
Ariano Suassuna e Paulo Markun, entre outros convidados, 
enriqueceram mais um encontro em nome da educação.
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Sala de Aula
Os desafi os da leitura e da compreensão a partir do projeto 
“Literatura em Ação: Ler é Preciso. Entender é Essencial!”, 
desenvolvido no Colégio Santa Clara, em Goiânia (GO).

Formação de Professor
Trabalhe questões coletivas, sentimentos e pluralidade 
cultural com o apoio de toda a magia da literatura infantil e 
do livro A princesa, o pássaro e a sabedoria.
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Que outro país tem em seu passado a história de um escravo coroado rei ou de uma família real 
que atravessou o oceano? Sejam folclóricos e frutos da imaginação popular, sejam de carne e osso, os 
personagens que ajudaram a construir nossa cultura fi zeram dela uma mistura fascinante de sonhos com 
empreendedorismo. Muitos desses eventos são contados nos livros da coleção Mistura Brasileira, da 
PAULUS, a maioria com projetos pedagógicos para o professor trabalhar em sala de aula com os alunos.
Conheça cada um deles e delicie-se com essa mistura, que é só nossa!
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Uma edição dedicada 
à prática do ensino

Você já deve ter pensado — e reparado — em como o tempo 
voa, não é mesmo? A prova disso é que já passamos da 

metade do ano, momento para recarregar as baterias e conti-
nuar o trabalho com a mesma garra de sempre. Da nossa parte, 
mantemos o compromisso de estarmos sempre ao seu lado, so-
bretudo nesta edição, com a cobertura completa do 7º Simpósio 
de Educação PAULUS. Neste ano, o evento foi antecipado para 
o mês de maio, a pedido dos próprios professores, e contou 
com grande adesão e participação dos profi ssionais do ramo 
educacional. Mais uma vez, o encontro voltou as atenções para 
os caminhos do ensino, elucidando novos olhares e propostas. 

Para aqueles que não puderam comparecer, preparamos 
uma edição totalmente comprometida com o que de melhor 
aconteceu. Por isso, caros leitor e leitora, a partir de agora vocês 
encontrarão nas próximas páginas nomes como o do jornalista 
Paulo Markun e o do escritor Ariano Suassuna, que conferiram 
um brilho todo especial ao simpósio, assim como muita infor-
mação, novidades, experiências e oportunidades de crescimen-
to. Cada workshop ministrado no evento buscou ampliar ainda 
mais a gama de atividades e debates. Muitos falaram sobre a 
família e a escola, o lúdico no ensino da matemática, propuse-
ram ofi cinas de brincadeiras, abordaram como levar o jornal e 
os meios de comunicação para a sala de aula e discutiram o 
ensino de fi losofi a para jovens. Este número foi feito com todo o 
carinho e dedicação que o educador merece, centrando-se no 
debate aberto e no crescimento do segmento. 

A postos também está a nossa equipe de colaboradores, 
que nunca diminui o ritmo e está sempre disposta a fazer mais! 
Ela contribuiu brilhantemente para esta edição nascer exata-
mente conforme o planejado. O artigo do educador Mario Ser-
gio Cortella comenta sobre o termo “clássico”; já a “avalanche 
de matéria” sobre os alunos é analisada pelo professor Dou-
glas Tufano. Antonio Iraildo traça um interessante retrato da 
juventude e do urbano, enquanto Alexandre Carvalho trata da 
importância dos pequenos gestos, aqueles que podem iniciar 
grandes mudanças...

Você ainda confere nesta edição o suplemento “Especial 
Formação do Professor”, sobre a história infantil A princesa, o 
pássaro e a sabedoria, repleta de magia. Seu projeto pedagó-
gico oferece aos educadores atividades que relacionam temas 
como amor, ternura, inveja, cobiça, entre outros.   

Esperamos atender as expectativas do educador com as 
matérias a seguir. Obrigado por sua companhia e até a próxima 
edição, que fechará o ano de 2012. 

Boa leitura e até breve! 

Equipe Páginas Abertas

paulus.com.br

Editorial
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O polivalente Paulo Markun* transita com fl uência e profi ssionalismo por variadas áreas da comunicação. No jornalismo 
foi repórter, editor, comentarista, apresentador, chefe de reportagem e de redação, diretor, publisher e presidente da 
Fundação Padre Anchieta. Também criou revistas, jornais, vários sites, documentários e programas de TV. Escreveu 13 
livros, foi consultor da Unesco na reformulação da TV Escola do MEC e frequentemente é convidado para ser mediador 
ou mestre de cerimônias em eventos importantes. Durante o 7º Simpósio de Educação PAULUS, palestrou sobre o 
tema “Educação para Além da Sala de Aula – As Mídias”. Confi ra a seguir um pouco do pensamento do jornalista sobre 
tecnologias, educação e sociedade. 
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Entrevista | Por Marcelo Balbino, da redação

Como o senhor avalia a in-
fluência do tema “educação” 
em sua vida?
Sem educação eu não seria nada. Em 
um primeiro momento, seu sentido se 
restringia ao universo de alguns profes-
sores de meu colégio da rede pública e 
à vigilância permanente de minha mãe 
diante do fi lho desatento e distraído.

Qual é a sua formação e as 
principais funções que já de-
senvolveu profi ssionalmente?
Sou formado em Jornalismo pela USP 
desde 1974. Aprendi o ofício fora da 
escola, na prática das redações. A uni-
versidade foi o território do convívio, 
dos debates e da luta política num 
tempo em que havia poucos recursos 
e nenhuma liberdade. Fui repórter, 
editor, comentarista, apresentador, 
chefe de reportagem, chefe de reda-
ção, diretor, publisher e presidente da 
Fundação Padre Anchieta. Criei duas 
revistas, três jornais, uma newsletter e 
vários sites, documentários e progra-
mas de TV. Também atendi, via Unes-
co, à TV Escola, que passava por uma 
reformulação na gestão do ministro 
Fernando Haddad.   

Divulgação

Mídias e ensino 
no mesmo caminho

Entrevista | Por Marcelo Balbino, da redaçãoEntrevista | Por Marcelo Balbino, da redação

Divulgação
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fessores mais motivados, com tempo 
para prepararem as aulas. Havia tam-
bém menos alunos nas escolas e mais 
meninos nas ruas.
 
Como aconteceu sua escolha 
pelo jornalismo e como avalia 
hoje a profi ssão?
Foi resultado de um teste vocacional que 
apontou comunicação e não jornalismo, 
nos moldes dos primeiros tempos da 
ECA-USP, que era menos estiolada.

Como foi o período em que 
enfrentou a ditadura? Quais as 
maiores lembranças e lições 
da época?
Como cidadão, foi um tempo de par-
ticipação política, em que havia um 
preço a se pagar para quem não con-
cordava com o regime. Como jorna-
lista, participei da batalha inglória de 
tentar driblar a censura. Como pessoa, 
via mais juventude e menos dúvidas.
 
Na sua opinião, o jornalismo se 
aprende na prática ou na escola?
Um bom jornalista será ainda melhor se 
tiver passado por uma boa escola. Mas 
nem todos os bons jornalistas saíram, 
saem ou sairão de cursos especializados.
 
Como foi a sua entrada no ramo 
do cinema e dos documentários? 
É uma extensão da profi ssão?
Documentário é uma grande reporta-
gem audiovisual. No cinema, apenas 
luto para construir o roteiro de um 
longa sobre o conquistador espanhol 
e primeiro governador do Sul do Bra-
sil, Álvar Núñez Cabeza de Vaca.

É possível mencionar os desa-
fi os que os sistemas de aprendi-
zagem enfrentarão no Brasil?
O primeiro deles é garantir quali-

Páginas Abertas 7

Sobre a proposta de reformu-
lação da TV Escola, qual é a 
importância do projeto e sua 
relação com ele?
A TV Escola nasceu em outra época 
e se manteve inalterada. Hoje, preci-
sa ser atualizada. Colocar a ideia em 
prática depende do novo ministro da 
Educação e de sua equipe, com a qual 
não tenho mais compromissos.  
 
Como o senhor avalia a in-
fl uência da televisão, da In-
ternet e das redes sociais no 
aprendizado escolar?
Melhor seria dizer no aprendizado em 
geral. A escola não é o único território 
para se aprender, e o fato de manter 
um modelo do século XIX no século 
XXI explica alguns de seus problemas.
 
Na sua visão, os professores 
estão capacitados ou precisa-
rão de treinamento para incor-
porarem os meios tecnológi-
cos atuais às aulas?
Só creio que isso mude com a troca de 
gerações. Os analfabetos digitais como 
eu têm problemas para entenderem e 
se apropriarem das enormes possibili-
dades oferecidas pelas TICs (Tecnolo-
gias da Informação e Comunicação).
 
O que muda no sistema atual 
de ensino com a chegada dos 
computadores, tablets, Inter-
net e redes sociais? O senhor 
conhece alguma proposta 
que já tenha sido aplicada 
com esses instrumentos? 
Quais os resultados?
Difícil ter a resposta para uma pergun-
ta que vale milhões de dólares e pode 
economizar tempo e dinheiro dos go-
vernos do mundo todo! Há experiên-
cias pontuais. Cito como exemplos o 

trabalho da OKF (Open Knowledge 
Foundation), os vídeos da Khan Aca-
demy e experimentos de professores 
em várias partes do mundo que arre-
gaçam as mangas e enfrentam o dra-
gão da modernidade.
 

Na sua visão, como deve ser o 
diálogo ideal entre os segmentos 
de comunicação e educação?
Não há como separar esses campos. 
Num videogame um jovem pode apren-
der mais do que se imagina. No even-
to Edutec Rio, que ajudei a organizar 
para a TV Escola, foram apresentados 
vários exemplos desse tipo.
 
Como o jornalismo pode ajudar 
os professores na sala de aula?
Os professores podem se apropriar 
do noticiário fornecido pela mídia e 
usá-lo nas aulas, estimulando a leitura 
crítica do conteúdo propagado pelos 
veículos. É interessante também que 
promovam a produção autônoma de 
informação, transformando seus alu-
nos em repórteres.  

Como o senhor compara a me-
todologia de ensino que o for-
mou com a que é empregada 
hoje nas escolas?
Na minha época havia menos peda-
gogia, infelizmente, mas existiam pro-

Os professores podem 
se apropriar do noticiário 

fornecido pela mídia e usá-
-lo nas aulas, estimulando a 
leitura crítica do conteúdo 
propagado pelos veículos.
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Internet no tocante à distribuição de 
conteúdo e acabou levando a pior. 
Para se ter uma ideia, no ano de 2000 
a indústria de CDs faturava anual-
mente 160 milhões de dólares com 
gastos per capita de 60 dólares por ano. 
Já em 2010, esses números caíram 
para o faturamento anual de 130 mi-
lhões de dólares por ano com gastos 
de aproximadamente 43 dólares per ca-
pita, e continuam caindo desde então. 
Isso acontece porque todos acabam 
baixando música da rede. 

Como resolver a questão? Com 
a TV pode acontecer o mesmo?
A principal conclusão depois dos cin-
co dias passados lá é que na verdade 
ninguém sabia exatamente o que fa-
zer. Ao mesmo tempo, todos tinham 
a absoluta convicção de que alguma 
coisa estava mudando, logo, remar 
contra a corrente seria impossível e 
inviável. Naquele encontro, fi cou evi-
dente a necessidade de a mídia visual 
ter de buscar novos caminhos. Em 
vez de renegar e combater a rede, a 
Internet deveria experimentar e arris-
car novas formas de se integrar à tele-
visão com outras plataformas.

Entrevista
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dade para todos. Superar o modelo ul-
trapassado das salas de aula e de mes-
tres que pontifi cam ou que correm de 
uma escola para outra em busca de 
salário condizente.
 
Quais são as principais vanta-
gens que a tecnologia oferece 
ao aprendizado? Ela consegui-
rá chegar em todas as escolas?
Ela já está nas escolas. Temos mais celu-
lares que habitantes. Basta saber usá-la.
 
Como o senhor analisa a rela-
ção entre TV e redes sociais?
Em abril de 2011, quando eu comecei 

o trabalho para a TV Escola, fui para 
Cannes, na França, onde acontece to-
dos os anos um importante encontro 
sobre televisão. Naquela vez, o tema 
era “A Televisão Encontra a Rede”. 
Havia cerca de 115 mil participantes 
vindos de 107 países. A grande discus-
são era o que a Internet, seja no com-
putador, seja nos dispositivos móveis, 
poderia causar para a televisão.

E o que foi relevante no debate 
desse tema?
O temor era que acontecesse com a 
televisão o mesmo que ocorreu com 
a música, que bateu de frente com a 

Entrevista

(...) o telespectador deixou 
de ser passivo para ser 

um importante agente do 
processo de comunicação 

estabelecido pela televisão.

Photoxpress
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Nesse caso, aumentaria a inte-
gração do telespectador com 
as notícias? 
Sem dúvida! Como ouvi de um espe-
cialista: “o público que já era parte, um 
pedaço das nossas histórias, agora é a 
própria história”. Ou seja, o telespec-
tador deixou de ser passivo para ser 
um importante agente do processo de 
comunicação estabelecido pela tele-
visão. Isso muda tudo e constitui um 
novo conceito. Nele, a pessoa assiste 
à televisão com um outro dispositivo 
na mão, podendo ser um computador, 
iPad, laptop ou celular, e acaba fazen-
do outras coisas ao mesmo tempo. A 
busca é pela existência de alguma in-
teração entre as duas coisas. 

Outros países apresentaram 
experiências importantes?
Também vi uma série inglesa muito in-
teressante criada em multiplataforma 
chamada Conspiracy For Good. Ela 
permitia uma interação de conteúdo 
no enredo fi ccional que se passava na 
rua, no celular e na Internet. Era uma 
grande mobilização, como se fosse 
uma gincana, que envolveu a cidade de 
Londres (Reino Unido) e cujo objetivo 
fi nal era construir uma biblioteca em 
Zâmbia (África). A iniciativa alcançou 
900 mil downloads e o programa benefi -
ciou várias entidades sociais, garantin-
do a construção dessa biblioteca. Mais 
que isso: o projeto ainda recebeu 10 
mil livros e concedeu 50 bolsas de es-
tudo para jovens zambienses.
Outra experiência muito interessante 
foi um jogo desenvolvido por uma 
empresa colombiana e norte-america-
na, que consistia em escutas feitas nas 
escolas entre duplas formadas por um 
esportista e por um músico. Chama-
va-se Trix and Trax e, neste exemplo, 
o skatista não poderia se dar bem se o 

seu parceiro de música também não 
obtivesse êxito. E isso tudo era uma 
competição feita nas escolas usando a 
Internet, a televisão e o celular. 

Esses exemplos de outros paí-
ses seriam uma tendência?
Na verdade, esses exemplos de jogos 
representam a mesma realidade que 
vai ser percebida nas escolas, e isso é 
absolutamente inevitável. Muito em-
bora exista um percentual de profes-
sores que tem medo do computador, 
é curioso o fato de eles utilizarem-no 
com o celular em seu dia a dia. Quan-
do vão para a aula, entretanto, eles co-
locam esses instrumentos à parte da 
pedagogia, como se esses aparelhos 
fossem inimigos, e isso não é verda-
de. Ou seja, é absolutamente impos-
sível imaginar uma escola vinculada à 
realidade e que faça a diferença se ela 
ignorar o que se passa entre os estu-
dantes e o que acontece na sociedade. 
Levando-se em conta o grau de coleti-

vidade e interatividade existente hoje 
em dia, é absolutamente assustador 
a escola continuar tratando disso de 
maneira impessoal.      

A tecnologia também deman-
da conteúdo apropriado?
Veja, não estou pregando que a gente 
deva abandonar os esforços pedagógi-
cos ou as técnicas já desenvolvidas há 
tempos para adotar a absoluta anarquia 
de colocar o computador nas mãos 
das pessoas e deixar que elas façam e 
descubram tudo por si. Mas o que está 
acontecendo é exatamente isso.  
Recentemente, foi publicado um ba-
lanço importante sobre o sistema 
educacional do Peru. Investiram-se 
225 milhões de dólares e destinaram 
um laptop por aluno para cada um dos 
850 mil estudantes do país. No entan-
to, em oito anos, somente 13% das 
crianças alcançaram o nível mínimo 
de matemática e apenas 30% atingi-
ram o nível mínimo de leitura. 

Fotos: Photoxpress

Photoxpress
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Isso demonstra que não é apenas a 
tecnologia que vai resolver o assunto, 
nem o fato de distribuir um compu-
tador por aluno. Essa iniciativa exis-
te no Brasil e está atrasada. Gasta-se 
muito dinheiro nesse projeto, e a pro-
dução de conteúdo para a utilização 
desses equipamentos não existe. 

