
volvem. Como trabalhá-lo em sala de aula? Essa é uma dú-
vida recorrente entre os professores que pode ser resolvida 
com observações para o próprio tema.

Primeiramente, notamos que o Código Florestal está 
em um contexto englobando diversas disciplinas escolares, 
como história, geografi a e, claro, biologia. Não aproveitar tal 
interdisciplinaridade seria um desperdício, pois as matérias 
se conectam a todo o momento durante o processo de cons-
trução, desenvolvimento e aplicação dos conceitos. Diante 
disso, cabe aos profi ssionais da educação desenvolverem 
metodologias que despertem a vontade dos alunos em não 
só conhecerem o Código Florestal, mas ligá-lo à sustenta-
bilidade e, consequentemente, às suas atitudes cotidianas, 
dando sentido ao aprendizado deste tema.

São várias as atividades que demonstram ser de grande 
valia para o trabalho: discussões em grupo, pesquisas, de-
bates, jogos, entre outras. É válido destacar a importância 
do conhecimento prévio dos alunos sobre a problemáti-
ca, trazendo-a para a atividade. Também não poderíamos 
deixar de falar da Internet, forte aliada dos professores e 
grande atrativo para crianças e adolescentes. Desse meio 
se destacam as redes sociais, que se encorpam cada vez 
mais, apresentam boas informações e proporcionam dis-
cussões interessantes e pertinentes ao trabalho do Código 
em sala de aula.

Sem dúvida não é uma tarefa fácil. Ela demanda tempo, 
estudo, criatividade e muito trabalho. Mas vale a pena quando 
percebemos que fazemos parte do desenvolvimento de cida-
dãos atuantes e conscientes de suas atitudes na sociedade.



Inclusão:

Li, Gostei e Recomendo! | Por Verussi Melo de Amorim*
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Ação psicopedagógica na sala de aula – Uma questão de inclusão: 
é este o chamado que, numa leitura rápida, nos faz 

pensar sobre uma educação especial, educação inclusiva, 
ou congênere. É somente o primeiro susto que a autora 
nos causa. Afi rmo, portanto: não se trata deste tema senão 
de outro, igualmente nobre. Igualmente urgente. Falo da 
inclusão de um dos protagonistas desta deliciosa e fasci-
nante, ainda que cheia de percalços, área da educação: a 
inclusão do próprio estudante no processo educacional.

Mas... como propor isso? Como contemplar um assun-
to que, afi nal, deveria ser o ponto de partida de qualquer 
projeto e/ou proposta educacional? Como falar o óbvio 
de modo atraente, dando-lhe a estatura de novidade? Para 
espanto nosso, novamente Márcia Ferreira encontra uma 
via possível, sempre preocupada com a prática compro-
metida da educação, oferecendo à observação um lugar de 
atividade privilegiada no ambiente escolar. Este não é um 
livro que deve ser apreciado como guia ou manual a ser 

seguido, mas deve ser examinado como espécie de revi-
sita aos conceitos sociointeracionais a partir da prática de 
uma educadora. Agora, desfeito o assombro, esclarecido o 
tema, proponho que avancemos no texto de Márcia.

Para começar a prosa, a autora apresenta seu ponto de 
vista teórico defendendo o desenvolvimento humano a 
partir da interação entre aspectos biológicos/individuais e 
experiências sociais culturalmente organizadas. Desta ma-
neira, ela se coloca ao lado dos teóricos desenvolvimentis-
tas e sociointeracionistas, como Vygotsky e Henry Wallon, 
cujos conceitos permeiam implicitamente seu o texto. Par-
tindo dessas referências teóricas (e de outras), Márcia vai 
desenhando os componentes presentes na ação pedagógi-
ca para os quais chama a atenção dos leitores. O desenvol-
vimento da criança é compreendido segundo as dimensões 
afetiva, intelectual, da linguagem, social, neurossensório-
motora e escolar. 

