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PROJETO
PEDAGÓGICO



Sugestão de pesquisa para o primeiro grupo: assuntos de 
geogra� a e política

1- Solicite aos professores de história e geografi a algum material a partir do qual seja pos-
sível elaborar uma linha do tempo no intuito de comprovar as muitas mudanças enfrentadas 
pelo Brasil. Monte um quadro/painel usando cartolina e fazendo divisões orientadas por tópi-
cos relevantes. Verifi que o que acontecia na história nos momentos abaixo:

a) Década de 1910 (ano do nascimento de Helder Camara);
b) Décadas de 1960, 1970 e 1980 (em se tratando da ação cidadã do arcebispo).2 

Projeto Pedagógico | Por Beatriz Tavares de Souza*

Os valores humanos e as pessoas que representam exemplos de vida a serem seguidos inspiram grandes lições práticas. É o caso da 
trajetória de Helder Camara, contada no livro Helder Camara, um nordestino cidadão do mundo, de Ilvana Maria Pereira Bulla e Martinho 
Condini, com ilustrações de Fabiana Salomão. O tema sugere inúmeros debates sobre atitude, vocação, compreensão de vida e como 
reconhecer nas pessoas os verdadeiros valores pelos quais devemos nos pautar.  

Ele traçou o caminho para a paz. Venha conhecê-lo!

*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: Helder Camara, 
um nordestino cidadão do mundo
Autores: Ilvana Maria Pereira Bulla 
e Martinho Condini
Ilustrações: Fabiana Salomão
Formato: 18,5 cm x 27,5 cm 
Número de páginas: 16

Apresentação
O livro mostra a vida de um verdadeiro paradigma a ser seguido: a de dom Helder Camara, 

arcebispo de Olinda e Recife.

Justi� cativas
A obra retrata valores humanos que permitem refl etir sobre questões relacionadas ao pro-

cesso de formação e educação. O tema proporciona debates voltados à vocação, à compreen-
são da vida, às nossas atitudes e às escolhas perante o próprio futuro. Podem ser estabelecidas 
conexões interdisciplinares com história e religião, fomentadas a partir de possíveis discussões 
realizadas em torno da história de Helder Camara. O diálogo incita os alunos a se conscienti-
zarem das suas perspectivas e de seus papéis na sociedade. 

Projeto Pedagógico
Como orientar nossa conduta educacional; como reconhecer nas pessoas os verdadeiros 

valores de caráter nos quais devemos nos espelhar.  

Temas Secundários
Família, educação, religião, trabalho e política. 

Áreas do Conhecimento
História, Literatura, Geografi a, Filosofi a, Ciências Sociais e Política. 

Temas Transversais
Ética, pluralidade cultural, meio ambiente e trabalho.

Indicações
Ciclo um: indicado para alunos do segundo ao quinto anos.
Ciclo dois: indicado para alunos do sexto ano.

Objetivos
Levar o estudante a se tornar um leitor capaz de atribuir sentido aos textos e explorar seus 

conhecimentos de mundo. Permitir que ele estabeleça conexões entre o tema do livro e as 
realidades social, política e cultural brasileiras.

Antes da leitura
Dividida os alunos em dois ou três grupos para que pesquisem e conversem sobre alguns 

assuntos de religião. Pergunte, por exemplo, o que eles sabem sobre um missionário, um pas-
tor, um sacerdote. No Brasil, quais as religiões praticadas?
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Sugestão de pesquisa para o segundo grupo: assuntos de religião

1- Um jovem que opte ser padre como Helder Camara estuda para aprender o quê? Desenhe ou descreva o que um padre 
ou pastor pode fazer com seus estudos.

2- Muitas vezes, ao construir um templo ou uma igreja com o nome de “Igreja Nossa Senhora da Piedade”, “Igreja de São 
José”, “Igreja de Santa Luzia” etc., uma comunidade católica presta homenagem a um(a) santo(a), modelo de fé em vida, que 
se dedicou aos pobres e necessitados com práticas de amor, respeito e caridade. Descubra qual o nome da igreja mais próxima 
de sua casa e coloque o nome dela ou do(a) santo(a) lembrado(a): _________________________.

