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Psicomotricidade
Como trabalhar o conceito de modo preventivo e usá-lo 
para superar eventuais defasagens.

Brinquedoteca
Utilizado também como recurso educacional, o brinquedo 
ganha espaço e favorece a expansão das potencialidades 
das crianças.

De todas as cores, formas, tamanhos e épocas. 
Repletos de sentimentos, sonhos, sensações, história e arte. 
Escolha o seu e transforme a aprendizagem dos alunos em aulas inesquecíveis. 
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Um novo ano com muitas realizações!

Estamos chegando ao fi nal de mais um ano, outra etapa vi-
venciada. Foram doze meses de muito trabalho e esforço, 

tal qual o ritmo do mundo moderno, feito de tantas informações 
para tão pouco tempo. Na verdade, fi nal de ano ainda reserva 
muito trabalho para o professor: é tempo de rever metodolo-
gias, avaliar comportamentos, programas e notas. Mesmo as-
sim, quem ensina sabe que o compromisso com o aprendizado 
sempre continua.  

Podemos dizer que 2012 foi bem produtivo. Nossa luta diária 
para fazer uma revista cada vez melhor, que mantenha um diálo-
go real com o docente e que saiba ouvi-lo, rendeu ótimos frutos! 

Ao se encerrar mais uma etapa e renovar nosso fôlego, nós, 
que começamos o ano juntos, vamos terminá-lo da mesma for-
ma: cumprindo com o dever com muito orgulho e determinação. 
Por isso, fecharemos 2012 apresentando neste número uma im-
portante reportagem sobre museus. O assunto, muito oportuno 
para ser abordado em diversas disciplinas, reforça os conceitos 
de que história, cultura, sociedade e arte sempre têm muito a 
nos ensinar — sobre o passado, o presente e o futuro.

Por falar em aprender, vamos tratar de livros e programas 
relacionados à leitura a partir da entrevista com Maria Antonieta 
Cunha, diretora da Fundação Nacional do Livro, no Rio de Ja-
neiro. Você vai aproveitar para conhecer toda a trajetória dessa 
histórica instituição, seu acervo e os principais programas.

Outro destaque da edição é a reportagem sobre brinquedo-
teca com a professora Nylse Cunha, pioneira no assunto e reco-
nhecida tanto no Brasil como no exterior. Ela frisa que a missão 
da brinquedoteca vai além da distração de crianças, como al-
guns imaginam, e que está relacionada com a formação do ser 
humano e dos vários períodos da vida. 

Acompanhe também a matéria sobre psicomotricidade e en-
tenda como a questão pode infl uenciar no aproveitamento das 
aulas e incrementar o rendimento escolar.

Fica aqui o nosso agradecimento especial a todos que conce-
deram entrevistas, escreveram artigos, revisaram, desenvolveram 
a arte da revista e de alguma forma contribuíram para a sua pu-
blicação. Especialmente nesta edição, agradecemos a assessoria 
de comunicação do Ibram e o professor Douglas Tufano.  

Despedimo-nos de 2012 com a consciência do dever cum-
prido e de olhos bem abertos para o futuro.

Desejamos a todos um Feliz Natal e um excelente Ano-Novo! 
Boas festas, ótima leitura e até 2013!

Equipe Páginas Abertas

paulus.com.br

Editorial

Sala de Aula
O prazeroso processo de ser leitor, ilustrador e autor,
por Júlia Passarinho
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Considerada pela Unesco como uma das dez maiores bibliotecas nacionais do mundo, a Biblioteca Nacional do Brasil 
calcula cerca de oito milhões de itens em seu acervo. Situada no Rio de Janeiro, a história da maior biblioteca da América 
Latina está relacionada a um grande momento de decisão para o nosso país: a transferência de toda a Família Real e 
da Corte portuguesa para o Rio de Janeiro quando Portugal foi invadido pelas forças de Napoleão Bonaparte, em 1808. 
Conversamos com a atual diretora do Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas da Fundação Nacional, Maria Antonieta 
Cunha*, que explicou como funcionam os processos relacionados ao livro e os programas com bibliotecas públicas. 
Confi ra a entrevista.
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Qual o seu cargo atual?
Sou a atual diretora do Livro, Leitura, Literatura e Bibliote-
cas da Fundação Biblioteca Nacional, ligada ao Ministério da 
Cultura. Essa diretoria foi incorporada há pouco tempo à es-
trutura da FBN e está em plena organização, cheia de planos.

Como funciona essa diretoria?
A diretoria atua por meio de três coordenações gerais: o 
Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas, a coordenação 
de leitura e a economia do livro. Os projetos da diretoria 
estão ligados a essas três coordenações, e todas as biblio-
tecas públicas brasileiras estão ligadas a esse sistema, que 
apresenta diretrizes para a atuação de todas elas, ainda que 
com particularidades. 