Até o terceiro capítulo é contemplada a relação entre 

Termo que merece destaque na educação

Em dias de discussão sobre práticas pedagógicas, revisão de mé-
todos de avaliação e críticas à formação da classe professoral, uma 
voz se ouve e se apresenta com uma contribuição na área. É a de 
Márcia Ferreira, educadora brasileira que há mais de 42 anos nos 
faz um alerta. E um convite.



questão de inclusão reside em uma competente escolha temá-
tica sobre a qual incluem-se apontamentos interessantes a 
propósito da profi ssão de educador. Apesar de aparentar 
ser um livro instrumental, tão variadas e numerosas são as 
fi chas de acompanhamento — constantes nos anexos da 
obra — e as atividades apresentadas; apesar desta aparen-
te pretensão instrumental, a obra é um belíssimo elogio à 
profi ssão de educador. E, assim, colocando a ação pedagó-
gica como prática profi ssional do(a) educador(a), a autora 
relembra as características norteadoras desse trabalho. Fa-
zem parte da ação pedagógica: as atividades de observação 
e registros sistemáticos; a consideração das multidimen-
sões do desenvolvimento da criança; o entendimento da 
criança como um ser completo, integral; o compromisso 
com o indivíduo em formação; o salvaguardar do espaço 
da afetividade no ambiente escolar; e a parceria entre os 
atores escolares (estudantes, funcionários, educadores, fa-
mília, comunidade do entorno).

O livro de Márcia Ferreira é competente, ao convocar 
o leitor a um olhar redirecionando a educação, auxiliando 
o educador na construção de uma avaliação diferenciada 
sobre o estudante. Mencionando a própria autora, é pre-
ciso “ver a educação com a amplitude e a complexidade 
que tem, e não trabalhe sozinho. Procure o auxílio de uma 
parceria que lhe seja estímulo, supervisão de trabalho ou 
busca conjunta de soluções” (pág. 101). Márcia propõe e 
se põe nesta parceria! Fim de prosa. Ou melhor, intervalo 
para refl exões. 
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*Verussi Melo de Amorim é psicóloga, mestra em educação, coordenadora pedagógi-
ca da rede Educare e professora na Universidade Paulista (Unip), em São Paulo.

tais dimensões desenvolvimentistas, destacando-se a di-
mensão neurossensório-motora, que a autora decompõe 
em elementos — tais como esquema corporal, lateralida-
de, interação espacial, coordenação visual-motora etc. Para 
cada um deles, Márcia propõe atividades lúdicas em sala 
de aula para que o educador possa observar em quais con-
dições esses elementos se encontram em cada criança. O 
livro é recheado de atividades e de modelos de fi chas de 
acompanhamento. 

A partir do quarto capítulo a dimensão escolar é abor-
dada, especialmente no que se refere à relação criança-es-
cola. “A escola não é neutra na vida do aluno”, diz a auto-
ra na página 50, “mas um espaço de construção subjetiva 
das pessoas que ali convivem, relacionam-se”. Podemos, 
inclusive, fazer um retorno, pela memória, de cenas vividas 
por cada um de nós, leitores, na escola, sejam recordações 
alegres, sejam desagradáveis. Elas nos foram signifi cativas 
e nos constituem. O ambiente escolar não se aparta da 
vida do indivíduo, senão é construtor de subjetividades, e, 
neste sentido, faz-se mister trabalhar a educação dos sen-
tidos, educação dos sentimentos neste espaço. Do quinto 
ao sétimo capítulos, é exatamente desta educação que a 

autora trata, apresentando, por meio de novas atividades, 
uma sintonia com o que tem sido fortemente defendido, 
atualmente, na linha de uma educação estética. 