Quais são as conclusões des-
se estudo realizado no Peru?
Uma das conclusões é que os estudan-
tes aprendem mais rápido em compa-
ração aos professores. Portanto, cria-
-se um problema na medida em que 
você abre essa oportunidade para eles 
se expressarem livremente utilizando 
recursos estabelecidos pelas conexões 
em rede. Como comentou um dos 
especialistas desse projeto, “se os pro-
fessores mandam os alunos ligarem os 
computadores e copiarem o que estão 
escrevendo na lousa, então os peruanos 
investiram em laptops caros demais!”.

Existem dados de pesquisa no 
Brasil sobre redes, tecnolo-
gias e Internet?
No Brasil temos 40 milhões de usuá-
rios de Internet, de acordo com uma 
pesquisa de inclusão digital. Sobre a 
motivação para o uso da Internet, 80% 
das pessoas utilizam a rede para se co-
municarem. Em segundo lugar, 70% 
buscam lazer e 60% procuram educa-
ção e aprendizado. Mesmo assim, as 
escolas continuam deixando a questão 
digital fora da classe ou trancada em 
laboratório. Até entre os colégios mais 
fl exíveis não conheço um que permi-
ta o uso do celular em classe ou que 
aproveite essa ferramenta. Nos Esta-
dos Unidos e Canadá, por exemplo, o 
Twitter é utilizado como ferramenta 
de comunicação durante a aula de li-
teratura. Isso acontece para facilitar a 

Entrevista

vida do estudante que não se expressa 
ou que tem vergonha de participar. 

Como as redes sociais podem 
se relacionar com a educação?
Existe um conceito conhecido como 
os 6 Cs das redes sociais e creio que 
devamos prestar muita atenção nele 
pois tem muito a ver com a educação. 
Esses Cs são: comunicação, conecti-
vidade, compartilhamento, conteúdo, 
comércio e curtição. Tirando o co-
mércio, a gente vê que todos os ou-
tros podem ser aproveitados em sala 
de aula ou nos processos educacio-

nais. Por isso, creio que não há razões 
para se deixar de lado as redes sociais 
e suas possibilidades. 
Outro ponto importante é defender 
e propagar o uso de recursos educa-
cionais abertos, que são materiais de 
ensino, aprendizagem e pesquisa em 
qualquer suporte e sobre domínio 
público. O uso desses formatos técni-
cos abertos (obviamente boa parte do 
mercado não gosta muito deles) faci-
lita o acesso e a reutilização dos re-
cursos publicados digitalmente. Eles 
podem incluir cursos completos ou 
parte deles, módulos, livros didáticos, 
artigos de pesquisa, softwares e qual-

quer outra ferramenta capaz de apoiar 
o acesso ao conhecimento. Eles agora 
são reconhecidos pela Unesco e timi-
damente começam a conquistar espa-
ço no cenário brasileiro. 

Além do ambiente escolar, as 
tecnologias estarão cada vez 
mais presentes no cotidiano 
das pessoas?
Talvez quando todas as pessoas tiverem 
um instrumento com uma conexão 
confi ável, em banda larga. A partir daí 
levanto algumas questões. A primeira é: 
será que a televisão aberta vai continuar 
sendo o pilar de toda a indústria da pro-
paganda, como ainda é hoje? Depois, 
como serão os bancos no universo do 
dinheiro virtual em um mundo onde as 
trocas entre as pessoas serão cada vez 
mais fáceis? 
Sobre o governo, também questiono: 
será que a maracutaia que muitas ve-
zes acompanhamos nos noticiários vai 
se repetir ou vamos saber exatamente 
para onde vai o dinheiro on-line, sem 
complicação? Isso é uma coisa que, de 
certa forma, já está colocada para nós, 
na medida em que o governo aprovou a 
lei do acesso à informação e a iniciativa 
de fazê-la ser efetivamente aplicada. 

E em quais outros aspectos 
as tecnologias também esta-
rão relacionadas ao ensino e 
à sociedade?
Na Estônia, o voto é realizado por 
celular, em uma experiência feita pela 
Internet. Ali é distribuído um chip 
para cada cidadão, a partir do qual se 
torna possível votar pelo celular. É 
claro que se trata de outra realidade 
e percepção desse instrumento, mas 
representa mais um passo dado pela 
tecnologia. Esse fato também possi-
bilita a realização de plebiscitos com 

Na Estônia, o voto é 
realizado por celular, em 

uma experiência feita pela 
Internet. Ali é distribuído 

um chip para cada cidadão, 
a partir do qual se torna 

possível votar pelo celular. 
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*Paulo Markun é jornalista profi ssional desde 1971, já 
foi repórter, editor, comentarista, chefe de reportagem 
e diretor de redação em emissoras de televisão, jornais 
e revistas. Por dez anos, apresentou o programa Roda 
Viva, da TV Cultura. Presidiu o Santacine, Sindicato da 
Indústria Audiovisual do Estado de Santa Catarina, e 
a Fundação Padre Anchieta, responsável pela gestão 
da TV Cultura, Univesp TV, Multicultura, Cultura Brasil 
e Cultura FM. Markun criou veículos de comunicação 
(Pasquim São Paulo, Imprensa, Radar, Deadline, Jornal 
do Norte), escreveu 13 livros, dirigiu vários documen-
tários e vídeos. Trabalha como consultor da Unesco 
na reformulação da TV Escola do MEC. Também está 
concluindo Brado Retumbante, projeto multimídia que 
resgata a história da luta pela democracia. Prepara uma 
série de documentários sobre arquitetura para o Sesc 
TV. Em razão de sua ampla experiência como jornalis-
ta e apresentador, Paulo Markun atua frequentemente 
como mediador e mestre de cerimônias.

maior frequência e até mesmo elei-
ções, que não mais precisarão acon-
tecer a cada quatro anos. Veja, a gente 
já compra pela Internet e também faz 
a declaração do imposto de renda. No 
caso da votação por celular, é utiliza-
da exatamente a mesma segurança das 
urnas eletrônicas, com um chip iden-
tifi cado. Dessa forma é possível mais 
rapidez para a decisão de um modelo 
mais próximo de democracia direta, 
diferente deste formato que vivencia-

Se em todos os outros 
exemplos já citados 

(televisão, eleições, sistema 
fi nanceiro) certamente 

acontecerão mudanças, 
por que não mudaria algo 

também nas escolas?

mos hoje. Atualmente temos um sis-
tema intermediado por políticos, par-
tidos e eleições. Não é oferecida para 
o brasileiro a oportunidade de, por 
exemplo, legislar a partir de iniciativas 
pontuais, nem mesmo na Lei da Ficha 
Limpa. Mesmo assim, isso está previs-
to na Constituição. E mais grave ainda 
é saber que não há como cobrar dos 
nossos eleitos o que eles fazem ou por 
que decidiram isso ou aquilo. 

Quais serão as tendências 
tecnológicas predominantes 
nas escolas?
Se em todos os outros exemplos já ci-
tados (televisão, eleições, sistema fi nan-
ceiro) certamente acontecerão mudan-
ças, por que não mudaria algo também 
nas escolas? Elas também mudarão 
porque não poderão mais funcionar na 
base da lousa e do giz, com professores 
sem integrar computadores e celulares 
aos processos de aprendizagem. 

Quais são seus projetos futuros? 
Um novo livro sobre a luta contra a 
ditadura (1964-1984), do golpe às Di-
retas Já, e um documentários sobre 
arquitetura para o Sesc TV. E, assim 
que der conta deles, novos projetos. 
Porque a fi la anda.

Photoxpress
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colocada de modo constrangedor. Em seguida: comprar o li-
vro e contar o número de páginas. Depois, dividir os dias do 
mês de julho pelo número de páginas e chegar ao número de 
cinco páginas por dia. Se cumprisse a meta num dia, mas não 
cumprisse no outro — porque a obra caía meio deslocada 
no meu circuito —, quando chegasse o fi m das férias ainda 
estaria com o livro todo por ler. E aí a tentativa era acelerar 
a leitura pulando páginas. O resultado era acabar perguntan-
do aos colegas quem tinha lido. Sempre havia alguém. Esses, 
hoje, eu encontro fazendo poesia, literatura. São os que já 
gostavam, que não viam a leitura como tarefa. E havia aqueles 
que pediam: “Então, conta para mim”. O professor mandava 
ler Os Maias, de Eça de Queirós. Era desesperador. Ele passa 
quatro páginas descrevendo o tampo de uma mesa vazia. Não 
tem nada em cima dela, só o tampo, e ele passa quatro páginas 
descrevendo. Que capacidade magnífi ca! 

Eu, Cortella, adoro Eça de Queirós, porque ele tem a ca-
pacidade de utilizar a expressão desse modo. Ele é capaz de 
relatar coisas que você imaginaria que ele não conseguisse, 
assim como Carlos Drummond de Andrade, ao tirar um poe-
ma de uma pedra que estava no meio do caminho. Este é um 
clássico, porque sempre haverá em nossa história uma pedra 
no meio do caminho. Ou estou eu lá com Os Irmãos Kara-
mazov, em uma aula magnífi ca que eu não pude aproveitar 
naquele momento. 

Quem sabe se o professor tivesse me introduzido à beleza 
do clássico, mostrando que aquilo falava da alma russa — que 
é um pouco também da alma universal, do sofrimento em re-
lação ao sentido da vida. Três fi lhos que querem matar o pai. 
Um deles era religioso, fazia parte do clero e tinha dúvidas 
religiosas atrozes. E isso me ajuda a pensar essas questões. 
Dúvidas religiosas: por que e para que eu existo? Existe um 
Deus? Se existe, para que a maldade? Por que existe a doença, 
o desastre? Isso está lá. Eu vou dizer que Dostoiévski é uma 
coisa do século XIX? Claro que não. Dostoiévski é uma coisa 
do século I a.C., quando ele nem existia, mas já existiam as 

O “horror” aos clássicos! Talvez você não tenha lido A 
Odisseia, porque alguns de nós, vez ou outra, acham que 

os clássicos são chatos. Porque talvez tenham lhe ensinado, ao 
falarem em clássico, muito mais sobre música clássica. E para 
a música e a literatura, a sua e a minha sensibilidade precisam 
ser ensinadas. Você não obriga alguém a ouvir algo. “Ouça, 
porque isso é um clássico.” 

Na literatura, quantas vezes fi zeram isso conosco dentro 
da escola? Comigo, por exemplo. Quantas vezes, aos 15, 16 
anos de idade, meu professor de língua portuguesa no antigo 
colegial (atual ensino médio) entrava na classe e dizia: “Neste 
semestre, vocês vão ler Dostoiévski, que é um clássico. Vocês 
vão ler e fi char o livro. Aproveitando que serão férias, vão ler 
no mês de julho”. E aí se criava o primeiro ódio aos clássicos. 

Por quê? Porque eu não poderia gostar, em sã consciên-
cia, de ver alguém retirar de mim o tempo de lazer para me 
obrigar a fazer algo — e ainda dizendo que seria para o meu 
bem. “Em julho, vocês vão ler Os Irmãos Karamazov e entregar 
as fi chas no dia 2 de agosto.” Qual era o resultado? Primei-
ramente: ter uma raiva imensa da literatura, porque ela era 
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E eu com isso? (Alguns “horrores”, muitos encantos)**

Clássicos?
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história humana, que faz com que o clássico seja clássico, é 
quando se lida com uma procura por resposta: por que existe 
alguma coisa e não nada? Isso é sério. Há pessoas, inclusive, 
que se preocupam em pensar sobre isso. Nós, os fi lósofos, 
nos desocupamos de uma série de coisas para podermos nos 

ocupar dessa ideia. A história humana é a história da ciência, 
da arte da fi losofi a, da religião atrás de uma resposta a essa 
pergunta. Afi nal de contas, isso signifi ca darmos um sentido 
para o mundo e para nós. Desse modo, o grande encanto do 
clássico é sua permanência e vitalidade. O clássico é aquele 
que sustenta o sentido, a busca pelo sentido. 

Você pega Mozart, pega Catulo da Paixão Cearense, pega 
Lupicínio Rodrigues, pega Tom Jobim. Você se torna um 
clássico não com o tempo, porque há clássicos que têm ape-
nas 20 anos de produção ou 30, como Chico Buarque. Chico 
Buarque e Tom Jobim em Eu Te Amo:

“Ah, se já perdemos a noção da hora
Se juntos já jogamos tudo fora

Me conta agora como hei de partir
(...)

Se entornaste a nossa sorte pelo chão
Se na bagunça do meu coração

Meu sangue errou de veia e se perdeu
Como, se na desordem do armário embutido, 

meu paletó enlaça o teu vestido e o meu sapato ainda pisa no teu.”

Isso é clássico. Você pode mudar a ideia de sapato, de 
armário, mas não muda o sentimento. Portanto, cuidado para 
não imaginar que clássico é só aquilo que fi cou lá no passa-
do. Existem clássicos extremamente próximos de nós. Ideias 
clássicas lidam com o que há de mais profundo.

*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 CORTELLA, M. S. Filosofi a e Ensino 
Médio: Certas razões, alguns senões, uma proposta. Petrópolis: Vozes, 2009.

sementes do clássico, que são as grandes questões nossas. Ou 
quando você assiste A Antígona no teatro ou ouve falar em 
Édipo. Não foi Sigmund Freud quem introduziu a discussão 
sobre Édipo, ela é muito anterior. A ideia de você ter a pos-
sibilidade de uma relação de amor e ódio com o seu pai, que 
não é só do campo da psicanálise. A grande sacada de Freud 
foi conseguir encaixar isso no nosso cotidiano e proporcio-
nar uma releitura. E trata-se de algo totalmente atual. Você 
assiste A Antígona e fi ca boquiaberto, parece que estão falan-
do de agora, das nossas coisas, das nossas dores. E aí, o(a) 
professor(a) o(a) obriga a lê-la. Qual é o resultado? A maior 
parte de nós não pode ouvir falar em clássicos. 

E fi losofi a? Quantas vezes o professor nos fazia ler fi lo-
sofi a de forma obrigatória, discutir os pré-socráticos? Ana-
xímenes, Anaxágoras, “Anaxis” para todos os lados. E nem 
sempre ele introduzia o contexto daquela produção. Ele não 
mostrava, por exemplo, que aqueles homens e mulheres esta-
vam preocupados com coisas que nos preocupam hoje, que 
é o sentido da existência. Aliás, a grande questão de toda a 

E para a música e a literatura, a sua 
e a minha sensibilidade precisam ser 

ensinadas. Você não obriga alguém a ouvir 
algo. ‘Ouça, porque isso é um clássico.’
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Beleza com mistura

O rapaz não queria a melancolia 
dos “emos”, nem a alegria ex-

posta dos “coloridos”. A moça tam-
bém não. Como todo adolescente, 
ambos gostavam de novidade. Mas 
não a novidade pela novidade. Por um 
tempo gostavam de tribos fechadas. 
Mas não se sentiam bem sendo vistos 
com olhares violentos. Também não 
queriam o padrão. Viviam, então, a 
dramaticidade de quem está no limiar 
do “já” e do “ainda não”. Já não eram 
crianças, mas também não se sentiam 
jovens, tampouco adultos. E, às vezes, 
pareciam ser isso tudo junto.

Queriam viver soltos, sem rótulos. 
Sempre se deparavam com olhares 
arredios. Grifes e marcas, por vezes, 
causavam-lhes arrepios. A palavra “al-
ternativo” já não tinha o sentido de 
possibilidade de escolha, de opção. Co-
meçaram a perceber que essa palavra 
adquirira ares de preconceito, de coisa 
para grupo eleito, seleto, de gente que 
não se mistura. E por isso, de certo dia 

em diante, passaram a desconfi ar do di-
tado: “beleza pura, sem mistura”. 

Os dois admiravam as misturas das 
culturas. Olhavam para si mesmos e se 
viam “mestiços”. Misturas de índios, 
brancos, negros, africanos e outras 
misturas sem nome. “Tem de haver 
uma beleza com mistura”, pensavam.

Certo dia qualquer eles sentiram 
necessidade de sair sem rumo. Na ver-
dade, tinham rumo, sim. Moravam na 
periferia e, como que cercados por um 
fi o invisível, nunca puderam conhecer 
a avenida mais sofi sticada da cidade, 
centro fi nanceiro, lugar de galerias, de 
prédios quase alcançando o céu e suas 
fachadas impecáveis. Diziam que a tal 
avenida era o espaço da liberdade e 
da tolerância. Foram para lá movidos 
pela ousadia. Eram sufi cientemente 
grandes para andarem sozinhos, des-
de que os pais os consentissem. Foi o 
que houve.