Sugestão de pesquisa para o terceiro grupo: assuntos de religião

Nas religiões não católicas também há pessoas responsáveis pela comunidade. Por exemplo:
a) Nas igrejas evangélicas, como a luterana, presbiteriana e anglicana, qual o título do responsável? Bispo? Pastor? Padre? 

_________________.

Só para lembrar:

As pessoas batizadas nas igrejas cuja fé se baseia nos ensinamentos de Jesus Cristo são chamadas de “cristãs”.As pessoas batizadas nas igrejas cuja fé se baseia nos ensinamentos de Jesus Cristo são chamadas de “cristãs”.

2- Tomando por base o sistema político do Brasil:

a) De 15 de novembro de 1906 a 14 de junho de 1909, o Brasil foi governado por Afonso Pena, que morreu deixando o 
governo para o seu vice-presidente, Nilo Peçanha. O regime governamental era o da República, logo, democrático. Pergunta: 
O candidato era eleito diretamente pelo povo?

b) Qual regime prevalecia no Brasil entre 1964 até meados dos anos 1980?
c) Os presidentes da República daquele período foram eleitos pelo povo?

3- Procure localizar no mapa do Brasil os estados e as cidades mencionados abaixo:

a) Estados: Pernambuco, Ceará e Rio de Janeiro. 
Cidades: Olinda, Recife e Fortaleza (verifi que se ainda existe o córrego Pageú). 

b) Qual o nome da antiga capital do Brasil? Em qual das regiões essa cidade se localiza: Norte? Nordeste? Sudoeste? Sul?

Agora, com a ajuda do professor ou da família, tente responder:

1- Em sua opinião, qual o papel de um cidadão sendo ele religioso cristão ou não?

a) Ajudar as pessoas quando estão muito tristes. 
b) Ajudar as pessoas desesperadas sem trabalho. 
c) Orientar crianças, jovens e adultos a encontrarem na vida um caminho que os aproxime mais de Deus. 

Professor, organize os alunos em círculo e solicite que façam um relato sobre o que descobriram com a pesquisa. Peça para 
montarem um cartaz com as informações e os pontos mais relevantes.

Iniciando a leitura

1- Mostre o livro e permita que eles elaborem hipóteses sobre a obra. Antecipe com questionamentos o que pode estar 
escrito nela com o título dado e as ilustrações.

2- Faça uma leitura do primeiro parágrafo, escrito pela coordenação editorial na “orelha” da primeira capa, e desafi e os 
alunos a interpretarem a frase: “Vivemos uma grande carência de paradigmas éticos”.
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Compreensão da leitura

1- Leve os alunos a conversarem entre si. Monitore-os e procure esclarecer as dúvidas surgidas com as perguntas:

a) Houve algum trecho da história que você não tenha entendido direito?
b) Qual a sua opinião sobre o livro?
c) O que nele chamou mais a sua atenção?
d) Como você descreveria Helder Camara?

2- Podemos perceber que a obra evidencia o meio de convívio de Helder Camara. Por isso, proponha à classe que:

a) Imagine e descreva a cidade onde Helder e sua família moravam.
b) Imagine e descreva a cidade do Rio de Janeiro, antiga capital brasileira, onde Helder Camara morou.
c) Descreva o pai e a mãe de Helder Camara.
d) Procure adivinhar qual seria a profi ssão do senhor João Eduardo, pai de Helder. 

Análise dos trechos escritos

1- Repare o que expressa o título do livro e assinale a(s) alternativa(s) que julgar correta(s) para justifi car a razão pela qual 
os autores o escolheram:

a) O comportamento de Helder era o de alguém preocupado com todas as pessoas. 
b) Ele era muito “ligado” nas coisas modernas do mundo.
c) Preocupado com o povo brasileiro, Helder Camara resolveu sair do Brasil para denunciar as injustiças sociais.

2- Abra o livro nas páginas 8 e 9, leia o texto e depois este trecho: “Era assim que ele pensava. Achava que se cada um 
fi zesse sua parte, ninguém fi caria prejudicado. Costumava dizer que ‘era preciso levar as pessoas no coração, porque nas costas 
pesavam muito’.”.