A riqueza de Ação psicopedagógica na sala de aula – Uma 



Sala de Aula | Por Maristela Mogart Friedrich e Roseli Curtinaz Inácio Tomelim*
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Os alunos do 3º ano do ensino fundamental do Colé-
gio Maria Imaculada de Porto Alegre desenvolveram um 
projeto literário relacionado ao respeito às diferenças e 
semelhanças entre os seres humanos, apoiados na obra 
literária Armando e as diferenças, de Mônica Guttmann. 
Achamos fundamental conscientizar nossas crianças so-
bre a importância da convivência harmoniosa, que con-
tribui para o desenvolvimento ético e moral.  

O projeto teve como objetivo dar oportunidade aos 
alunos para refl etirem e se conscientizarem sobre a ne-
cessidade do respeito às diferenças entre as pessoas, base 
da convivência pacífi ca no cotidiano da comunidade es-
colar e social em que estão inseridos. 

Enquanto justifi cativa, partimos do pressuposto de 
que os seres humanos necessitam uns dos outros para 
viver. Logo, é fundamental ter em mente que a harmonia 
só acontece quando existe respeito mútuo.  

Desenvolvemos este projeto literário em razão da ne-
cessidade de ampliar as condições de nossos estudantes 
de construírem comportamentos respeitosos e de acei-
tação das diferenças alheias na convivência escolar, pos-
sibilitando que se percebam constituintes de um grupo, 
onde cada um tem seu jeito de ser, de pensar e de agir 
diante das mais variadas situações.

Como objetivos específi cos, destacamos diversos 
pontos. Entre eles: reconhecer e respeitar as diferenças 

dos colegas; possibilitar a construção de novas formas de 
agir aceitando as características dos outros; explorar as 
diferenças entre os povos valorizando as riquezas de cada 
um; envolver as famílias na refl exão do tema proposto; 
estimular a leitura como forma de prazer e aprendizagem; 
incentivar a expressão de ideias e sentimentos pela pro-
dução de textos considerando as situações concretas de 
vida; e ampliar a abordagem dessa temática, envolvendo 
e conscientizando as outras turmas do colégio sobre a 
necessidade de respeitar o outro independentemente de 
etnia, religião e situação econômico-social.

Em uma primeira etapa de nossa metodologia, os alu-
nos exploraram o livro, observaram a capa, as ilustrações, 
o número de páginas, os dados editoriais, quem era o(a) 
responsável pela ilustração, os comentários sobre a au-
tora e a mensagem deixada por ela. Eles também foram 
questionados sobre quem achavam que era o personagem 
Armando e quais as possíveis diferenças citadas na histó-
ria. Do mesmo modo, discutimos o que para eles signifi -
cavam as palavras “diferença” e “semelhança”. 

A obra foi dividida em partes (capítulos) para realizar-
mos a leitura. Todos os dias, cada uma foi lida silencio-
samente e oralmente, de maneira individual e coletiva. A 
partir da leitura, detectamos os novos vocábulos e, com 
o auxílio do dicionário, os alunos encontraram os signi-
fi cados de acordo com o texto. Após esse exercício, pro-

Armando
Projeto literário: 

e as diferenças
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pusemos atividades de interpretação por meio do registro 
num material específi co relacionado à obra: era neces-
sário identifi car os fatos sequenciais da história e pos-
sibilitar a associação com outros contextos, bem como 
o posicionamento justifi cado frente a questões pessoais 
referentes à opinião crítica do aluno. Resgatar os valores 
éticos e morais para uma boa convivência no ambiente 
escolar era o foco.

A partir da mensagem transmitida pela autora, inú-
meras situações cotidianas relacionadas ao bullying foram 
suscitadas. A participação das famílias contribuiu para o 
cumprimento das tarefas e a ampliação das discussões.