Como trabalha a coordenação de leitura e a 
coordenação da economia do livro?
A coordenação de leitura procura desenvolver, coordenar e 
apoiar, em plano nacional, programas de mediação da leitu-
ra. Nessa coordenação estão incluídos, por exemplo, o Pro-
ler, com seus 80 comitês espalhados pelo Brasil, e o projeto 
Agentes de Leitura, desenvolvido em mais de 2.000 cidades 
brasileiras. A coordenação da economia do livro procura de-
senvolver projetos para os segmentos da criação e produção 
do livro. Muitos editais da FBN favorecem editoras (como 
o circuito de feiras), livrarias (como o apoio a livrarias inde-
pendentes) e autores (como a bolsa de criação, os concursos 
literários e a caravana de escritores).
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Fachada da Biblioteca Nacional, no centro do Rio de Janeiro

Como são desenvolvidos os pro-
gramas para incentivar a leitura?
Ao lado e em conjunto com as coordena-
ções da própria Biblioteca Nacional, nossa 
função é desenvolver programas e ações 
que promovam a leitura, tentando formar 
leitores pelo Brasil afora. Tais programas, 
aliados a uma constante refl exão feita em 
sociedade e a pesquisas que nos ajudam a 
avaliar a área da leitura, compõem o que 
chamamos de política pública para a leitu-
ra. Procuramos falar sobre ela com estados 
e municípios brasileiros de modo a criar os 
planos estaduais e municipais de leitura.

Como a FBN encara o tema leitura? 
O estabelecimento dessas políticas para o 
livro desenvolvidas nas três instâncias do 
poder público tem uma importância extra-
ordinária. Sabemos que a leitura é um dos 
grandes desafi os a serem superados se qui-
sermos falar em um Brasil de plena cidada-
nia. Sem dúvida, a leitura é uma das chaves 
mais importantes na formação do cidadão 
consciente, participativo, crítico, capaz de 
fazer a sua história e colaborar para as mu-
danças sociais necessárias. 
 
Quais são os principais desa-
fios encontrados?
Todos da FBN conhecem o tamanho des-
se desafi o. As pesquisas mostram o quan-
to falta para levarmos esse direito à porta 
de todos os cidadãos brasileiros. É preci-
so deixar claros para toda a sociedade os 
ganhos efetivos, práticos e afetivos que a 
leitura traz para quem a pratica. Metade da 
sociedade brasileira praticamente não lê, 
e muitos leem apenas enquanto estão na 
escola, sem entender o valor da leitura — 
que vai muito além dos bancos escolares! 
É grande o desafi o da escola, das bibliote-
cas e de todos que trabalham com a leitura. 
Deve-se fomentar esse valor e levá-lo por 
toda a vida, não apenas quando se quer 
passar de ano.

Como motivar a leitura entre as pessoas, principalmente 
entre os jovens?
Muitos dos projetos de mediação de leitura se dirigem indistintamente a to-
das as faixas etárias, e neles estão incluídos os jovens. Diversas ações dos co-
mitês do Proler são específi cas para eles. Um dos projetos mais importantes 
do MinC/FBN envolvendo especialmente essa faixa etária é o Agentes de 
Leitura, em que jovens de 18 a 29 anos são selecionados e preparados para se 
tornarem mediadores de leitura com atuação nas casas, bibliotecas e escolas. 
Cada vez mais, o MinC/FBN se une ao MEC no campo da leitura, e nessas 
ações conjuntas os adolescentes também são o foco. Tanto no Proler como 
nos Agentes de Leitura o professor é normalmente o protagonista. Ele 
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não é só nosso alvo, é também o proponente das ações. 
Cabe lembrar que o prêmio Viva Leitura, patrocinado pelo 
MEC e MinC, tem uma de suas categorias voltada para a es-
cola, especialmente para professores e bibliotecas escolares.

E o trabalho com as bibliotecas, como funciona?
A Fundação Biblioteca Nacional, por meio do Sistema Na-
cional de Bibliotecas, coordena a política e as ações das bi-
bliotecas públicas brasileiras. No momento está desenvol-
vendo um cadastro das nossas bibliotecas, de todos os tipos. 
Esse é um trabalho fundamental para orientar as políticas 
públicas na área e também a população.

Como é formado o acervo da Biblioteca Nacional?
A Biblioteca Nacional tem um dos maiores acervos do 
mundo (é o oitavo), sendo também a maior biblioteca da 
América Latina, com mais de 8 milhões de itens, entre livros, 
jornais e outros impressos. Entretanto, ela não trabalha com 
acervo de música e vídeo, tratados normalmente pela Fu-
narte, outra instituição do MinC. Já teve início a digitalização 
de seu acervo, tornando mais ampla sua ação na proteção 
da memória de parte importante da cultura brasileira. Uma 
biblioteca já é, por si, um belo exemplo de trabalho com a 
memória da humanidade. 