Na avenida dos sonhos, os olhos 
dos dois eram como uma câmera fi lma-
dora. Pareciam que estavam dentro de 
uma tela. De repente, uma cena comum 
— comum para os outros, menos para 
o olhar cinematográfi co dos dois —: na 
calçada, algo parecido com corpo de 
gente. Enrolado com uns panos sujos. 
Movia-se. Tremia encurvado no cober-
tor curto. A temperatura baixa, o chão 
frio e o corpo gelado, com certeza!

A avenida toda em agitação. Pare-
cia até desfi le de moda. Mas também 
se assemelhava a formigueiro assanha-
do. Rostos diversos: lisos, enrugados, 
maquiados, tristes, assustados, caren-
tes... Os “toc-toc” dos sapatos eram 
espetáculo à parte. Todos apressados. 

*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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Literatura | Por Antonio Iraildo Alves de Brito*

Uns iam, outros vinham. Os prédios 
tão altos, tudo muito limpo, as pesso-
as pequenas. Barulho. Muito barulho. 
Pessoas saíam de sob o chão. Metrô. 
Tudo corria, até os edifícios pareciam 
em movimento. Dia enevoado aquele. 
As lojas sorriam. Suas vitrinas eram se-
dutoras. Anúncios, letreiros. Tudo era 
movimento. Apesar do dia embaçado, 
a avenida não perdia o brilho. 

Semáforos. Carros velozes, indo e 
vindo. Seus vidros eram escuros, não 
se via quem lá dentro estava. Aqui fora 
não era diferente: ninguém se via. A 
sensação que se tinha era de aglome-
ração solitária. Tropeçavam uns nos 
outros; no entanto, o clima era de in-
diferença. O tempo fi cava mais escuro. 
Que estranho! Deveria era clarear, uma 
vez que era pouco mais de meio-dia e 
a hora avançava. Começava a garoar. 
Apressavam-se os passos. Abriam-se 
grandes e pequenos guarda-chuvas, 
todos pretos. O dia seguia agitado. E 
o corpo? Ah, o corpo. Permanecia ali. 
Ninguém se deu conta dele.

Os dois jovens voltaram para casa 
com todas as cenas gravadas. E o cor-
po real, jogado na calçada, recebeu 
existência na consciência crítica de uma 
geração periférica. Geração capaz de 
conviver com as misturas e saber que 
nenhuma cultura é isolada e pura, to-
das são híbridas e extraordinariamente 
diferenciadas. A beleza é mistura!

Siga-nosSiga-nos
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Capa | Por Marcelo Balbino, da redação

O encontro entre 
comunicação, 
educação 
e cultura

O 7º Simpósio de Educação PAULUS mais uma vez 
reuniu educadores, professores e interessados 

pelo tema em um debate democrático sobre práticas 
de ensino e propostas para o futuro. 

A FAPCOM (Faculdade PAULUS de Tecnologia e 
Comunicação) abrigou o evento sobre comunicação, 
educação e cultura para cerca de 500 participantes, 
entre professores, estudantes, coordenadores peda-
gógicos e demais profi ssionais. 

Fotos: Divulgação
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Coube ao jornalista Paulo Markun iniciar os trabalhos 
com a primeira palestra. O profi ssional abordou o seguinte 
tema: “Educação para Além da Sala de Aula – As Mídias”. 
Jornalista profi ssional desde 1971, formado pela Escola de 
Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo (ECA-
-USP), já atuou como repórter, editor, comentarista, chefe 
de reportagem, apresentador, diretor, publisher, presidente 
da Fundação Padre Anchieta, entre tantos outros cargos. 
Também é o curador da Bienal Internacional do Livro, que 
acontece de 9 a 19 de agosto, em São Paulo. (leia mais sobre 
Paulo Markun na entrevista desta edição, na página 6). 

O jornalista explicou o seu trabalho no projeto TV 
Escola, realizado quando ele teve a oportunidade de par-
ticipar de um encontro em Cannes (França) intitulado “A 
Televisão Encontra a Rede”, onde cerca de 1.500 pessoas 
de 107 países debatiam sobre a Internet e a televisão. “A 
principal conclusão, depois dos cinco dias passados lá, era 
de que ninguém sabia exatamente o que fazer, mas todos 
tinham a mais absoluta convicção de que alguma coisa es-
tava mudando e que remar contra a corrente seria impossí-
vel e inviável”, destacou Markun. Segundo ele, fi cou claro 
naquele encontro que a mídia visual tinha de buscar novos 
caminhos e que, em vez de renegar e combater, a Internet 
tinha de experimentar e arriscar novas formas de integrar a 

televisão com outras plataformas, como computador, tablets 
ou celulares. “Na verdade, essa mesma realidade vai acon-
tecer também nas escolas e isso é absolutamente inevitável, 
muito embora ainda existe um percentual de professores 
que tem medo do computador”, alertou Markun. 

Entre as várias experiências realizadas no campo da 
educação em muitos países, o profi ssional destacou o caso 
do Peru. O país equipou totalmente os alunos com laptops, 
mas registrou queda de rendimento na escola. Tal fator 
demonstra que só a tecnologia não basta para solucionar 
os problemas educacionais. É necessário também aliar o 
aprendizado ao conteúdo para se trabalhar com ela. 

Sobre o futuro, foram apresentadas várias tendências 
que deverão alterar a vida das pessoas por conta da Inter-
net. Dentre elas destacam-se os bancos e o dinheiro virtual, 
eleições, política e sobretudo as escolas, com novas possi-
bilidades de ensino e pesquisa. “Acreditem mais nos seus 
alunos”, fi nalizou Markun. 

A segunda palestra do evento foi realizada pelo reno-
mado escritor Ariano Suassuna, que acabara de receber a 
grande notícia de ser o indicado brasileiro para concorrer 
ao Prêmio Nobel de Literatura do ano de 2012.

Ariano Villar Suassuna nasceu em 1927, e desde cedo 
despertou para a leitura em Taperoá, na Paraíba, onde viveu 
dos 6 aos 15 anos. Logo começou a escrever, tendo como 
infl uência os folhetos de cordel e clássicos como Os Três 
Mosqueteiros, de Alexandre Dumas. Autores como Euclides 
da Cunha, Eça de Queiroz, Guerra Junqueira e José Lins 
do Rego o inspiraram profundamente. Em 1947, escre-
veu Uma Mulher Vestida de Sol, a sua primeira peça teatral, 
mas foi com O Auto da Compadecida (1958) que conquistou 
a Medalha de Ouro pela Associação Brasileira de Críticos 
Teatrais. Também é membro das Academias Brasileira e Pa-
raibana de Letras.

Dotado de muita animação e humor, Ariano apresentou 
o que chama de “aula-espetáculo”, denominada “Raízes 
Populares da Cultura Brasileira”. O nome faz sentido, uma 
vez que seu palestrante recita versos e cânticos populares, 
imita pessoas, conta “causos” e até dança. “Se eu fosse vo-
cês, não sairia de casa para ver e ouvir um velho contar suas 
histórias. Ainda mais um cara com a voz feia, fraca, baixa e 
rouca como a minha”, iniciou Suassuna, brincando.

Durante toda a palestra ele valorizou a cultura e arte 
brasileiras, sobretudo das regiões nordestinas, ressaltando 
músicas, versos e repentes. Também comentou sobre a rela-
ção entre a arte e a educação. “Eu tenho medo da chamada 

Fotos: Divulgação
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arte-educativa. Desconfi o da arte que procura a educação e 
não a beleza. Isso porque, se for arte mesmo, será educativa. 
Toda boa arte é educativa por natureza. Gosto de arte e, se 
ela for boa, vai representar todo o resto”, avaliou Suassuna. 
Para reforçar a sua afi rmação, o escritor reforçou o concei-
to de que qualidade não signifi ca quantidade. Dessa forma, 
citou a cantora americana Lady Gaga e a chamada arte jo-
vem de consumo. “Ela pode vender 4 milhões de CDs, mas 
não me toca. Eu nunca a ouvi, eu tenho essa sorte comigo, 
também”, brincou Suassuna. “Daqui a 50 anos, aposto que 
ninguém vai saber quem foi Lady Gaga. Assim como tenho 
certeza de que o livro Os Sertões, de Euclides da Cunha, es-
crito há 104 anos, continuará tendo o mesmo prestígio e 
sucesso de sempre. Essa é a diferença da arte para a verda-
deira arte”, ressaltou Suassuna. O autor informou que não 
tem o menor preconceito com a arte internacional, tanto 
que também admira muitos autores estrangeiros, mas pre-
fere reforçar os elementos da nossa cultura. “Pinte bem a 
sua aldeia e pintará bem o mundo”, frase do escritor russo 
Leon Tolstói (1828-1910) citada por Suassuna.  

O autor comentou sobre a criação de alguns persona-
gens de O Auto da Compadecida e da vontade que sempre 
teve em demonstrar algo essencialmente brasileiro. “Creio 
que no meu tempo a valorização das coisas brasileiras era 
ainda pior. Hoje essa tendência aumentou.” Em sua apre-
sentação, Suassuna mostrou diversas imagens da cultura 
brasileira, desde arte indígena, quadros e esculturas até fes-
tas populares. Tais elementos representam a essência do 
Movimento Armorial, elaborado por ele a partir da arte de 

natureza erudita com ingredientes típicos da cultura popu-
lar, sobretudo a do nordeste do Brasil. 

Entre os participantes, o coordenador pedagógico Ro-
naldo Barreto, do Colégio Marupiara, na zona leste da ci-
dade de São Paulo, elogiou a organização do evento e a 
forma acolhedora oferecida pelo Simpósio. “A forma com 
que o evento foi elaborado nos permite e incentiva a troca 
de ideias. Você acaba saindo daqui melhor do que entrou. 
Tudo foi realizado visando esse importante diálogo.” 

Fotos: Divulgação
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demanda da so-
ciedade “empurra” 

os familiares para o 
mercado de trabalho 

em busca de sobrevivên-
cia, delegando a educação 

das crianças e dos fi lhos a 
cuidadores, que muitas ve-

zes podem ser os empregados, 
irmãos adolescentes, vizinhos, 

diaristas, avós, tios com outros 
fi lhos... enfi m, pessoas que se pre-

ocupam em cuidar da alimentação, 
do vestuário e da segurança física, mas 

não em suprir as necessidades mencionadas, necessi-
dades essas fundamentais para o desenvolvimento psicosso-
cioemocional do indivíduo. 

Nesse âmbito, cito a frase do psicanalista inglês Do-
nald Winnicott:

“Não se aprende de qualquer um, aprende-se daquele 
a quem se outorga o direito de nos ensinar.”

Na verdade, o que não podemos esquecer é o fato de que 
é nesta família que toda a personalidade se molda. É nela 
onde se tem vida ou morte, sucesso ou fracasso, coragem ou 
covardia, amor ou ódio. É ela que carregamos todos os dias 
no nosso inconsciente e revivemos em nossas atitudes. Por 
isso a paternidade é a tarefa mais difícil que os seres humanos 
têm a desempenhar, porque as pessoas, diferentemente dos 
animais, não nascem sabendo como serem pais. 

Com o passar do tempo, essas disposições afetivas apre-
endidas no ambiente familiar se transformam em padrões de 
relacionamento que tendem a ser utilizados no nosso dia a dia. 
Podemos observar isso quando conhecemos uma pessoa, sua 
história de vida, sua realidade, suas facilidades e difi culdades. 
Digo conhecer no sentido de olharmos para ela do lugar dela 
de compreensão. Precisamos de um “olhar” atencioso e gene-
roso para com as pessoas, pois além de aprendermos com isso 
também poderemos ajudá-las em seus dramas pessoais.

A família e o seu papel

A família é o primeiro espaço social que a criança vivencia. 
É nela em que são adquiridas as primeiras aprendizagens 

verdadeiramente necessárias para a vida toda. É neste espaço, 
constituído por trocas sucessivas de experiências, que forma-
mos nossa identidade e nosso jeito de ser, de agir, de pensar. 
Tal é a bagagem usada social, física e emocionalmente.

É também por meio da qualidade dos relacionamentos e 
dos vínculos afetivos estabelecidos, signifi cativamente sau-
dáveis ou não, que se fundamenta a identidade de cada um. 
A partir desses momentos vividos no ambiente familiar com 
quem possui a responsabilidade de cuidar e de educar é que o 
ser humano vai observando e aprendendo modelos de con-
duta, valores, paixões, crenças, acertos e erros. Ou seja, ele 
aprende a aprender. Isso nos instiga a lançar um olhar psico-
pedagógico sobre a aprendizagem do indivíduo. Dentre essas 
necessidades, destacam-se o sentido de signifi cado, a seguran-
ça, a aceitação, amar e receber amor em troca, elogios, disci-
plina, fé que as coisas boas irão acontecer para todos nós etc.

A família moderna possui confi gurações que nem sempre 
levam em consideração a consanguinidade. Cada vez mais a 

Família e instituição escolar: 
uma parceria necessária
Por Meire Bernadete Cunha*
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*Meire Bernadete Cunha é formada em 
Pedagogia, Orientação Educacional, 
Psicopedagogia e Supervisão Escolar 
e leciona para o Ensino Fundamental 
de escolas particulares desde 1987. 
Em 2004, ingressou na rede municipal 
de São Caetano do Sul. Em 2006, as-
sumiu a coordenação pedagógica des-
se município, função que desenvolve 
atualmente na escola EME Professora 
Alcina Dantas Feijão.

Devemos buscar em nós e quem interage conosco a am-
pliação do diálogo, realizar tentativas de romper tabus e aban-
donar atitudes desfavoráveis. Esse diálogo é um convite para 
que, juntos, possamos refl etir sobre a família que “trazemos” 
dentro de nós. E não podemos esquecer: a família é o primei-
ro meio social do qual o indivíduo participa, mas não é o úni-
co. Logo em seguida vêm a escola e os demais grupos sociais.

A escola e o seu papel
Por falar em escola, será que este é um lugar onde só é 

permitido o que não é proibido? Essa era uma afi rmação do 
passado, em que à escola cabia apenas a função de ensinar.

Assim como a família se transformou em razão das mo-
difi cações ocorridas na sociedade, de modo geral a escola 
também passou e passa por várias mudanças. Ela sofre inter-
ferência ao receber os alunos e suas famílias. Administrar as 
diferenças trazidas para a comunidade escolar tem sido uma 
tarefa cada vez mais difícil devido à grande alteração dos va-
lores e necessidades. Neste “palco”, as escolhas não são dos 
alunos e nem sempre contemplam as facilidades e habilida-
des. Muitas vezes são imposições do currículo, das fi losofi as, 
dos deveres, dos planejamentos e das metas de seus gestores.

As famílias mudaram e os alunos também. Tais fatores 
forçosamente vêm fazendo com que a escola contemporâ-
nea abandone determinadas estratégias didáticas aplicadas 
e bem-sucedidas no passado e inclua ações mais interativas 
com os estudantes.

Com tantas mudanças percebidas na sociedade e nas fa-
mílias de hoje, é natural o papel do aluno também ter se mo-
difi cado — e isso não ocorreu de forma pacífi ca para todos 
os envolvidos no processo — a partir do momento em que 
os personagens dessa história não conseguiam mais desempe-
nhar suas funções de modo satisfatório e qualitativo.

Por conta de tais mudanças, a escola deve ser fruto de uma 
escolha consciente da família, uma vez que tem nas mãos a 
nobre função educativa e a tarefa de desempenhar um papel 
muito importante na formação do indivíduo. Acolhedora, essa 
instituição deve ser um espaço gerador de benefícios para a 
comunidade, para si própria e, principalmente, para o aluno. 

Levando em conta tais fatores, é preciso que a escola com-
partilhe com os pais seus valores e condutas, fazendo-os va-
lidar a forma como ela resolve os confl itos vividos pelos alu-
nos com atitudes fi rmes nos casos de indisciplina. Também 
é necessário esclarecer as expectativas dos genitores sobre 
o trabalho pedagógico, os projetos, as avaliações, as metas. 
Além disso, recomenda-se à escola proporcionar aos estudan-

Photoxpress

tes o acesso ao conhecimento, oferecendo uma convivência 
de qualidade capaz de ajudá-los no desenvolvimento físico, 
cognitivo e emocional. E, ainda, que desenvolva uma relação 
com as famílias pautada por refl exões éticas e afetivas, culti-
vando a transparência e a comunicação.

Infelizmente, é comum nos deparamos diariamente com 
histórias de alunos desamparados pelos familiares. Quando 
questionados sobre o acompanhamento em casa, apresentam 
justifi cativas para essa atitude, tornando-se fi lhos duplamente 
vitimados ou marginalizados, fi lhos órfãos de pais vivos. É 
verdade também que, atualmente, algumas famílias têm trans-
formado a escola em seu bode expiatório, depositando nela 
todas as obrigações e responsabilidades. Isso difi culta cada 
vez mais a transparência e a parceria entre elas e os educado-
res, distanciando o benefício de uma formação harmoniosa. 
Confi ança, afi nal, se conquista com coerência, transparência 
e generosidade.