Posteriormente, como terceiro passo e culminância 
do projeto, foi realizada, na multifeira do colégio, um 
evento cultural aberto a toda a comunidade escolar, com 

* Maristela Mogart Friedrich é professora dos anos iniciais do ensino fundamental do 
Colégio Maria Imaculada de Porto Alegre, pedagoga e supervisora educacional.
* Roseli Curtinaz Inácio Tomelim é professora dos anos iniciais do ensino fundamental 
do Colégio Maria Imaculada de Porto Alegre, pedagoga e orientadora educacional.

a apresentação da obra em painéis ilustrativos e maquetes 
elaboradas com sucatas pelos alunos. O momento pro-
porcionou muita satisfação e destacou a expressão da 
criatividade. Além disso, os visitantes da multifeira fo-
ram convidados a participar e interagir em ofi cinas que 
envolviam a observação das suas próprias semelhanças e 
diferenças (e também as dos outros visitantes), a opinião 
pessoal sobre essa temática, o registro escrito e a vivência 
de situações de diálogo e a troca de experiências.

Como critério de avaliação, verifi camos que o tra-
balho possibilitou aos nossos alunos vivenciarem, com 
suas famílias e com a comunidade escolar, momentos de 
refl exão e resgate da valorização do ser humano como 
um todo, construindo novas formas de agir diante das 
diferenças pessoais. Foram considerados satisfatórios o 
empenho, a criatividade, a responsabilidade e o envol-
vimento deles durante o estudo do livro. A partir deste 
trabalho, os jovens passaram a demonstrar condutas mais 
respeitosas no modo de agir perante as situações que 
envolvem a diversidade de indivíduos tanto no convívio 
educacional como no familiar. A comunidade registrou 
sua satisfação ao encontrar no colégio um espaço para 
ler, aprender, discutir, refl etir e construir novos modos de 
se comportar diante de um tema que vem preocupando e 
exigindo iniciativas concretas de ação por parte de toda a 
sociedade: o respeito ao outro.
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Atriz e professora, Tatiane Mileide estreia na literatura 
com o livro O velho lobo do mar, inspirado na peça ho-
mônima criada em 1996 por seu marido, Willian Sieverdt. 
O espetáculo foi apresentado no Brasil e em outros 13 
países da América do Sul. Já o livro possui pequenos 
textos rimados e convoca o leitor a fazer parte das aven-
turas de Charlie, um experiente pescador cheio de espe-
rança, perdido em uma ilha deserta em algum lugar do 
Atlântico. As belíssimas ilustrações e o formato diferen-
ciado do material atestam a beleza desta publicação!

Com exclusividade para os leitores brasileiros, Giovanni 
Casertano, renomado pesquisador de fi losofi a antiga e 
referência nos estudos sobre o pensamento platônico, 
escreveu Uma introdução à República de Platão. Com 
linguagem simples, a publicação analisa cada um dos 
dez livros que compõem a República, além de abordar a 
vida e as ideias do fi lósofo grego. Também busca situar 
o leitor com uma pequena bibliografi a que retrata, entre 
vários aspectos, como surgiu o interesse de Platão pelos 
ideais de Sócrates, fi gura recorrente em seus diálogos.

A obra incentiva o leitor a meditar sobre como algumas 
experiências vivenciadas na infância ainda podem in-
fl uenciar a personalidade e os anseios na idade adulta. 
Mônica Guttmann, psicóloga, psicoterapeuta, arte-edu-
cadora, ilustradora e escritora, explica que é possível co-
nhecer melhor a criança existente dentro de cada um de 
nós por meio da literatura e da arteterapia, para a partir 
disso entendermos melhor nossas feridas, aptidões, nos-
so poder de criatividade e de transformação. 

O conceituado professor Domenico Jervolino analisa 
com perfeição a trajetória do pensador francês Paul Ri-
coeur, considerado por muitos um dos maiores fi lósofos 
do século XX. A obra está dividida em duas partes: “O 
Itinerário Intelectual de Paul Ricoeur” e “Memória, His-
tória, Esquecimento no Último Ricoeur”. Ao fi nal, o leitor 
encontra o discurso do fi lósofo proferido na Universidade 
de Barcelona em abril de 2001, momento em que todo 
o seu percurso intelectual foi exposto por ele próprio a 
partir de um belíssimo texto.