Em sua opinião, a frase de Helder Camara signifi ca que:

a) Precisamos ajudar as pessoas a construírem seus futuros.
b) As pessoas podem aprender a trabalhar e, assim, progredir com quem sabe e pode ajudar. 
c) Nem sempre dar somente dinheiro basta para a pessoa sair da miséria.
d) A esmola pode acostumar mal quem a recebe. Isso seria o mesmo que carregar o indivíduo nas costas.

3- Observe o texto e as ilustrações das páginas 4 e 5. Depois, descreva e desenhe como foi a infância de Helder Camara.

4- Nas margens do córrego Pageú, brincando, Helder também construía barcos de folhas de bananeira. O que ele fazia em 
sua imaginação?

a) Viajava para lugares distantes.
b) Atravessava o mar de canoa.
c) Pescava um peixe grande para dar aos vizinhos pobres.

3- Faça a leitura do livro com os alunos monitorando todo o processo, explorando a compreensão e seus conhecimen-
tos linguísticos.

4- Amplie a leitura incentivando-os a buscarem o sentido das imagens que ilustram o texto. Qual seria a intenção da dese-
nhista ao produzi-las? O que elas representam para você?

Projeto Pedagógico
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5- Em sua opinião, o que levou Helder escolher ser padre?

a) O fato de gostar de ajudar o próximo.
b) Crescer com vocação religiosa.
c) Além da vocação religiosa, apreciava ajudar o próximo e teve o importante apoio de seu pai, o senhor João.

6- Quais as idades de Helder no decurso de sua história? Descubra ligando o fato ao respectivo ano:

 1964 •    • Morre o “profeta da esperança”                
 1923 •    • Aos 14 anos, Helder Camara foi estudar em um seminário                                                                                
 1909 •    • Helder nasce em Fortaleza  
 1999 •    • Aconteceu o Golpe Militar no Brasil

7- Qual foi o maior sonho de Helder Camara? Ser um bom carpinteiro? Um bom padre? Um grande advogado?
_________________________________________________.   

8- Helder Camara chegou a ser padre em que ano?_____________.

9- Aos 27 anos, como padre, Helder foi morar no Rio de Janeiro. Lá, o que ele criou? ____________________________
_____________________________________________.

10- Qual era a função da Cruzada São Sebastião? ________________________________________________________
_____________________________________________.

11- Unido a outros padres, Helder criou a CNBB, cuja sigla signifi ca_________________________________________.

12- Qual o intuito de os padres terem criado a CNBB?

a) Reunir num mesmo lugar todos os bispos brasileiros.
b) Na CNBB, podiam decidir como melhorar a vida da população.
c) Todas as alternativas estão corretas.

Responda as questões

1- Helder Camara se tornou bispo em qual cidade? São Paulo, Recife, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul...?______________
__________________.

2- Como bispo, Helder Camara foi mandado para Recife, no estado de Pernambuco. Lá, se tornou ___________________ 
das cidades de Olinda e Recife.

3- A ida de Helder Camara para Pernambuco aconteceu em um momento muito difícil da história do Brasil. Qual?_________
____________________. O evento fi cou conhecido como __________________________________.

4- Como o livro Helder Camara, um nordestino cidadão do mundo conceitua uma “ditadura”? _____________________________
____________________________________________.

5-  Segundo a história narrada, como foram marcados os anos políticos da Ditadura Militar? _________________________
__________________________________________________.

6- Todos tinham medo, muito medo de falar e de agir. Diante disso, por que dom Helder Camara se entristecia? __________
__________________________________________________.
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7- Dom Helder Camara sentia medo, mas não se calava. Em sua opinião, ele não se calava por ser valente? Corajoso? Caris-
mático?______________________________________________. Ele agradava o governo brasileiro ao se comportar assim? 
_______________. A igreja olhava para ele com confi ança?  _______________________. Helder Camara agradava as pessoas 
que o ouviam?   _____________________________________________________________________________________.

8- Junto com outros padres brasileiros e latino-americanos, dom Helder construiu que igreja?

a) Uma voltada para as pessoas carentes e excluídas da sociedade.
b) Uma carismática.
c) A “Igreja dos Pobres”.