Há também as famílias que perceberam em tempo a ne-
cessidade e a importância da parceria com a escola para o 
desenvolvimento do indivíduo. A elas, o nosso respeito e 
agradecimento, pois acredito que este seja o caminho da gran-
de mudança na formação do ser humano. “Não posso fi car 
parada enquanto tudo muda ao meu redor. Mais do que viver 
as mudanças, eu preciso propô-las”. 
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so, ou seja, um número signifi cativo de estudantes é capaz 
apenas de responder perguntas que apresentam contextos 
familiares nos quais toda a informação relevante está presen-
te e as questões, claramente defi nidas. Já outros estão aptos 
a identifi car informações e desenvolver procedimentos roti-
neiros conforme instruções diretas em situações explícitas, 
podendo realizar ações óbvias e segui-las imediatamente a 
partir de um estímulo dado.

Como modifi car esse cenário? Como a ruptura com a or-
ganização linear do ensino da matemática é capaz de refl etir 
no rendimento escolar dos estudantes? Uma das tendências 
atuais para o ensino da matéria é o uso de jogos como ma-
terial pedagógico no processo de ensino-aprendizagem, vi-
sando a criação de novas perspectivas para os estudantes em 
relação à apreensão da disciplina.

Não se trata de modismo, mas de mudança de paradigma, 
uma vez que o uso dos jogos implica mudança signifi cativa 
nos processos de ensino e aprendizagem. Essa ação permite 
alterar o modelo tradicional de ensino, embasado na trans-
missão de informações e de saberes, para um ensino em que 
o professor atua como mediador e o estudante, como prota-
gonista do processo de construção do conhecimento.

São as perguntas que movem o mundo, não as respostas. 
Por que os estudantes não estão aprendendo matemáti-

ca? Eles podem aprendê-la e gostarem dela? De que maneira 
podemos ajudá-los a vencer os desafi os e o fracasso escolar 
associados a não aprendizagem signifi cativa dessa disciplina?

A ideia dessa ofi cina surgiu da necessidade premente de 
respondermos aos questionamentos circundantes do campo 
ensino-aprendizagem da matemática, ou, por que não dizer, 
da necessidade de compreendermos a “não aprendizagem” 
da matemática – exatamente como uma colcha de retalhos, 
em que cada pedaço de tecido, cuidadosamente escolhido, 
tem um signifi cado especial para a composição harmônica do 
todo. Momentos de refl exão nasceram a partir de fragmentos 
de trabalhos de alguns autores, como Ana Ruth Starepravo, 
Kátia Stocco Smole e Regina Célia Grando, que, com suas 
pesquisas, têm fundamentado nossa prática.

Acompanhando os resultados do Pisa (Programa Inter-
nacional de Avaliação de Alunos), verifi camos que o Brasil 
avançou do ano de 2000 para o ano de 2009, mas continua 
mal colocado no ranking mundial. A matemática ainda é o 
ponto fraco dos brasileiros. Os resultados mostram que mais 
da metade dos alunos está situada no nível 1 ou abaixo dis-

O lúdico a serviço da matemática: 
jogos e desafi os
Por Maria da Penha Tessarini Rodrigues e Renata Medeiros de Goes Corujeira*
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Especial Formação de Professor | Por Beatriz Tavares de Souza*

A obra de Alexandre Carvalho oferece ótima oportunidade para o professor trabalhar questões que enfatizam o debate sobre a pluralidade 
cultural, sentimentos e valores. O projeto pedagógico elaborado por Beatriz Tavares de Souza, logo a seguir, prepara os alunos para 
encararem conscientemente os obstáculos da vida sempre com muita determinação, pautados pela moral e ética. O contexto mágico do 
livro é ideal para desenvolver a imaginação e a criatividade. Leitura imperdível, aventuras de tirar o fôlego!

Valores: passe-os adiante, porque um dia eles voltam para você.

*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: A princesa, 
o pássaro e a sabedoria
Autor: Alexandre Carvalho
Ilustrações: Veruschka Guerra
Formato: 21,5 cm x 27,5 cm 
Número de páginas: 48

Apresentação
Repleta de magia, esta narrativa possui ilustrações e texto que transportam o leitor para o 

maravilhoso mundo da literatura infantil. O livro conta a história de Kianga, uma bela e jovem 
princesa. Ao encontrar um ninho repleto de pedras preciosas, ela é atingida diretamente nos 
olhos por uma luz cujo brilho intenso compromete sua visão.

Justi� cativas
Amor, ternura, traição, inveja e cobiça são alguns sentimentos abordados pela historinha. 

Também são explorados valores como justiça, paciência e sabedoria, extremamente relevantes 
para a formação do caráter. Nas atividades, o professor pode enriquecer as discussões falando 
sobre temas relacionados à pluralidade cultural. 

Projeto Pedagógico
Como conscientizar os alunos sobre a ética e os valores morais; como estabelecer critérios 

para o enfrentamento de obstáculos.   

Temas Secundários
Cultura, fl oresta, castelo, magia, casamento e família.  

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

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

Indicação
Séries fi nais do Ciclo 1.

Objetivos
Desenvolver a oralidade dos alunos e a habilidade para escreverem/produzirem seus pró-

prios textos. A partir do conhecimento de mundo de cada um, ajudá-los a relacionar a narrativa 
com diversas manifestações culturais.

Antes da leitura
Sugerimos que o professor comente sobre os possíveis ensinamentos que podem ser trans-

mitidos por uma história do mundo encantado. Fale dos sentimentos das pessoas. Pergunte à 
classe o que eles representam para a formação do caráter.

Iniciando a leitura
Você e seus alunos podem manusear o livro, observar as imagens, as cores, o nome da obra, 

da editora, do autor e da ilustradora. Em que ano o livro foi publicado? Ajude os estudantes a 
perceberem as primeiras impressões causadas pela obra verifi cando se compreenderam o que 
as ilustrações representam. Qual é a sua opinião sobre os traços, cores etc.?

Pergunte à classe: Vocês sabem que tipo de material a ilustradora utilizou para fazer os 
desenhos? Giz de cor? Giz de cera? Lápis? Tinta a óleo? O que será que o autor, Alexandre 
Carvalho, quis dizer com o título A princesa, o pássaro e a sabedoria?

Ainda como sugestão, faça uma leitura em voz alta e depois solicite aos alunos uma silen-
ciosa. Em seguida, peça-lhes que, a lápis, sublinhem de leve as palavras desconhecidas ou que 
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Atividades

1- Organize os alunos em dupla e peça para analisarem os elementos do texto a partir das seguintes perguntas: 

a) Como é composto o texto? Em verso, prosa? _______________________.
b) Quem são os personagens? _____________________________________.
c) Como o rei era perante o povo? _______________________________________.
d) A irmã dele era amorosa? Piedosa? Invejosa? ______________________________.
e) Como crescia Kianga? __________________________________________________.
f) Griô era um homem velho? Jovem? Sábio? Corajoso? ____________________________.
g) Por que foi escolhido o nome Kianga? Para a rainha, o que ele signifi cava? ___________________________________.

2- Releia os textos respondendo as questões abaixo:

a) Por que o rei estava preocupado com o futuro de seus súditos? Qual surpresa a rainha ofereceu a eles? 
______________________________________________________________________________________________.
b) Por que a irmã do rei não gostou do fato de a rainha ser mãe? 
______________________________________________________________________________________________.
c) Qual foi o comportamento do rei perante a rainha e sua fi lha recém-nascida? Decepção? Raiva? Amor? Alegria?
______________________________________________________________________________________________.
d) O livro nos mostra como uma pessoa invejosa se comporta em relação à outra. Encontre o trecho que revela o 
comportamento causado por esse sentimento e escreva sua opinião.
______________________________________________________________________________________________.

3- Para você, por que a princesa saiu de perto da ama para ver o brilho vindo do meio das árvores? Escolha a alternativa correta: 

a) A princesa estava encantada com o brilho da luz.
b) A princesa era muito curiosa.
c) A ama era distraída, e a princesa, muito esperta.

4- Responda:

a) Como a menina fi cou ao se deparar com um ninho de pedras multicoloridas? Maravilhada? 
______________________________________________________________________________________________.
b) O que ela decidiu fazer? O que aconteceu com a princesa quando sua mão tocou a pedra mais brilhante? Por quê? 
______________________________________________________________________________________________.

Oralidade 

Para refl etir e discutir com o colega:

Você teria coragem de sair de perto dos seus pais ou de outro adulto para ver algo desconhecido? Você já passou 
por situação semelhante à da princesa? Se sim, como foi? Sentiu medo? Qual(is) foi(ram) a(s) consequência(s)? 

por acaso tenham difi culdade para ler. É interessante revezar a leitura entre eles e você, pois o intuito é chamar-lhes a atenção 
para observarem a entonação e a pontuação corretas. 

Crie estratégias para todos compreenderem a história, levante hipóteses, incentive-os a se manifestarem. Pergunte: Houve 
algum trecho que você não tenha entendido direito? Qual a sua opinião sobre a narrativa? 
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Voltando à leitura

Releia o texto e responda:

1- Qual consequência a princesa sofreu por ter deixado a ama e seguido o brilho da luz?
______________________________________________________________________________________________.

2- Kianga fi cou totalmente cega ou apenas não enxergava com nitidez?
______________________________________________________________________________________________.

3- O que o rei e a rainha sentiram ao tomarem conhecimento do estado da princesa?
______________________________________________________________________________________________.

4- Enquanto as pessoas ao redor da menina estavam agitadas, como ela se mantinha? Igualmente agitada? Revoltada? 
Serena? Agressiva?  
______________________________________________________________________________________________.

5- Ao sair pelos arredores do palácio, como a princesa se manifestava? Com palavras de afeto, de sabedoria, de ordem?  
______________________________________________________________________________________________.

É chegada a hora da festa...

1- Agora, no seu caderno, desenhe e descreva como foi a festa de aniversário de 15 anos de Kianga.

2- Converse com seu colega: Você já teve curiosidade de conhecer um palácio real? Como seria participar de uma festa de 
princesa? Que roupa você usaria? Que presente de aniversário você daria a Kianga?

Mapeando o texto

1- De todos os convidados, a princesa demonstrou interesse em se aproximar de Griô. Por quê?

2- Qual foi o pedido feito pela princesa ao Griô?

3- Por que ela queria levar a caixa com as pedras?

Pinte as fi guras usando as cores das pedrinhas da história:

4- Complete: 

“A princesa estava diante de _______________________. Cada uma delas com_______________________. Seu 
coração de menina não foi capaz de _______________________. A pedra da _______________________, aque-
la que a princesa tocara anos atrás, enchera seu coração de _______________________ que sua visão exterior se tornara 
_______________________. As demais pedras trazidas pelo Griô possuíam beleza singular, mas tal beleza não se comparava 
à beleza da _______________________, que, agora, estava desaparecida.” 
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Para pensar com o colega

Podemos conceituar a inteligência como a faculdade que nos permite entender, pensar, raciocinar. As pessoas que sabem 
utilizá-la dominam determinada área e são capazes de compreender assuntos bem complexos. Do mesmo modo, a sabedoria é 
a soma de conhecimentos, de prudência, bom senso e juízo. Há até quem diga: “As pessoas sábias são as que têm conhecimento 
inspirado pelas coisas divinas e humanas”. 

Perguntas:

1- Em sua opinião, todo mundo faz uso da sabedoria para praticar o bem? Sim? Não? Por quê? 
______________________________________________________________________________________________.

2- De acordo com a história, a princesa pediu ao Griô que voltasse ao palácio e a orientasse sobre como ela deveria usar sua 
sabedoria. Por que ela fez tal pedido?
______________________________________________________________________________________________.

3- Pesquise e marque, na frente de cada um dos nomes, a respectiva descoberta/invenção feita:

Albert Einstein ___________________.
Albert Sabin ____________________.
Alberto Santos Dumont ________________.
Euryclides de Jesus Zerbini ___________________.
Osvaldo Cruz __________________ .
Thomas Edison ________________.
Vital Brasil ___________________.

Buscando em outros livros, podemos conhecer a biografi a de alguns cientistas que usaram a sabedoria para o bem e 
muito fi zeram para ajudar a humanidade. Abaixo você encontra o nome de algumas pessoas merecedoras de destaque no 
meio científi co. 
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4- O desejo da princesa de pedir orientação ao Griô agradou o rei? Por quê?
______________________________________________________________________________________________.

5- O que o rei determinou em relação à princesa, ao Griô e ao palácio?
______________________________________________________________________________________________.

6- O que a princesa percebeu quando estava perto da janela de seu quarto?
______________________________________________________________________________________________.

7- O que representava o pássaro na vida da jovem Kianga? E sua tia, a irmã do rei?
______________________________________________________________________________________________.

8- O que a irmã do rei sentia pelos outros?
______________________________________________________________________________________________.

9- O que você entende por amor verdadeiro?
______________________________________________________________________________________________.

10- No livro, como é a história narrada sobre a vida do fi lho de Griô? Escreva ou desenhe.
______________________________________________________________________________________________.

11- O que representou a sabedoria da tia, a irmã do rei, na vida das pessoas do reino? E a sabedoria da princesa Kianga?
______________________________________________________________________________________________.

Desvendando a linguagem do texto

1- Interprete os trechos negritados retirados do livro:

a)“O tempo dos frutos parecia ter passado, quando (...).”  
b) “Afi nal, a rainha já havia ultrapassado o tempo da maternidade (...).”
c) “A irmã do rei, na escuridão do seu coração, logo percebeu que o pássaro que visitava a princesa não era uma ave comum.”
d) “E foi através dos olhos do coração que ela e seu esposo, anos mais tarde, governaram o povo daquele pequeno reino.”

Vocabulário

Procure primeiramente no texto, para depois recorrer ao di-
cionário, o signifi cado das palavras: “exceto”; “varão”; “espaldar”; 
“extenuado”; “divisar”; “nitidez”; “vetado”; “terminantemente”; 
“trinar”; “longínquos”; “imposto”; “umbral”; “velados”; “recuar”; 
“metamorfose”; “banidos”.



7 

Ressaltamos que as atividades aqui propostas têm por objetivo oferecer subsídios para a mediação do trabalho 
pedagógico com a obra A princesa, o pássaro e a sabedoria, 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 especí-
fi cas de sua turma. 

Exercitando a gramática

1- Dê os antônimos dos adjetivos e substantivos da frase: “Kianga crescia bela e saudável como desejavam seus pais e quase 
todos a sua volta.”.

2- Passe para o singular: “Passados três dias, e cercada de cuidados especiais, a princesa começou a dar sinais de que despertaria.”.

3- Encontre os verbos, substantivos e adjetivos e marque-os com três cores diferentes: “A menina estava muito feliz e an-
siosa com toda a movimentação. Por ter escolhido o amor verdadeiro — e desprezado os sentimentos da irmã do rei —, 
seu fi lho, ainda menino, fora transformado num pássaro.”.

Um assunto puxa o outro

O livro mostra o que há de melhor ou pior nos homens: somos capazes de doar amor, sermos tolerantes, dedicados, serenos. 
Em contrapartida, também podemos nos contaminar pelo ódio, inveja e vaidade.

Voltando para a nossa realidade, busque em noticiários, converse com seu professor, seus pais e colegas e avalie o que existe de 
melhor e pior nas pessoas da sociedade. Exemplifi que, monte um painel ou escreva um texto sobre o resultado da sua pesquisa.

Desa� o

Convide seu colega de dupla a buscar a pedra perdida da sabedoria. Como? Tentando analisar o que ele tem feito às pessoas 
e a você mesmo. Encontrou? Então, que tal criarem uma história bem bacana?

Sugestões para a avaliação

Participação nas atividades, atendimento às propostas de trabalho, desempenho nos trabalhos e criatividade.
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Projeto Pedagógico
encartado junto com a revista

Conheça outros projetos pedagógicos no site:
 paulus.com.br
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*Maria da Penha Tessarini Rodrigues é pedagoga, pós-graduada em Gestão de 
Pessoas e Coordenação Pedagógica com mais de 25 anos de experiência na área 
educacional como professora da rede pública e particular, do 2º ao 5º ano do En-
sino Fundamental. Há sete anos, é coordenadora pedagógica do Colégio Eduardo 
Gomes, da Fundação de Rotarianos de São Caetano do Sul. 