O velho lobo do mar
Tatiane Mileide
Ilustrações de Ismael 
Martinez Pascoal

Uma introdução à Repú-
blica de Platão
Giovanni Casertano

O imaginário da criança 
dentro de nós
Através da literatura e da 
arteterapia
Mônica Guttmann

Introdução a Ricoeur
Domenico Jervolino
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Referência no segmento, Ciro Marcondes Filho vem trabalhando há muitos anos nas pesquisas relacionadas ao fenômeno co-
municacional, dedicação que resultou na proposta de uma nova teoria. Após os tomos I, II e V serem publicados, a chegada 
desses dois novos títulos coroa o projeto do autor e colabora com estudantes, professores, profi ssionais do ramo e todos os 
empenhados em compreender os processos da área. 
No tomo III, o autor fala das conferências para o desenvolvimento e a expansão da cibernética, ocorridas entre 1943 e 1953 em 
Nova Iorque, dirigidas por Norbert Wiener e Warren McCulloch, dois importantes estudiosos. Já no tomo IV, ele refl ete sobre al-
gumas correntes conhecidas na Academia e suas insufi ciências teóricas a respeito da comunicação, como o modelo hegeliano-
-idealista de Bakhtin.

No início do século XX, Helena Antipoff conheceu os 
maiores centros de pesquisa e prática pedagógica da 
Europa. No Brasil, aliando a formação científi ca à preo-
cupação com os excluídos, foi responsável por importan-
tes contribuições práticas na formação de professores, 
da educação básica e rural e de excepcionais. O DVD é 
apresentado pela psicóloga, pesquisadora e professora 
Regina Helena de Freitas Campos e está organizado em 
oito partes. Cada uma ocupa-se, com clareza e compe-
tência, de importantes momentos da vida de Antipoff.

O princípio da razão du-
rante
O Círculo Cibernético: O ob-
servador e a subjetividade
Nova Teoria da Comunicação 
III – Tomo III
Ciro Marcondes Filho

DVD Helena Antipoff
Apresentado por Regina Hele-
na de Freitas Campos

Formato: 13,5 cm x 21 cm
Páginas: 216

Duração: 36 min.

Cada vez mais a ansiedade está presente na vida das 
pessoas, traduzida pela inquietação, afl ição e agonia. 
Quando não controlados, os sintomas podem acarre-
tar úlceras, gastrites, alergias. Com o objetivo de lidar 
com tal situação, conservar o equilíbrio e manter uma 
vida saudável, a PAULUS lança o audiolivro Liberte-se 
da ansiedade e da impaciência. O texto é profundo e ao 
mesmo tempo simples, narrado pela cantora Érika Fer-
nandes Barbosa, cuja voz suave e confi ante transmite 
segurança e tranquilidade.

O princípio da razão du-
rante
Diálogo, poder e interfaces 
sociais da comunicação 
Nova Teoria da Comunicação 
III – Tomo IV
Ciro Marcondes Filho

CD Liberte-se 
da ansiedade 
e da impaciência
Víctor M. Fernández nar-
rado por Érika Fernandes 
Barbosa

Formato: 13,5 cm x 21 cm
Páginas: 208
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Cinema na sala de aula

Crônica | Por Douglas Tufano*
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A evolução tecnológica da nossa 
época transformou profunda-

mente o mundo. Eliminou as dis-
tâncias e aproximou as pessoas. Isso 
trouxe algumas vantagens, como po-
der saber instantaneamente o que se 
passa do outro lado do planeta. Qual-
quer descoberta, invenção ou catás-
trofe é imediatamente informada. 
Podemos não só saber o que acon-
teceu, mas também ver. As imagens 
viajam velozmente e num instante 
nos transformamos em testemunhas 
dos fatos.   

No entanto, nem sempre temos 
certeza do que estamos vendo. Es-
sas são as imagens reais ou tudo não 
passa de uma montagem? As infor-
mações que recebemos são verda-
deiras ou falsas? Isso é tudo ou al-
gum fato importante foi escondido? 
Quem lucra e quem perde com todas 
essas notícias?