9- E o que mais além dela?

a) Uma praça para abrigar passarinhos.
b) As Comunidades Eclesiais de Base (CEBs).
c) Uma emissora de rádio para falar com o povo.

10- Como e por que dom Helder se tornou cidadão do mundo?

a) Todos os meios de comunicação estavam proibidos de falar seu nome.
b) O nosso arcebispo passou a falar — e a falar muito! — para os povos de outros países.
c) Ele ultrapassou as fronteiras do Nordeste e do Brasil.
d) Todas as alternativas estão corretas.

Lendo e interpretando outras linguagens

1- Observe as ilustrações da página 8 e responda: Qual sentimento elas despertam em você?

2- Como você interpreta as que estão nas páginas 10 e 11?

3- Repare nas ilustrações das páginas 12 e 13. Agora, tente descrever, desenhando ou escrevendo, o que elas representam.  

4- Com as ilustrações das páginas 14 e 15, crie uma história com suas palavras. Imagine sobre o que Helder Camara estaria 
conversando com a garotinha.

Linguagem e gramática
Retome o texto e responda às seguintes perguntas:

1- As palavras sublinhadas no trecho ao lado estão 
no quadro abaixo. Marque um X na coluna referente à 
função de cada uma delas:                                                     

 Função das Palavras

“Amar a Deus com todo o coração, e amar o semelhante 
como a si próprio” e “O início desse mundo está desenhado 

no coração da criança que sabe sonhar.”

Palavras grifadas Verbo Substantivo Adjetivo
Amar
Deus

 Coração
 Semelhante

 Mundo
 Está

 Criança
 Sonhar

Projeto Pedagógico
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Ressaltamos que as atividades aqui propostas têm por objetivo oferecer subsídios para a mediação do trabalho pe-
dagógico com a obra Helder Camara, um nordestino cidadão do mundo, da PAULUS, e que não pretendem ser determinantes 
no trabalho desenvolvido em sala de aula, tendo em vista que somente o professor conhece as necessidades específi cas 
de sua turma.

2- Encontre no dicionário e escreva no seu caderno o signifi cado de: “cidadão”, “alargar”, “córrego”, “missa”, “egoísmo”, 
“seminário”, “diocesano”, “carisma”, “eclesiais” e “interferência”.

3- Reescreva a frase do seguinte trecho da narrativa mudando apenas o gênero (do masculino para o feminino): “Todos 
trabalhavam. Rico ou pobre, gordo ou magro, homem ou mulher, todos tinham algo a oferecer”. 

Alunos em re� exão

Com base nos Parâmetros Curriculares Nacionais, podemos afi rmar que é no comportamento individual ou coletivo que se 
manifesta a criação de valores. Nesse sentido, o professor pode explorar a questão debatendo com os alunos as formas pecu-
liares de viver e de elaborar princípios e regras que regulam nossas atitudes.

1- Organize pequenos grupos e propicie discussão sobre ética, comprometimento, ajuda humanitária, partilha, fraterni-
dade etc.

2- Lance as perguntas:

a) Qual o principal motivo que levou dom Helder a se dedicar aos povos e a se tornar cidadão do mundo? A obediência e 
o respeito ao pai? A vontade própria de praticar cidadania? Amor a Deus e determinação em fazer algo para as pessoas mais 
necessitadas?

b) Você conhece alguém do seu meio que também se preocupe em garantir os direitos dos cidadãos?  
c) Agora, diga aos colegas quais são os seus sonhos. Ajudar as pessoas também faz parte deles?

3- Escreva um pequeno texto usando o título “Sou brasileiro, quero ser um cidadão do mundo”. Depois, leia o que você 
escreveu para os colegas.

Um assunto puxa o outro...

Os autores Ilvana Maria Pereira Bulla e Martinho Condini mencionam uma situação política brasileira, o golpe de 1964, 
que levou o Brasil a um sistema administrativo conhecido como “Ditadura Militar”. Ajude a classe a entender o que signifi ca 
censura nos meios de comunicação e qual o conceito de liberdade, compaixão.

Desa� o
Explique em poucas palavras o que signifi ca “país laico”.

Sugestões para avaliação

Participação nas atividades, atendimento às propostas de trabalho, desempenho nos trabalhos em grupo e nos debates 
e criatividade.
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