*Renata Medeiros de Goes Corujeira é formada em Pedagogia pela Fundação San-
to André e pós-graduada em Gestão de Pessoas e Coordenação Pedagógica pela 
Universidade Gama Filho. Atua na área da educação desde 1997. Começou traba-
lhando com assessoria pedagógica e, posteriormente, como professora da Educa-
ção Infantil e assistente de coordenação pedagógica. Há sete anos, ocupa a função 
de coordenadora pedagógica no Colégio Eduardo Gomes, em São Caetano do Sul. 

Simplesmente introduzir jogos ou desafi os ao se ensinar 
matemática não garante melhor aprendizagem da disciplina. 
É importante compreender o jogo como perspectiva de re-
solução de problemas, como ferramenta apta a potencializar 
a aprendizagem, e não mero artefato de alegria e diversão. 
Não se trata do “jogo pelo jogo”, mas do jogo defi nido 
como gerador de situações-problemas e desencadeador da 
aprendizagem. Utilizá-lo em aula signifi ca empregá-lo como 
ferramenta didática, afi nal apenas jogar não é sufi ciente para 
aprender. Para ocorrer um trabalho matemático com esses 
recursos, é necessário haver intencionalidade educativa. Isso 
exige do professor planejamento e organização das etapas 
para todos alcançarem os objetivos previstos e extraírem do 
jogo atividades complementares.

Jogos são estratégias importantes como qualquer outra. 
Para se obter êxito com eles, é preciso considerar a estrutura-
ção, a adequação e, consequentemente, o bom planejamento 
da atividade que for utilizá-lo. Grande parte pode ser em-
pregada para introduzir e amadurecer conteúdos, preparar 
o aluno para aprofundar itens já trabalhados e diagnosticar 
suas difi culdades.

Ao usar um jogo para ensinar conteúdos matemáticos, 
devemos ser cuidadosos tanto com o planejamento dos exer-
cícios quanto com as atividades matemáticas propostas aos 
estudantes. Quando os jogos são mal utilizados, existe o pe-
rigo de dar-lhes um caráter puramente aleatório, tornando-
-o mero “apêndice” em sala de aula. Os alunos jogam e se 
sentem motivados somente pelo jogo, sem saber por que, de 
fato, estão jogando. Vê-los sendo aplicados adequadamente 
pelos professores é uma arte que requer refl exão e experi-
mentação para o ensino ser potencializado.

A escola que pensa produz matemática e viabiliza aos 
seus estudantes compreensão sem sofrimento, problematiza-
ções e, assim, possibilidades de erros e acertos. A ofi cina “O 
lúdico a serviço da matemática: jogos e desafi os” é um con-
vite para a construção de novos caminhos rumo ao ensino e 
à aprendizagem da matemática. Um desafi o para a mudança! 

Photoxpress
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professores?”. Fomos 
crianças e adorávamos 

brincar, cantar, vivía-
mos criando e soltando 

nossa imaginação... Qual-
quer que fosse a situação 

encontrávamos diversão e 
alegria nas pequenas coisas.

Em sala de aula, tínhamos 
de nos preocupar em cumprir 

conteúdos. Nessas ocasiões eu 
pensava: “Posso e vou ensinar meus 

alunos de maneira prazerosa”. E logo 
me encantei pelas teorias de Decroly, 

Madalena Freire e Piaget, que mudaram minha 
prática escolar — e com certeza posso afirmar: as crian-
ças aprendiam cantando, brincando e fazendo muitas ati-
vidades com sucatas, tudo isso dentro da rotina escolar. 
Fui percebendo que meus alunos ficavam mais felizes, e eu 
também. Sabemos que a alegria é uma condição interior, 
uma liberdade de pensamentos e sentimentos. 

Professores, temos em nossas mãos a riqueza mais pro-
funda: o ser humano. Um ser cheio de vida, de alegria, que 
espera muito de nós. Cabe aos educadores buscarem sempre 
novas teorias e cursos que capacitem e contribuam com a for-
mação profi ssional. Temos de rever nossos conceitos sobre o 
brincar na Educação Infantil e no Ensino Fundamental.  

Ao brincar, as crianças recriam e repensam os aconteci-
mentos, o que não signifi ca apenas recrear. Trata-se de uma 
das formas mais complexas que elas têm para se comunica-
rem consigo mesmas e com o mundo. Por isso, é importante 
o professor planejar e verifi car quais objetivos quer atingir, 
bem como o tempo e o espaço adequados para a brincadeira, 
respeitando sempre a faixa etária. Um exemplo são as ofi ci-
nas de convívio, que podem acontecer uma vez por semana 
em um espaço de livre acesso onde haja atividades diferentes, 
como música, fantasias, artes... 

Destacamos a importância da participação e do estímulo 
dos pais e dos avós, que interagem com os bebês fazendo uso 
de brinquedos, sons, cantigas de roda e brincadeiras no colo 
(aviãozinho, cavalinho, serra-serra). Todos contribuem para o 
desenvolvimento da criança.  

Precisamos acreditar que a educação deve descobrir a ver-
dadeira natureza do ser humano. Toda transformação só 

acontece depois que ele tiver consciência dos seus atos. Por 
isso, pouco adianta mudar radicalmente o conteúdo do dis-
curso pedagógico e manter a mesma e antiga forma de con-
duzir a ação, caracterizada pelo fato de ter a transmissão de 
informação como praticamente único recurso. 

Ao escrever estas palavras, tenho a intenção de contribuir 
para o repensar, ou até mesmo o despertar, de alguns educa-
dores. Somos profi ssionais comprometidos com a educação. 
Por sermos assim é que sempre procuramos autoavaliar nossa 
prática pedagógica. 

Em minha trajetória profi ssional, pude verifi car como é 
preciso ter sensibilidade para respeitar o momento e a história 
que este ser humano constrói em sua caminhada. Há educado-
res que têm vergonha de cantar, brincar e até medo de dançar 
com seus alunos, comportamento fruto de uma educação que 
nos faz temer falar e expor nossos argumentos para os pro-
fessores. Deixamos até de nos colocar, muitas vezes, porque 
fomos perdendo nossa opinião e criatividade. A partir dessa 
constatação, começamos a refl etir sobre nossa própria história. 

Depois de algum tempo ministrando aulas, acabei me 
perguntando: “O que aconteceu comigo e com meus amigos 

O universo mágico por trás do ensino
Por Fátima Chiapetta*
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*Fátima Chiapetta é formada em Pedagogia 
e pós-graduada em Psicopedagogia pela 
Universidade Metodista de São Paulo. Des-
de 1986, atua como coordenadora, orienta-
dora e professora na Educação Infantil e no 
Ensino Fundamental. Participou do Núcleo 
de Estudos e Pesquisas em Educação na 
UMESP, trabalhando na formação de educa-
dores em diversos estados do Brasil.

Para os pequenos, o brincar está ligado a vários aspectos: 
ao próprio prazer da atividade em questão, à experimentação 
de emoções, ao controle da agressividade, à destreza para re-
solver problemas e situações desafi adoras, a habilidades psico-
motoras/cognitivas e à diversidade de papéis representados nas 
brincadeiras simbólicas e na interação com os grupos sociais. 

Precisamos descobrir a criança que mora dentro de nos-
sos corações adormecidos por uma sociedade castradora de 
emoções, pensamentos e palavras. 

Era uma vez...
Ler histórias para crianças é poder sorrir, rir, gargalhar 

com as situações vividas pelas personagens; é instigar o ima-
ginário, ter a curiosidade aguçada em meio a tantas perguntas, 
encontrar ideias para solucionar questões; é uma possibilida-
de de refúgio do imenso mundo dos confl itos, dos impasses, 
das soluções pelas quais todos procuram.    

É ouvindo histórias que emoções signifi cativas como a 
tristeza, o pavor, a insegurança e a tranquilidade podem ser 
sentidas. E os educadores, sempre à procura de técnicas e 
processos adequados para a educação, descobriram esta 
“mina de ouro”: as histórias. 

Parte importante da vida da criança desde bebê, a litera-
tura constitui alimento precioso para a alma. É conhecen-
do a criança e seu delicioso mundo que podemos avaliar 
todo o valor da literatura para a sua formação. As crianças 
têm um mundo próprio, povoado de sonhos e fantasias, e 
por isso a história é contada visando deleitá-las, visando 
mesclar o amor à beleza, focando no desenvolvimento da 
imaginação, do poder de observação, das linguagens oral e 
escrita, do gosto pelo artístico e pela leitura e ampliando as 
experiências vividas.

A música no desenvolvimento cognitivo 
A vida é feita de muitos sons! Por esse motivo, a presença da 

música na vida dos seres humanos é muito necessária. Entre-
tanto, a forma pela qual a música se constrói como linguagem 
no seio dos diferentes grupos sociais é bastante diversifi cada.  

Inúmeras pesquisas realizadas em diferentes países e em 
diferentes épocas, particularmente nas décadas fi nais do sé-
culo XX, confi rmam que a infl uência da música no desenvol-
vimento é incontestável. Algumas delas demonstraram que o 
bebê, ainda no útero materno, reage a estímulos sonoros. Ao 
mesmo tempo em que a música possibilita essa diversidade de 
estímulos, ela, graças ao seu caráter relaxante, pode trabalhar 
para a absorção de informações, isto é, a aprendizagem. 

Photoxpress

Espero que estas informações possam servir de funda-
mento para educadores, pais e profi ssionais da área pedagó-
gica inovarem em suas práticas de ensino tendo as ativida-
des lúdicas como aliadas permanentes. De forma prazerosa 
e participativa, elas possibilitam às crianças um meio para se 
desenvolver as habilidades intelectuais, sociais e físicas.

Acredito que se começarmos a pensar no outro como se 
fôssemos nós mesmos e que educação se faz com amor, in-
vestiremos nossas forças na construção de um mundo me-
lhor, com pessoas conscientes e fi rmes em seus objetivos. 

Deixo aqui este poema não como fi nal, mas como início 
de um novo trabalho! 

Educadores, 
Ousar é sonhar 
E não ter medo de errar 
Viver, amar 
E se apaixonar 
Não pelo eu ou pelo meu 
Mas pelo teu, pelo nosso, 
Juntos, brincar, sentir... 
Criar e tentar 
Aprender e educar! 
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como aliadas na 
preparação dos es-

tudantes e na comu-
nicação entre alunos e 

professores. A Escola 
Parque, do Rio de Ja-

neiro, criou em 2011 uma 
rede interna inspirada no 

Facebook. Por ela, os alunos 
escrevem em murais, intera-

gem e participam de grupos 
de interesses específi cos. Eloiza 

Gomes de Oliveira, professora da Faculdade 
de Educação da Universidade do Estado do Rio de 

Janeiro (UERJ) e pesquisadora do uso das redes sociais na 
educação, afi rma que elas são um meio de expressão e só fun-
cionam dentro do colégio quando os alunos têm a autonomia 
garantida. “O professor dá o pontapé inicial, mas não pode 
engessar a experiência”, alerta. 

Em muitas regiões, a educação tradicional que Paulo 
Freire dizia produzir um “homem silencioso” parece su-
cumbir. Plataformas que estimulam comunidades a produ-
zir conteúdos estão se multiplicando. Para Ismar de Oliveira 
Soares, especialista em educomunicação (termo que sinaliza 
este hibridismo) e professor da Universidade de São Paulo 
(USP), “incentivar estudantes a produzir informações pode 
tornar as aulas mais interessantes e combater a evasão”. As 
práticas integradas são mais do que uma tendência ou um 
modismo temporal e modernizam estruturalmente a relação 
entre alunos, professores e instituições, além de transforma-
rem também a busca pelo saber. 

A falta de interesse dos alunos é confi rmada em estudos. 
De acordo com uma pesquisa realizada pela Fundação Ge-
túlio Vargas (FGV) no fi nal de 2011, 40,3% dos estudantes 
que deixaram a escola alegaram falta de interesse e 27,1% 
apontaram a demanda de trabalho. Somados, estes dois fato-
res “explicam” quase 7 a cada 10 desistências. 

Neste ambiente em que a informação se multiplica e o 
aluno está conectado 24 horas por dia, os desafi os para os 

Há algum tempo, uma operadora de telefonia celular usa-
va como assinatura publicitária “viver sem fronteiras” 

em um dos bordões mais felizes da simbiose vivida pelo nos-
so tempo. A expressão permite uma analogia com este admi-
rável mundo novo desbravado todos os dias, a cada clique, a 
cada universo de possibilidades que a Internet oferece.

A comunicação vive de fato uma era em que assimilar a 
informação parece desafi ador, sobretudo numa época em que 
produzi-la é muito fácil e está ao alcance da multidão. A ab-
sorção de notícias tornou-se personalizada, customizada de 
acordo com as necessidades e a escassez de tempo de cada um. 

Os norte-americanos criaram o neologismo prosume para 
indicarem que, hoje, somos todos produtores e consumidores 
de informação. Aquele caminho unilateral pelo qual só um lado 
produzia notícia e o outro só consumia ruiu. O Facebook, a 
rede social da moda, já possui mais de 900 milhões de usuá-
rios, atingindo pelo menos 13% dos habitantes do planeta (in-
clusos aqueles que não são/foram alfabetizados e também os 
que não usam a Internet). Pesquisas recentes comprovam que 
a informação começa a chegar ao público pelas chamadas redes 
sociais: nos Estados Unidos, o internauta passa 7 horas por 
mês no Facebook e, em média, 11 minutos — isso mesmo, 11 
minutos! — nas páginas do New York Times.

O novo modo de “consumir” informação impõe acen-
tuadas mudanças à educação. Escolas têm utilizado as redes 

Educação com o apoio da Comunicação
Por Vanderlei Dias de Souza e Wagner Barge Belmonte*
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*Vanderlei Dias de Souza é jornalista, publicitário e radialista. Mestre em Comunica-
ção e Semiótica pela PUC-SP, atua há mais de 20 anos na área de comunicação, 
cultura e educação, planejando, elaborando e produzindo projetos e cursos. Par-
ticipou do planejamento e implantação da TV Senac-SP. Nos últimos cinco anos, 
coordenou o curso de Jornalismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM). 
É professor nos cursos de Jornalismo da UPM e da Faculdade PAULUS de Tecno-
logia e Comunicação (FAPCOM). 

*Wagner Barge Belmonte é doutorando em Comunicação e Semiótica na Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). Possui mestrado em Comunicação 
pela Faculdade Cásper Líbero (2011), especialização em Planejamento Estratégico 
em Comunicação pela Universidade Metodista de São Paulo (2006) e graduação 
em Jornalismo, também pela Universidade Metodista de São Paulo (1995). Atual-
mente é professor da Faculdade PAULUS de Tecnologia e Comunicação (FAPCOM), 
professor da Universidade de Santo Amaro (Unisa) e editor do Band News TV.

educadores são muitos e se renovam com velocidade. É de 
eficácia discutível obrigar os alunos a se interessarem ou 
“gostarem” da Primavera Árabe. Mas é possível despertar-
-lhes algum interesse se a abordagem partir de um cidadão 
que reportou algo, fez imagens pelo próprio celular e/ou re-
latou as transformações via redes sociais. No início do ano, 
um relatório divulgado pela Dubai School of  Government 
indicou a importância dos serviços prestados pelo Twitter e 
Facebook no fortalecimento das manifestações populares. De 
acordo com os dados, as redes foram o combustível para as 
revoluções no mundo árabe. 

Em maio passado, mais um exemplo: posts de uma criança 
tiveram repercussão mundial. A escocesa Martha Payne, de 
apenas 9 anos, conseguiu mudar a alimentação em sua esco-
la após críticas em seu blog. A garota fotografava os lanches 
(com a permissão da escola) e postava notas diariamente so-
bre o que era servido. O blog alcançou mais de 1 milhão de 
visitas e acabou rendendo tweets de apoio. O impacto levou o 
conselho municipal de Argyll, na Escócia, a mudar o cardá-
pio, o objeto de crítica da menina.

No Brasil também há exemplos inspiradores: pode-se ci-
tar o caso do jovem que se transformou numa espécie de cor-
respondente durante a “guerra” no Complexo do Alemão, em 
2010. Renê, de 17 anos, reportava em tempo real informações 
sobre o conflito, na zona norte do Rio. Ele relatava os acon-
tecimentos no Twitter “Voz da Comunidade”. Aos 180 segui-
dores, somaram-se os mais de 20 mil conquistados em menos 
de um mês. Na época, o jovem declarou sentir vontade de 
“expressar de alguma forma o que sua comunidade sofria”. O 
estudante teve o apoio da escola. “Pedi ajuda no colégio para 
fazer um jornalzinho. E eles me ajudaram”, disse.

Em tempos de interatividade via telefone celular e Inter-
net, fazer crianças e jovens se interessarem por atividades es-
colares não é tarefa simples. Para isso, a educomunicação é 
vista como meio de resgatar um “exemplo de democracia” 
a partir do momento em que os alunos assumirem um papel 
mais participativo no processo educacional, sobretudo naqui-
lo que diz respeito à própria formação.