Afi nal, para que tanta informação?
A Internet, por exemplo, joga dia-

riamente milhões de dados no nosso 

computador. O que fazer com tudo 
isso? Conseguir separar o joio do tri-
go exigiria uma formação que prati-
camente ninguém tem. No começo, a 
possibilidade de ter acesso a um cor-
po de conhecimentos inimaginável 
há pouquíssimo tempo empolgou as 
pessoas. Mas pouco a pouco foi per-
cebido que a maioria não sabe nave-
gar nesse mar. É como se alguém en-
trasse numa biblioteca enorme, com 
milhões de livros, e fi casse apenas 
passeando pelos corredores, obser-
vando as capas e os títulos, sem saber 
o que ler ou o que procurar.    

Por isso, a Internet acaba sendo 
usada pela maioria como um brinque-
dinho sofi sticado. E lá fi cam as pesso-
as jogando, lendo, enviando anedotas, 
ouvindo músicas, vendo pornografi a, 
batendo papo, sabendo fofocas de ar-
tistas e celebridades ou contando suas 
próprias fofocas. Para isso era preciso 
haver Internet? 

Nosso mundo hoje é o mundo do 
desperdício de conhecimento. E está 
confuso porque não sabe o que fa-
zer com tudo aquilo que foi capaz de 

criar. A tecnologia transformou o pla-
neta e jogou o homem num mundo 
moderno. Mas sua cabeça ainda não é 
moderna. Ele ainda vive preso ao seu 
mundinho pessoal. Limitado por seus 
horizontes estreitos, não sabe bem o 
que fazer com tanta modernidade. É 
como se comprasse um carro de luxo 
para ir à feira. 

A vertigem científi ca entonteceu o 
ser humano, que parece estar na situ-
ação de alguém que viaja num carro 
a grande velocidade e não sabe como 
pará-lo. No mundo todo, já existem 
milhares de pessoas dependentes da 
Internet, que não conseguem se livrar 
dela nem por um dia. 

Este é talvez o grande desafi o 
educacional do nosso tempo: prepa-
rar os alunos para usar bem a Inter-
net, dando-lhes autonomia intelectual 
e consciência crítica para dominarem 
a máquina e não serem escravizados 
por ela.
*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 Portu-
guesa e Literatura. E-mail: dgtufano@terra.com.br

A seduçã   da Internet



So a colecao Arteletra 
proporciona viagens a Lua,
ao mar e pela sua imaginacao.

So a colecao

PAULUS: 29 livrarias distribuídas por todo o Brasil.

Vendas: (11) 3789.4000 | SAC: (11) 3789.4119

Chorar é preciso?
Tatiana Belinky

Alfredo e os peixes
Maria Lúcia Amaral

A princesa, o pássaro 
e a sabedoria
Alexandre Carvalho

O fio da meada
Roseana Murray

No mundo da lua
Roseana Murray

Dudu, amigo do mar
Lúcia Pimentel Góes

Arteletra é uma das coleções mais conhecidas do catálogo infantojuvenil da PAULUS. Cada um dos 
seus mais de 20 títulos apresenta histórias e personagens cativantes, todos ricamente ilustrados com 
as cores da ternura, da beleza e da alegria! Conheça alguns livros dessa série e apaixone-se!
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muito

Especial
Uma Visita

Para mais informações, ligue: (11) 5087.3716

Se preferir, mande um e-mail para: divulgacao@paulus.com.br

Prepare-se para descobrir um 
caminho cheio de aventuras!
Há mais de sete anos a PAULUS realiza o projeto Uma Visita Muito Especial,
que apresenta os processos de produção de um livro, incentivando crianças
e adolescentes a valorizarem a leitura e o livro, companheiro de aventuras pela vida
afora. Anualmente, o Parque Gráfico recebe em média cem escolas, com um total
de 5 mil estudantes do Ensino Fundamental e Médio.
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