Algumas escolas adotam o jornal em sala de aula. Este 
ano, a revista Nova Escola, da Editora Abril, trouxe o exem-
plo de Mônica Gouvêa França Pereira, professora da 4ª série 
do Colégio Santa Cruz, na capital paulista. A matéria mostra 
que depois do trabalho de análise e discussões sobre o texto 
jornalístico, Mônica propôs a edição de um jornal. “O Jornal 
do Santa nasce no mural de cortiça da classe, dividido em se-
ções como se fossem os cadernos dos jornais comuns. Lá, os 

alunos fixam as notícias trazidas de casa antes de discuti-las 
com os colegas. Montadas, as equipes de reportagem (gru-
pos) começam as reuniões para definirem as pautas, geral-
mente relacionadas à comunidade e ao comportamento dos 
alunos”, contou a professora à revista.

A edição do “Jornal do Santa” é impressa em gráfica con-
tratada pela escola e o resultado final é um jornal com 64 pá-
ginas distribuídas em cinco cadernos: Comportamento, Coti-
diano, Santa Cruz, Cultura e Turismo. Com uma tiragem de 
1.800 exemplares, o produto é enviado no final do ano à casa 
de todos os alunos. Para Mônica, essa atividade desenvolve a 
autonomia das crianças.

O principal foco da educomunicação, complementa Ismar, 
é “apoiar a capacidade de expressão dos sujeitos sociais”. Ela 
permite que o professor e a criança/jovem construam, jun-
tos, um modelo de comunicação. A educação e a informação 
têm algo em comum: a prerrogativa de despertar e acentuar o 
exercício da cidadania. 

Doutora em Ciências da Comunicação pela Universidade 
de São Paulo, Cicilia Peruzzo aponta que “os meios comuni-
tários potencializam a participação direta do cidadão na esfera 
pública”. Para ela, estes meios estão mais ao alcance do povo 
se comparados à grande mídia. Peruzzo acredita que esse tipo 
de comunicação tornou-se um canal de expressão e meio de 
mobilização e conscientização das populações residentes em 
bairros periféricos e submetidas a carências.

Diante de um mundo sem fronteiras, educadores e jor-
nalistas podem e devem dar as mãos uns aos outros. Ampli-
ficar a cidadania é um atalho para redimensionar o papel de 
cada um e fazê-la estar mais e mais ao alcance da construção 
de uma sociedade consciente e, claro, melhor. Os exemplos 
mostram que o caminho está aberto a quem souber conciliar 
iniciativa, mobilização e ousadia na medida certa.
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gência das mídias. Nos anos 1980, convivíamos com as tec-
nologias do disponível (câmera de vídeo, walkman); nos anos 
1990, com a Internet, surgiram as tecnologias do acesso; e, 
hoje, vivemos com a tecnologia móvel, que se desloca nos 
pequenos aparelhos que levamos conosco. Inseridos nesta re-
alidade, nossos jovens passam de espectadores para produto-
res da informação, se apropriando dos meios, ganhando voz 
e refl etindo criativamente sobre seu cotidiano. 

O papel do educador também se modifi ca diante dessa 
nova situação social na qual os meios são apropriados pe-
las pessoas. Professores que estavam acostumados a pensar 
a educação formal em oposição ao entretenimento fornecido 
pelos meios de comunicação se encontram perante a neces-
sidade de interligar os dois campos. O universo midiático faz 
parte tanto do dia a dia de docentes quanto do da maioria 
das crianças e adolescentes brasileiros. Desse modo, é preci-
so aproximar então a educação e os meios de comunicação. 
Como trabalhar o senso crítico? Quais possibilidades a tecno-
logia traz? Que experiências já existem? Parece interessante 
levar para a sala de aula a experiência midiática, para promo-
ver uma interação entre o universo do professor e o do aluno. 

Nesse sentido, a chamada área da educomunicação ga-

Estamos acostumados a olhar os “meios de comunicação” 
separadamente do “senso crítico”, justamente porque 

aqueles foram pensados a partir de uma estrutura social de 
massa na qual as relações sociais eram verticais e conduzidas 
exclusivamente pelas forças do capitalismo. Os meios anda-
vam na direção contrária ao desenvolvimento do pensamento 
crítico. Hoje, com o advento da sociedade digital permeada 
pelas novas mídias convergentes, vemos surgir uma situação 
social tecnológica em que mídia e tecnologia não mais se rela-
cionam somente com o mundo do trabalho. Elas fazem parte 
da vida cotidiana, inaugurando uma estrutura cognitiva dife-
rente, reticular e horizontal que extrapola as forças do merca-
do e dá força para a coletividade.

A tecnologia digital estimula esse processo manifestando 
uma enorme potencialidade não somente de conexão, mas, 
sobretudo, de experimentação, aliando realidades e entida-
des distantes e possibilitando formas inéditas de mercados 
e produções. A cada dia essa tecnologia está mais barata 
e acessível, o que define o cenário de convivência com os 
meios de comunicação. 

De acordo com a autora Lucia Santaella, passamos da 
época da convivência com as mídias para a época da conver-

Meios de comunicação: 
como trabalhar o senso crítico dos alunos
Por Fábio Munhoz e Marcella Faria*
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nhou força no cenário brasileiro. Desde os anos 1970, co-
munidades locais trabalham o senso crítico da população uti-
lizando as mídias como alavanca propulsora. Integrada aos 
meios, a comunidade participa da construção dos debates 
da vida cotidiana da coletividade, e tudo isso de uma for-
ma horizontal, na qual não existe um especialista que detém 
o conhecimento específico daquela linguagem. A relação se 
desenvolve à medida em que as pessoas interagem com as 
tecnologias de comunicação. O Núcleo de Comunicação e 
Educação da Universidade de São Paulo (http://www.usp.
br/nce) vem pesquisando a temática e o perfil dos profissio-
nais ligados a esta prática desde 1996, e assim contribuiu com 
o fortalecimento do conceito de educomunicação no Brasil. 
O projeto “Cala Boca Já Morreu” (http://cbjmbr.blogspot.
com.br/) é um exemplo dessa prática, já que por ele são de-
senvolvidas oficinas de educomunicação para crianças, ado-
lescentes e professores.

No âmbito da educação formal, estávamos acostumados a 
ver iniciativas que buscavam educar para formar senso crítico 
diante dos meios de comunicação. Com o sucesso das expe-
riências alternativas das ONGs e o advento da sociedade em 
rede, vem à tona a necessidade de dialogar com a tecnologia 
de outra maneira, para podermos construir o senso crítico 
com ela, e não contra ela. Homem e tecnologia comunicativa 
não andam separados. 

Sendo assim, segundo o NCE da USP, a educomunicação 
pode se tornar uma proposta metodológica para incrementar 
o processo de aprendizagem na educação formal. A partir da 
emergência e fortalecimento deste campo, o governo federal 
investiu em projetos e continua incentivando-os para aprimo-
rarem o desenvolvimento local e educacional por meio das 
tecnologias de comunicação. A rede pública já adotou a meto-
dologia, com o objetivo de promover a transformação social 
e o protagonismo infantojuvenil. 

A metodologia da educomunicação pode ser aplicada em 
oficinas e incentiva a interação com as tecnologias comuni-
cativas. Não é preciso ser um grande especialista ou ter um 
saber prévio para interagir com um meio de comunicação, 

o aprendizado acontece conforme o uso. Dessa forma, não 
existe uma linguagem que se impõe como “correta” ou “ade-
quada”. Essa metodologia promove a troca para que justa-
mente aconteça a produção de conteúdo. Não há hierarquia 
entre os participantes da oficina, a ideia é estabelecer a con-
versa, agregar informações, colocar aluno e professor lado a 
lado. Ao utilizar o método da educomunicação, o professor 
se adéqua ao aluno e o aluno ao professor, afinal muitas ve-
zes os alunos podem contribuir muito no que diz respeito 
ao universo midiático, tecnológico. Ambos constroem juntos 
o saber e o senso crítico ao receberem as informações e os 
fatos do cotidiano. Na maior parte das vezes, crianças e ado-
lescentes se tornam agentes educomunicadores na condução 
de uma oficina.

A educomunicação se firma como uma proposta de peda-
gogia que dialoga com as tecnologias tradicionais e as digitais, 
promovendo a troca de informação e o protagonismo social. 
Na realidade das redes sociais, dos blogs e da chamada Web 
2.0, vemos constantemente a circulação transversal/horizon-
tal das informações sem distinção entre emissor e receptor, 
o que denota também uma mudança na relação educacional 
entre professor e aluno. O que este cenário sugere é que, para 
formar cidadãos conscientes e ativos socialmente, é interes-
sante haver diálogo entre educação e comunicação, pois o co-
tidiano social se constrói também nessas interações.

A cada dia essa tecnologia digital está 
mais barata e acessível, o que define 

o cenário de convivência com 
os meios de comunicação. 
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são de haver algo errado com o que se 
diz que se investe na área da educação, uma 

iniciativa interessante foi o retorno — inespera-
do, nesses tempos de ultra-pragmatismo econômico 

— das disciplinas Sociologia e Filosofi a para as matrizes 
curriculares do Ensino Médio. Para quem não se recorda, tais 
matérias foram banidas das escolas no fi nal da década de 60.  

A primeira difi culdade a ser enfrentada pelo professor é 
como convencer o aluno de que Filosofi a é, de alguma for-
ma e sob algum aspecto, importante. O discurso ofi cial da 
pedagogia nos últimos dias diz, sob diversos disfarces, que o 
professor deve trazer o conteúdo para a realidade do aluno de 
forma palatável. Entretanto, a receita para isso ainda não foi 
descoberta (caso tenha sido, ainda não foi revelada).    

Além da obrigação de trazer a Filosofi a até à horta do 
aluno, o professor deve fazê-lo da forma mais dinâmica pos-
sível, lançando mão, para isso, da mais atualizada tecnologia/
linguagem existente. 

O mundo moderno foi construído de forma a tornar a 
Filosofi a um luxo dispensável, e, por mais abstrato que pareça 
o conteúdo dessa frase, qualquer aluno de Ensino Médio con-
segue entender isso (ou a consequência disso). É essa a dis-
pensabilidade que está por trás do proverbial: “para que serve 
isso?”. É difícil convencer alguém de que algo é importante 
enquanto o mundo inteiro se comporta como se não fosse. O 
contexto simplesmente não está ajudando os professores das 
disciplinas cujos conteúdos são mais distantes do imediatis-
mo reinante na vida contemporânea.  

Nos últimos tempos, as notícias que correm é que o Bra-
sil é um país que vem dando certo. Somos um global 

player, um ator global cuja capacidade de interação com os 
elementos cenográfi cos já está sufi cientemente desenvolvida 
para, por exemplo, justifi car a exigência de um assento per-
manente no Conselho de Segurança da ONU. 

Diz-se também que o Brasil teve êxito ao enfrentar a maior 
crise econômica desde a de 1929. Enquanto as economias 
americana e europeia patinam, o Brasil surge como um bom 
lugar para se investir. De acordo com essas notícias, estes se-
riam os primeiros movimentos do espetáculo do crescimento 
econômico. Diz-se que estamos deixando de ser o “eterno 
país do futuro”. Quem lê tanta notícia... acaba acreditando. 

Enquanto os boatos correm lá fora, o que se vê em terras 
brasileiras é a insistente ausência de uma política educacional 
digna desse nome. Um projeto sólido o sufi ciente para fazer 
frente à aridez abstrata dos números que desfi lam em gráfi cos 
e estudos que vêm e vão entre os burocratas do MEC.  

Na área educacional, a primeira impressão obtida por um 
olhar um pouco mais atento é que há uma infi nidade de re-
cursos fi nanceiros sendo investidos em abstrações numéricas. 
Ainda não se “investiu” em gente. Apesar da lamentável au-
sência de um genuíno projeto educacional e da nítida impres-
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A volta do que não deveria ter ido
Por Gustavo Rick Amaral e Domingos Zamagna*
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Diversos fatores parecem concorrer para explicar por qual 
motivo o ensino de Filosofia não só no Ensino Médio mas 
no panorama cultural do Ocidente moderno parece deslocado: 
cientificismo, pragmatismo, desenvolvimentismo, economicis-
mo etc. Todos esses “–ismos” têm criado um ambiente hostil 
para o ensino da Filosofia. Uma sociedade que só tem lugar 
para atividades cujos fins sejam imediatos não pode comportar, 
nos estágios de formação de seus membros, o tipo de despren-
dimento exigido pela atividade de reflexão filosófica. 

A escola se tornou uma instituição pensada e planejada 
para formar os construtores dessa estrada. Tanto é assim que, 
hoje, caso os dirigentes de um país deixem de investir em edu-
cação, sobre cada um deles irá recair a acusação de ter parado 

de construir a estrada para o progresso, não ter gerado as 
condições de possibilidade de investimento e consumo. Cada 
um desses dirigentes deve ser execrado não por condenar ge-
rações e gerações à ignorância, mas por condená-las à desqua-
lificação (o que acaba por gerar estagnação econômica). 

Nesse contexto de ultra-pragmatismo gerado pela racio-
nalidade econômica, o ensino de Filosofia parece de uma 
retumbante desimportância. Só que ao ser deixado cada vez 
menos espaço para a Filosofia na formação de nossos jovens, 
parece que estamos jogando fora o “presente” que a natureza 
nos deu: nosso cérebro, pesado e caro em termos evolutivos. 

A Filosofia não é a infantilidade ou a adolescência re-
belde do pensamento, como pensavam os positivistas. Ela é 
o próprio pensamento levado às últimas consequências, é a 
atividade cerebral em sua radicalidade. As questões por ela 
levantadas têm sede de totalidade, almejam chegar até aque-
les rincões da realidade que a metodologia da ciência jamais 
alcançará, nem pretende. Seria bom pensarmos no seguinte: 
no Brasil, estamos começando a achar natural o desloca-
mento, dentro de um discurso puramente desenvolvimentis-
ta, dos debates sobre educação e cultura unicamente para a 
área econômica.  

Quando tentam fugir do hermetismo do “economês” 
e falar para as multidões, as metáforas desse deslocamento 
saltam da boca dos pragmatistas de forma tão natural que 
parecem inofensivos perdigotos. De acordo com a ladainha 
desenvolvimentista, o problema da educação no país é de na-
tureza econômica. Não se deve investir no setor educacional 
visando unicamente a formação do cidadão e do homem num 
sentido amplo, mas se deve nele investir porque a ausência de 
investimentos na área criaria um gargalo econômico ou um 
apagão que atravancaria o desenvolvimento da mesma forma 
que a ausência de portos e estradas atrapalharia o escoamento 
da produção. Este apagão não guarda quase nenhuma seme-
lhança com a escuridão contra a qual lutavam os iluministas. 
Essa escuridão de que falam certos autores é de caráter pura-
mente econômico, é simplesmente a ausência de luz (a metá-
fora nesse caso é relacionada à energia elétrica) necessária à 
manutenção da atividade da máquina produtivesca.  

Deveríamos questionar se o Brasil que está dando certo 
não é um Brasil para investidor ver e, claro, investir. O cres-
cimento econômico está de fato vinculado adequadamente 
a desenvolvimentos de valores (e outros elementos de “teor 
imaterial”) que sustentam civilizações a longo prazo? Esta-
riam este crescimento econômico e esta inserção na feira-livre 
internacional necessariamente vinculados ao desenvolvimen-
to de comportamento ético e socialmente responsável dos 
cidadãos brasileiros? É normal e atual que uma visão crítica 
possa se voltar, em particular, para a própria noção de cresci-
mento econômico. Segundo Darcy Ribeiro, o Brasil é o berço 
de um novo gênero humano. Dificilmente podemos imagi-
nar a criação de um gênero antropológico sem passar por um 
considerável projeto educacional, uma grandiosa instituição 
de formação. E, dentro dessa formação, é impossível não re-
servar um espaço para aquilo que pode ser considerado como 
a sede da consciência de uma civilização: a arte e a filosofia. 
Não se sabe exatamente como vão ser as escolas no futuro ou 
como serão as instituições de ensino e aprendizagem. Mas já 
podemos vislumbrar quais disciplinas, assuntos e temas não 
devem estar ausentes.

A Filosofia não é a infantilidade ou 
adolescência rebelde do pensamento, 

como pensavam os positivistas. 
Ela é o próprio pensamento levado às 

últimas consequências (...).  
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Os folhetins tradicionalmente atraem a atenção 
do Brasil inteiro em suas diversas faixas etá-

rias, apesar das indicações restritivas mostradas na 
tela. Diante disso, perplexos e confusos, muitos pais 
não sabem como reagir: desligar a tevê na frente das 
crianças? Como explicar a elas o que está acontecen-
do? O que fazer? 

Com o intuito de sanar as dúvidas e apontar uma 
direção no caminho para o ensino da educação se-
xual é que César Nunes, doutor pelo Departamen-
to de Filosofi a e História da Educação da Faculdade 
de Educação da Unicamp, lançou a coleção Educação 
Sexual, da PAULUS, composta por quatro DVDs. A 
série aborda o tema e orienta pais e professores a 
procederem da melhor maneira possível quando to-
carem no assunto, seja em casa, seja na escola. 

Com clareza e linguagem bem objetiva, Nunes 
fala das transformações pelas quais passou a socie-
dade nos séculos passados e como os responsáveis 
por esse tipo de educação fi caram divididos entre 
uma sociedade mais formalista, patriarcal e dona de 
estruturas familiares mais rígidas, e um estilo de vida 
mais liberal, em razão da infl uência exercida pela mí-
dia e pela indústria do entretenimento, impulsionada 
pela urbanização.

A quebra das tradições
A sexualidade comporta conjuntos de regras, re-

presentações, simbologias, vivências e valores que 
envolvem a identidade sexual do homem e da mu-

lher, sendo tudo isso transmitido por diversos meios. 
A sociedade brasileira, desde os séculos seguintes 

à colonização de nossas terras, foi pautada por rígidas 
estruturas agrárias. Orientadas pelo colonialismo, as 
famílias patriarcais tinham sua educação sedimentada 
em códigos de honra e no respeito aos mais velhos. 
Do sentar-se à mesa ao pedido de casamento, muitas 
tradições e valores foram sendo quebrados, como a 
hospitalidade e a cordialidade, que foram postas de 
lado. Certas estruturas políticas e religiosas, antes re-
ferências, também se perderam. 

No lugar dessas transformações entraram a urba-
nização e a industrialização, intensifi cadas a partir dos 
anos 30 do século passado. As famílias vieram para as 
cidades e os referenciais passaram a ser outros. A mu-
lher se emancipou, surgiram o divórcio, a pílula anti-
concepcional e os preservativos. A televisão entrou na 
casa das pessoas sem bater na porta, tomando conta 
de nossas vidas em vários aspectos. E com a educação 
sexual não foi diferente: ela passou a servir de modelo 
em matéria de relações amorosas e afetivas ao instigar 
precocemente a sexualidade nos jovens, que assumiu 
um tom de liberdade nas últimas décadas.

Desaparece a ética sexual
Se, por um lado, a sexualidade saiu do “escon-

dido”, deixou de ser algo “sujo” ou pecaminoso, 
quebrou pouco a pouco muitos preconceitos, deve-
mos admitir, em contrapartida, que hoje ela invadiu 
nossas vidas e está presente em tudo: na mídia, na 

O sexo como ele é
A cena é da novela das oito: o mocinho e a mo-

cinha, no clímax daquele capítulo, se aproximam um 
do outro. Ele, alto, esbelto, de olhos azuis e com um 
físico de atleta; ela, loira, tem a pele perfeita, e qual-
quer roupa parece lhe cair bem. Seus lábios se tocam, 
os corpos se entrelaçam... Eles então insinuam uma 
perfeita cena de sexo, que aos olhares ingênuos dos 
pequenos telespectadores se transforma num desejo 
fi siológico ainda desconhecido por eles.  

Os folhetins tradicionalmente atraem a atenção 

sexo



A abordagem da educação sexual não deve ser fei-
ta em termos médicos e higienistas. Quadros apenas 
com membros cortados e divididos, com fl echas in-
dicativas e nomenclaturas em excesso, que se preocu-
pam apenas com a funcionalidade e a transmissão de 
doenças, não são sufi cientes. 

César Nunes enfatiza ainda a necessidade de se  
obedecer a determinados critérios ao tratar a temáti-
ca com a criança e/ou com o adolescente. O primeiro 
é conhecer o histórico que relaciona a sexualidade ao 
contexto de vida da criança; o segundo é conhecer o 
desenvolvimento  psicossexual  dela(e) e o terceiro é 
dominar a didática da educação sexual como um todo. 
Segundo ele, esses conhecimentos são a base, o alicerce 
para a construção de uma educação sexual organizada.

Esse ensino é muito importante, mas não é sufi -
ciente. As informações devem trazer consigo valores 
éticos, de afetividade e responsabilidade, de modo 
que o jovem passe a dar importância ao respeito e 
à igualdade entre os sexos, e nunca à violência e à 
degradação, nem perpetuar a repressão. É esse o tipo 
de educação que é realmente capaz de emancipar se-
xualmente as novas gerações, como demonstra tão 
bem o professor César Nunes em seu brilhante tra-
balho. Recomendo não apenas aos profi ssionais de 
Educação assisti-lo mas também a pais e alunos que 
queiram lidar, de modo equilibrado e sem estereóti-
pos, com a problemática da sexualidade. 

*Ana Cristina Pomarico, diretora do Colégio Joana D’Arc, é formada em Ciências Bio-
lógicas pela Universidade Estadual Paulista (Unesp), mestre e doutora em Fisiologia 
pela Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) e pós-doutoranda em Farmacologia 
pela Universidade de São Paulo (USP).
E-mail para contato: anacristina@cjd.com.br

propaganda, no discurso político. Entretanto, pais e 
educadores não conseguiram acompanhar tais trans-
formações. O resultado? Muitos ainda não sabem li-
dar com isso.  

A sociedade se tornou mecânica e o consumismo 
fez com que ela se voltasse cada vez mais para a quan-
tidade, tirando-lhe a carga erótica e fazendo-a perder 
as dimensões afetivas. A ética sexual e a referência de 
valores fi caram ausentes nas representações vistas. 

Segundo Nunes, “é necessário que nós, pais e 
professores, tenhamos uma refl exão, um debate, um 
aprofundamento da compreensão da sexualidade 
para uma intervenção qualitativa, ética, informativa, 
capaz de dar às novas gerações alguma segurança, al-
guma referência na vivência social e pessoal da sexu-
alidade humana”. 

Repressão e liberdade
O ponto mais importante tratado na coleção é 

a repressão sexual pela qual passam as novas gera-
ções: a aparente liberdade trazida pelo senso comum, 
na verdade, se reduz, hoje, a jovens reprimidos. A 
exibição dos corpos e do sexo sem critérios éticos é 
um caminho para a repressão. “Quando não criamos 
canais para falar sobre sexo com os fi lhos, estamos 
delegando a educação sexual à mídia, à propaganda, 
à indústria fonográfi ca, à indústria cinematográfi ca, 
grandes corporações de entretenimento que querem 
um homem e uma mulher genitais, quantitativos, bo-
nitos, belos e consumistas”, avalia o especialista. 
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Re� exão | Por Alexandre Carvalho*

muito rápido. Contudo, e com a mes-
ma rapidez, podem-se destruir vidas 
de forma leviana e inconsequente. O 
ser humano, que é compaixão e capa-
cidade de regeneração, é também uma 
das criaturas mais cruéis sobre a face 
da Terra. Como agir? O que fazer?

Não há receita! Há, sim, o empe-
nho da busca de conhecer-se mais e 
melhor, propondo a si mesmo a me-
lhor rota para o tão desejado equi-
líbrio. O caminho trilhado por cada 
pessoa, sem dúvida, se entrelaça com 
muitos outros caminhos. Com isso, a 
probabilidade de termos uma socieda-
de e um mundo, por que não, melho-
res, se torna muito maior. Em termos 
práticos, grandes transformações e 
mudanças começam com pequenos 
gestos, atitudes ou resoluções. Essa é 
a “mágica” capaz de restaurar vidas, 
projetos, sonhos...
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O ser humano possui capacidade 
singular de regenerar-se. Diante 

das situações mais adversas, ele encon-
tra — se desejar profundamente — o 
caminho do triunfo. Muitas vezes, o 
peso do dia a dia e outras situações po-
dem fazer com que o coração se torne 
embrutecido; de outra sorte, o exercí-
cio de ser humano implica superação 
em favor de si e do outro. Homens e 
mulheres são dotados igualmente de 
compaixão e sensibilidade.

Sempre será desafi ante para o ser 
humano manter-se bem e equilibra-
do. Se parte desse empenho cabe a 
cada homem e mulher, outra parte 
encontra-se fora dele e dela. Há situ-
ações que são difíceis — e até impos-
síveis – de serem controladas, e diante 
delas surgem algumas perguntas: por 
que comigo? Será algum tipo de cas-
tigo? Onde está a saída? Se algumas 
realidades fogem ao controle das pes-
soas, a maneira como essas realidades 
serão enfrentadas conferirá diferença 
substancial na vivência dessas mesmas 

situações e no encaminhamento de 
potenciais soluções. Não se trata aqui 
de pintar o mundo de cor-de-rosa, 
mas permitir que a luz, por mínima 
que seja, irrompa por nuvens pesadas 
e ameaçadoras.

Dotado de muitos atributos, o ho-
mem é também compaixão, ou seja, 
ele possui a capacidade de colocar-
-se ao lado do outro e sentir com ele 
a dor ou o sofrimento pelo qual esse 
outro passa. De modo geral, homens 
e mulheres não fi cam alheios ao que 
de ruim acontece com seu semelhante 
ou perante tragédias, grandes ou pe-
quenas, públicas ou privadas. Haverá 
sempre alguém a compadecer-se, a 
padecer com quem padece. Se o ser 
humano, como foi dito acima, possui 
capacidade singular de regeneração, é 
sempre bom lembrar que tal capaci-
dade se associa e se torna mais forte 
quando ele encontra pessoas que lhe 
estendam a mão de modo simples e 
generoso. Nessas ocasiões e em mui-
tas outras, o espaço para se reconhecer 
o bem que há em si e no outro deveria 
ser privilegiadamente reconhecido.

Reconhecer em si e nos outros 
dons e talentos, muitas vezes, não é 
algo fácil e tranquilo. Infelizmente, 
quando as pessoas se reúnem e pas-
sam a tecer comentários sobre si e ter-
ceiros, em geral acabam acentuando os 
aspectos negativos e esquecem as qua-
lidades e atributos presentes na vida de 
cada pessoa. Há como que um dado 
cultural que não permite que o bem do 
outro seja reconhecido e, menos ain-
da, ressaltado. Quando se fala da vida 
do outro, dizem alguns, o tempo passa 

Por um mundo melhor: 
simplicidade e determinação
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*Alexandre Carvalho é coordenador do editorial infanto-
juvenil da PAULUS. E-mail: infantojuvenil@paulus.com.br
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História | Por Marise Ritondale M. de Vasconcélos*
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O afeto é, pois, o toque dos interiores humanos que se 
cristalizam por meio de atitudes. O afeto é uma atitude: saio 
de mim para poder chegar ao outro. É um caminho. Caminho 
que podemos iluminar com pequenos gestos e atitudes impul-
sionados pelo amor. “O fruto do amor, portanto, é a alegria, 
fonte de amor!”

Maria Montessori nos diz que a criança é fonte de amor, 
porque quando a tocamos tocamos o amor. E que sentimento 
é esse que vale mais do que todos os tesouros? É exatamente 
ele e mais alguns que servem de parâmetro para quem deseja se 
tornar um educador: a paciência, a benignidade, a benevolên-
cia, a humildade, a tolerância. São justos, verdadeiros. Em al-
guns momentos sofro nesse meu novo caminho, mas sofro por 
desejar que tudo concorra para o crescimento daqueles que me 
foram confi ados. Quem não “sofre” não coloca o amor como 
parâmetro de seu ato pedagógico.

Graças a Deus descobri a verdadeira trajetória e sentido 
da educação. Como diz Celso Antunes, “a 
maior de todas as defi ciências físicas é a 
do olhar”. Eu passei a olhar essas crianças 
e adolescentes especiais com o olhar do 
coração, pois na essência da proposta da 
inclusão social está o amor incondicional, 
o qual consiste em aceitarmos todas as 
pessoas como são. Tal ideal foi defendido 
por todos os líderes iluminados da huma-

nidade, como Jesus Cristo, Gandhi, e outros. “Amai-vos uns 
aos outros assim como eu vos amei.”

Obrigada, crianças! Vocês me ensinaram a encontrar o 
real signifi cado do amor. Reaprendi a linguagem dele, das coi-
sas belas e simples.

São mais de três décadas dedicadas à educação e à vontade 
permanente de mudar o ensino para melhor. Este é um 

pequeno resumo da minha vida acadêmica, professora Marise 
Ritondale Motta de Vasconcélos. 

Hoje, mais do que nunca, urge resgatar o amor e restituir 
o esforço e o papel que são necessários ao processo educativo 
e aos demais aspectos da vida em sociedade. 

Eu estou aposentada, mas mesmo assim continuo atuan-
do como coordenadora pedagógica em uma escola particular 
já há três anos. Minha trajetória acadêmica foi totalmente de-
dicada a ensinar crianças e adolescentes “normais”. Fui consi-
derada dezenas de vezes severa demais, como se a razão, para 
mim, não fosse capaz de dar lugar ao amor. Eu tinha carinho 
pelos meus alunos, só que em alguns momentos era preciso 
usar mais a razão do que a emoção, a fi m de manter a discipli-
na para a aprendizagem funcionar. 

Estava inteiramente preocupada com os conteúdos que 
compunham o currículo de uma determinada série. A atenção 
era exagerada. Será que educar é viver em função de programas 
que promovem os alunos a este(a) ou aquele(a) colégio, faculda-
de ou universidade? Não. Eu acredito fi rmemente ser preciso, 
mais do que nunca, insistir no tema afeto e no amor para pro-
mover uma educação inclusiva de qualidade.

Ao ingressar nessa nova instituição de en-
sino, porém, tudo mudou radicalmente, talvez 
pelo fato de o slogan “educando com amor” 
ter me infl uenciado de forma signifi cativa. 

Algo me atraía para bem perto das 
crianças. Sentia-me imensamente feliz. 
Educava o coração a cada dia. Minha pe-
dagogia passou a ser a do amor, do afeto. 
Deixei meu coração se abrir. Foi aí que percebi ser esse o ver-
dadeiro modo de educar.

Passei a acreditar fi rmemente que o amor e o afeto são 
elementos fundadores da pedagogia. Não tenho nada a 
acrescentar de novo aos métodos ou às fi losofi as educacio-
nais. O que almejo é marcar meu novo caminho e os dos(as) 
companheiros(as) de trabalho (professores, alunos, pais) com 
este elemento defi nidor: o amor, a razão de tudo. Nada neste 
mundo é defi nitivo, certo, errado, científi co ou empírico. Por-
que estamos a caminho, em perene evolução...
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*Marise Ritondale Motta de Vasconcélos é professora de Língua Portuguesa e de Lite-
ratura Infantojuvenil. Formada em Pedagogia pela Universidade Estadual Vale do Aca-
raú (Ceará) e também em Química Industrial pela UFPB, atualmente é coordenadora 
pedagógica do Ensino Fundamental I e II da Escola Mar e Sol, em João Pessoa/PB. 
E-mail: maryrit@ig.com.br 
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fundadores da pedagogia.



Sala de Aula |Por Márcia Leila Bezerra*

Segundo Paulo Freire, a leitura é uma habilidade hu-
mana que precede a escrita. Podemos escrever o mundo 
que foi anteriormente lido. Ler, assim sendo, não é uma 
atitude passiva, não se reduz a simples decodifi cações de 
sinais gráfi cos, mas pressupõe ser uma atividade de re-
construção de sentidos. Ler não é um ato solitário, pois 
o leitor se envolve em um diálogo com o interlocutor. 
Leitura e escrita são processos que se completam e se 
complementam, e o desafi o é transformar as informa-
ções acumuladas em conhecimento, agrupando a aqui-
sição do espírito crítico à inclusão de valores. As novas 
concepções transformam o imaginário e permitem no-
vas formas de criatividade e de expressão, capacitam a 
criação de um ambiente para a realização da prática da 
leitura, potencializam as possibilidades de conexão e 
transformam o leitor no criador de seu próprio texto. 

O grande desafi o das escolas de hoje é preparar 
crianças e adolescentes para a vida. Pessoas felizes 

na escola, que devem ser capazes de passar pelas grandes 
metamorfoses, transformações e atender às expectativas 
da sua comunidade. Para tanto, é necessário introduzir 
metodologias e estratégias de trabalho que garantam a 
prática por meio de atitudes concretas. 

A partir da leitura, da percepção, da compreensão 
de sons e letras, da segmentação morfológica e sintá-
tica é que os alunos alcançam a compreensão textual e 
adquirem competência. Sabe-se também da importância 
de acolher os envolvidos nesse processo, para avivar o 
prazer pela atividade e formar leitores para a vida in-
teira, aptos a compartilhar ideias e a entender o livro, 
patrimônio cultural. Ler é preciso e entender o que se 
lê é essencial!

Projeto “Literatura em Ação:
Ler é Preciso. Entender é Essencial!”
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Lembremos alguns procedimentos essenciais para o êxito 
da empreitada:

● Desenvolver nas crianças e nos adolescentes o há-
bito da leitura como técnica de relaxamento, equilíbrio 
emocional e interação social; 

● Dar-lhes oportunidades para refl etir sobre as espe-
cifi cidades de cada gênero textual a partir da leitura e da 
produção de diferentes tipos de texto; 

● Promover a leitura, a análise e a discussão de tex-
tos informativos sugerindo estratégias de apreensão 
dos temas discutidos. É de suma importância relacionar 
as leituras feitas em sala de aula com as práticas sociais 
dos alunos; 

● Por fi m, realizar atividades literárias lúdicas para 
promover a motivação à leitura.

 Uma forma de despertar o interesse do leitor quando 
ele está dando os primeiros passos em sua longa jornada 
pelo mundo da leitura é fazê-lo viajar em histórias diver-
tidas e envolventes que guardem similaridade com suas 
próprias vivências. A compreensão de mundo deve ser 
estimulada por temas que tenham a ver com o meio em 
que ele vive. Um leitor competente só pode se constituir 
a partir de um trabalho organizado em torno da diversi-
dade de textos que circulam socialmente. 

Manusear e ler são tarefas únicas. Cientes dessa ação, 
os livros rompem as fronteiras do imaginário das crian-
ças e dos adolescentes que se encantam e viajam pelo 
passado, presente e futuro, proporcionando-lhes intera-
ção com diversos gêneros da literatura.

Nós, educadores do Colégio Santa Clara, acreditamos 
ter encontrado uma fórmula mágica de envolvimento fa-
miliar focada na leitura, na integração dos membros e 
na refl exão pós-leitura. Os alunos escolhem e levam um 
livro para casa no fi nal de semana junto com questões 
sobre o exercício realizado, que podem ser respondidas 
individualmente ou em companhia da família.

A atividade abarca a interdisciplinaridade. A contex-
tualização é feita de forma lúdica e prazerosa durante 
a semana. Os alunos realmente se envolvem e fazem o 
reconto do livro lido, que consiste em uma resenha escri-
ta no caderno, para posteriormente ser apresentada por 
meio da arte. Criam e recriam, dramatizam, fazem teatro 
com fantoches para recontar a história. Nesse momento, 
os valores trabalhados em casa com a família são apre-
sentados aos colegas.

*Márcia Leila Bezerra, coordenadora pedagógica e orientadora educacional do 
Colégio Santa Clara, em Goiânia/GO, graduou-se em Pedagogia pela Unip do 
Distrito Federal, é professora universitária, palestrante na área educacional e mi-
nistrante de ofi cinas pedagógicas.

Também é interessante o fato de muitos livros terem 
sempre uma “moral da história”. Isso propicia refl exões 
de cunho individual e grupal à classe. Finalizamos com 
um raciocínio lógico, para semear no interior de cada lei-
tor questionamentos sobre temas diversos e atuais que 
envolvem os valores trabalhados.

Ler e folhear livros permite à família deixar de ser 
coadjuvante e passar a ser protagonista de cada história 
lida. Esse elo se fortalece com a execução do projeto 
“Literatura em Ação”, desenvolvido em nosso colégio. 
Ele consiste em valorizar a leitura, a produção textual, a 
participação e a integração da família. 

O projeto “Literatura em Ação: Ler é Preciso. En-
tender é Essencial!” foi implementado com a fi nalidade 
de trabalhar todas as áreas cognitivas dos nossos adoles-
centes e crianças, preparando-os intelectual, espiritual e 
moralmente para os desafi os exigidos pela vida. Neste 
ano em especial, em que o Colégio Santa Clara completa 
90 anos de tradição em educar para a vida, nós, pro-
fi ssionais que fazem parte desta história, faremos um 
sarau literário envolvendo os livros lidos e recontados 
por nossos alunos. Para o evento acontecer de forma 

signifi cativa e ser inesquecível, prepararemos um dia ex-
clusivo a todos os envolvidos no processo, direta ou in-
diretamente, participarem. Proporcionaremos aos nos-
sos convidados uma apreciação das obras recontadas, 
recriadas e redesenhadas.

O Colégio Santa Clara valoriza a educação pautada 
pelos valores cristãos e franciscanos ao aliar tradição e 
modernidade, que é o diferencial da escola. O tempo 
passou, de fato. A missão continua. Queremos fazer a 
diferença na realidade e na sociedade em que estamos 
inseridos, conscientes do quanto é preciso expandir a 
ação educativa.

Um leitor competente só pode 
se constituir a partir de um trabalho 
organizado em torno da diversidade 
de textos que circulam socialmente.
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Repleta de rimas e lindas ilustrações de Alexandre 
Rampazo, a obra retrata a vida da borboleta Loreta, in-
seto pelo qual a autora, Carmen Lucia Campos, é apai-
xonada desde criança. O livro pertence à nova coleção 
Bicho de Todo Canto e conta a história do nascimento 
desse bichinho, como lagarta, até o momento em que 
crescem suas asas para desfrutar da tão aguardada 
liberdade. O leitor encontrará ainda diversas curiosida-
des sobre a espécie, como os mais de cinco mil tipos 
diferentes de borboletas existentes no Brasil e seus 
hábitos alimentares. 

Esta leitura conscientiza as crianças a respeito da situa-
ção atual deste tão conhecido felino, a onça, a partir dos 
versos de Shirley Souza e das ilustrações de Edu Cardo-
so. A autora fala sobre o perigo da extinção e o tráfi co 
de animais ao dar voz aos fi lhotes Ronca e Cocada, que 
contam sua história. O leitor também encontrará algu-
mas informações e curiosidades relacionadas à espécie, 
como a importância das pintas (as quais se assemelham 
às nossas digitais, pois distinguem uma onça da outra), 
o peso (ela pode chegar a 100 kg quando adulta), seu 
habitat, entre outras informações.

Após o grande sucesso de Curando as emoções feridas 
– Vencendo os males da vida, publicado pela PAULUS e 
atualmente em sua 10ª edição, o autor, Martin H. Pado-
vani, atende o pedido dos leitores e apresenta-lhes sua 
nova obra: Curando relacionamentos feridos. Ele desta-
ca a importância da comunicação nos relacionamentos 
entre familiares, casais, amigos e até o papel dela nas 
relações sexuais. Também fornece orientações para li-
dar com momentos de perda, luto, medo, ansiedade, 
difi culdades no casamento etc. O livro faz parte da co-
leção Psicologia e Educação.

A atividade física vai muito além de uma simples diversão 
e deve fazer parte do nosso dia a dia. Inspirada por esse 
valioso conselho, a autora reuniu histórias de persona-
gens que querem se tornar atletas, de pais que acham 
isso uma perda de tempo para os fi lhos e também de 
crianças que não têm suporte e local necessários para 
praticarem as atividades. Lindaura, professora aposenta-
da, tem como objetivo viabilizar o projeto “É Campeão”. 
Saulo e Luisomar são os primeiros a confi rmarem presen-
ça, enquanto Eveline não demonstra nenhum interesse. 
Já Julião, pai de Jéssica, não incentiva o sonho da fi lha 
e acredita se tratar de algo supérfl uo para o seu futuro.

Loreta, a borboleta xereta
Carmen Lucia Campos
Ilustrações de Alexandre Rampazo

Ronca e Cocada, 
as onças-pintadas
Shirley Souza
Ilustrações de Edu Cardoso

Curando 
relacionamentos feridos
Martin H. Padovani

Esporte pra quê?
Carmen Lucia Campos
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A partir de uma linguagem simples e didática, o novo tra-
balho do autor aborda as novas relações existentes entre 
a fi losofi a e a neurociência. O autor percorre a trajetória 
da neurociência e as ambições científi cas atuais que se 
expandiram também para o âmbito da fi losofi a, fazendo 
surgir uma nova disciplina: a neurofi losofi a. O leitor ain-
da encontrará boxes com informações complementares, 
indicações de leitura e questionamentos ao fi nal de cada 
capítulo. Tudo para incentivar o aprofundamento na te-
mática abordada.

O objetivo do livro é apresentar uma introdução sobre os 
pré-socráticos para o leitor que não é especializado em 
fi losofi a. A autora enfoca as narrativas homéricas apon-
tando que o saber mítico se elabora e se constitui como 
fonte indispensável para o surgimento da fi losofi a. Tam-
bém discute por que os pré-socráticos tradicionalmente 
são ligados às pesquisas naturais e de que forma tais 
trabalhos divergem do conhecimento mítico tradicional. 
A obra ainda apresenta o legado deixado pelos pré-
-socráticos, faz um paralelo com os desafi os da contem-
poraneidade e apresenta conclusão, gráfi cos, tabelas, 
bibliografi a e indicação de textos para aprofundamento.

Filosofi a do cérebro
João de Fernandes Teixeira

Como ler 
os pré-socráticos 
Cristina de Souza Agostini
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Celso Antunes já escreveu mais de 180 títulos relaciona-
dos ao gênero educacional e mais de 80 sobre temas da 
área. Dessa vez, ele aborda a importância dos livros di-
dáticos e paradidáticos ao fazer um alerta para a neces-
sidade de os docentes estarem preparados para utilizá-
-los. Em vez de capítulos, o livro é dividido em propostas 
com linguagem simples e onze ideias que proporcionam 
visão ampla e crítica a respeito do assunto. O título inau-
gura a série Didática, cujo intuito é servir de apoio a pro-
fessores, coordenadores, estudantes e a todos os inte-
ressados pela arte de ensinar.

O livro reúne três conjuntos de análises críticas do jor-
nalismo: os processos, as conjunturas e os narradores. 
Sem pretender reduzir a historicidade dos fenômenos 
jornalísticos ao panorama nacional, o consagrado au-
tor toma o espaço brasileiro como ponto de referência. 
Apresenta refl exões sobre os desafi os atuais e ilustra os 
caminhos percorridos pelo jornalismo para se adaptar às 
mudanças. Também explora diversas fi guras importan-
tes, como Hipólito da Costa, considerado o patrono da 
imprensa brasileira desde o ano 2000. José Marques de 
Melo se debruça sobre inúmeras questões, problemati-
zando acontecimentos, protagonistas e novas pesquisas.

O uso inteligente 
dos livros didáticos 
e paradidáticos (vol. 1)
Celso Antunes

História do jornalismo
Itinerário crítico, 
mosaico contextual
José Marques de Melo
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Crônica | Por Douglas Tufano*
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Tive um professor no curso de 
licenciatura que sempre dizia o 

seguinte: “quando somos estudantes 
universitários e começamos a lecio-
nar, ensinamos o que sabemos e o que 
não sabemos; depois de formados, 
ensinamos o que sabemos; depois de 
vários anos de experiência no magis-
tério, compreendemos que devemos 
ensinar apenas o que é necessário 
ensinar”. Sábias palavras!

Hoje, é comum vermos escolas que 
“despejam” sobre os alunos o conte-
údo imenso de uma pilha de apostilas 
de todas as disciplinas, principalmente 
no ensino médio. Se eles conseguis-
sem aprender todo o conteúdo desse 
material, nem precisariam fazer facul-
dade, pois já seriam especialistas!

Devemos tomar cuidado com esse 
excesso. Comparando o material di-
dático de vários países, percebemos 
que no ensino médio brasileiro há 
uma sobrecarga de conteúdos a serem 

estudados. Conteúdos que, muitas ve-
zes, só terão sentido em certos cursos 
universitários. Por que então não dei-
xar para mais tarde esse estudo, para 
quem for fazer os cursos específi cos? 
Por que sobrecarregar todos os estu-
dantes com tudo isso? Não seria mais 
proveitoso consolidar as noções bási-
cas para que eles, mais tarde, tivessem 
condições de aprofundarem-se nas te-
máticas exigidas pelos cursos univer-
sitários? Mas ainda prevalece por aqui 
a ideia de que escola boa é a escola 
que esgota o aluno, que não passa um 
dia sem dar matéria nova, mesmo que 
as noções anteriores não tenham sido 
ainda assimiladas de forma satisfató-
ria. O resultado é que não se aprende 
nem o básico.                  

Não estou querendo dizer que 
não se deve exigir esforço e dedica-
ção dos jovens. Nada disso. Não se 
trata de amolecer, de facilitar tudo. 
O que eu estou perguntando é: qual 
o sentido de “jogar” tanta matéria se 
os alunos não têm condições e nem 
necessidade de aprender tudo isso? 
O currículo é algo que deve levar em 
conta as prioridades de cada ciclo es-
colar. Sei também que o culpado disso 
é, muitas vezes, o programa do ves-
tibular, que exige assuntos completa-
mente distantes da realidade da sala de 
aula. No caso de exames de redação, 
por exemplo, tenho visto faculdades 
que propõem temas que estão muito 
além da capacidade de argumentação 
da maioria dos alunos do ensino mé-
dio. Às vezes, são temas fi losófi cos ou 
políticos extraídos de livros que só se 

leem em cursos universitários. Que 
”prova” é essa que não leva em conta 
a idade dos alunos nem os limites cul-
turais da maioria deles? O que se quer 
“provar” com isso? 

Os desafi os pedagógicos devem 
ser cuidadosamente planejados. Ativi-
dades fáceis demais provocam desin-
teresse. E atividades difíceis demais 
provocam frustração, levando ao de-
sânimo e ao sentimento de incompe-
tência. Quantas vezes tenho visto alu-
nos que se esforçam, que se dedicam 
intensamente, mas, diante de tantas 
exigências descabidas, acabam por de-
sanimar, fi cando até com a autoestima 
abalada por acharem que o problema 
está neles e não no sistema de ensino 
gerador dessa situação.     

Ensinar uma criança é como acen-
der uma fogueira, não como encher 
um vaso, já dizia o humanista francês 
Montaigne, lá no século 16. Que tal 
refl etir sobre isso?

*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
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A coleção Brasileirinhos, da PAULUS, explora de modo fascinante a trajetória de alguns 
brasileiros comprometidos com a evolução da cultura de nosso País. Apresente às crianças 
algumas de suas historinhas e conquiste o primeiro passo para um futuro que dê samba e 
resultados positivos!
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Fazer a diferença na história de um 
país não é fácil... Mas a PAULUS 
mostra direitinho o caminho.
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PAULUS: 29 livrarias distribuídas por todo o Brasil.

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

de Ilvana Maria 
Pereira Bulla e 
Martinho Condini
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Colaborar com uma educação de qualidade 
é um dos maiores compromissos da PAULUS.
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UMA NOVA ESCUTA POÉTICA 
DA EDUCAÇÃO E DO CONHECIMENTO
Diálogos com Prigogine, Morin 
e outras vozes
Severino Antônio

ESCOLA DE VALOR
Signifi cando a vida e a arte de educar
Maria Helena Marques Rovere

NEOLIBERALISMO, POLÍTICAS 
EDUCACIONAIS E A GESTÃO 
DEMOCRÁTICA NA ESCOLA PÚBLICA 
DE QUALIDADE
Maria Célia Borges Dalberio

CORPO, LINGUAGEM E EDUCAÇÃO 
DOS SENTIDOS NO PENSAMENTO 
DE RUBEM ALVES
Antônio Vidal Nunes

O OLHO DO CORAÇÃO 
Uma questão de inclusão social 
Lucy Silva e Regina Mara de Oliveira Conrado

COMO FAZER COM QUE SEUS 
FILHOS ESTUDEM
José Antonio Bueno Álvarez

FESTARIA DE BRINCANÇA 
A leitura literária na Educação Infantil
Eliane Debus

EDUCANDO E CONVIVENDO COM 
CRIANÇAS E ADOLESCENTES 
Limites e disciplina sem agressividade
Janet Marize Vivan

BRINCANDO E APRENDENDO 
COM OFICINAS LUDOPEDAGÓGICAS
VV.AA.

GRUPOS E INCLUSÃO ESCOLAR
Sobre laços, amarras e nós
Solange Aparecida Emílio
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DOS SENTIDOS NO PENSAMENTO 
DE RUBEM ALVES
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A PAULUS concebe a educação como um processo amplo e transformador. Queremos 
alimentar a essência do jovem com conteúdos que respondam seus questionamentos mais 
profundos. Por isso, a coleção Pedagogia e Educação nasceu para você, educador(a), 
permitir o engrandecimento da nossa juventude. Faça bom uso dela!
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VENDAS: Tel.: (11) 3789-4000 — 0800-164011 — vendas@paulus.com.br
SAC: Tel.: (11) 3789-4119 — sac@paulus.com.br
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