A formação do acervo está ligada a fatores 
históricos e políticos?
Calcula-se que o núcleo original de seu poderoso acervo de 
itens é a antiga livraria de dom José organizada sob a inspira-
ção de Diogo Barbosa Machado, abade de Santo Adrião de 
Sever, para substituir a Livraria Real, cuja origem remontava 
às coleções de livros de dom João I e de seu filho dom Duar-
te, consumida pelo incêndio ocasionado pelo terremoto de 
Lisboa de 1º de novembro de 1755. O início do itinerário da 
Biblioteca Real no Brasil está ligado a um dos mais decisivos 
momentos da história do país: a transferência da rainha dona 
Maria I, de dom João — então Príncipe Regente —, de toda 
a Família Real e da Corte portuguesa para o Rio de Janeiro, 
quando da invasão de Portugal pelas forças de Napoleão Bo-
naparte, em 1808. 

Como foi a chegada desse material ao Brasil?
O acervo trazido para o Brasil somava sessenta mil peças, 
entre livros, manuscritos, mapas, estampas, moedas e me-
dalhas. Inicialmente, ele foi acomodado numa das salas do 
Hospital do Convento da Ordem Terceira do Carmo, na Rua 

Direita, hoje Rua Primeiro de Março. Em 29 de outubro de 
1810, o Príncipe Regente determinava, por meio de um de-
creto, que no lugar que serviu de catacumba aos religiosos 
do Carmo fosse erigida a Real Biblioteca e os instrumentos 
de física e matemática. Toda a despesa conducente ao arran-
jo e a manutenção do referido estabelecimento coube à Fa-
zenda Real. A data de 29 de outubro de 1810 é considerada 
oficialmente como a da fundação da Real Biblioteca, que, 
no entanto, só foi franqueada ao público em 1814. Quan-
do a Família Real regressou a Portugal, em 1821, dom João 
VI levou de volta grande parte dos manuscritos do acervo. 
Depois da proclamação da Independência, a aquisição da 
Biblioteca Real pelo Brasil foi regulada mediante Convenção 
Adicional ao Tratado de Paz e Amizade celebrado entre Bra-
sil e Portugal, em 29 de agosto de 1825. 

Como funciona atualmente a administração 
da Biblioteca? 
Administrativamente, a Biblioteca Nacional esteve subordi-
nada ao antigo Ministério do Interior e Justiça; depois, ao 
Ministério da Educação e Saúde. Com a criação do Ministério 
da Saúde, ela passou a integrar o Ministério da Educação e 
Cultura. Em 1981, o órgão passou à administração indireta, 
fazendo parte da Fundação Nacional Pró-Memória até 1984. 
Naquele ano, junto com o Instituto Nacional do Livro, pas-
sou a constituir a Fundação Nacional Pró-Leitura. Em 1990, 
a Biblioteca Nacional, com sua biblioteca subordinada — a 
Euclides da Cunha, do Rio de Janeiro —, e o Instituto Nacio-
nal do Livro — com sua biblioteca demonstrativa, de Bra-
sília — passaram a constituir a Fundação Biblioteca 
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Nacional (FBN). A partir de 2004, seu atual estatuto (decreto 
nº 5.038 de 7 de abril de 2004) a organiza da seguinte forma: 
um presidente, nomeado pelo presidente da República, um 
diretor executivo e seis diretores à frente de dois centros, o 
Centro de Processos Técnicos e o Centro de Referência e 
Difusão. Além disso, há quatro coordenadorias-gerais: a de 
Planejamento e Administração, de Pesquisa e Editoração, de 
Livro e Leitura e de Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas. 

Existem também escritórios anexos?
A FBN possui ainda um escritório de direitos autorais para 
registro e averbação de direitos de autor e também é a Agên-
cia Nacional do ISBN (International Standard Book Num-
ber). Como tal, ela coordena e incentiva o uso do sistema 
internacional de numeração de livros e atribui códigos às 
editoras e às publicações nacionais para efeito de divulgação 
e comercialização.

De que maneira são feitos os registros dos livros 
e títulos pela Fundação Biblioteca Nacional?
A Fundação Biblioteca Nacional é a única beneficiária da Lei 
10.994 de 14 de dezembro de 2004, que dispõe sobre a re-
messa de obras à Biblioteca Nacional. O principal objetivo 
da Lei do Depósito Legal é assegurar o registro e a guarda da 
produção intelectual nacional, além de possibilitar o controle, 
a elaboração e a divulgação da bibliografia brasileira corrente, 
bem como a defesa e a preservação da língua e da cultura 
nacionais. Hoje, para efeito de Depósito Legal, entende-se 

por publicação toda obra registrada, em qualquer suporte 
físico, destinada à venda ou distribuição gratuita. 

Qual a amplitude da atuação da Fundação Bi-
blioteca Nacional?
Sob o novo estatuto de fundação, a Biblioteca Nacional 
ampliou seu campo de atuação, passando a coordenar as 
estratégias fundamentais para o entrelaçamento de três 
dos mais importantes alicerces da cultura brasileira: bi-
blioteca, livro e leitura. Assim, a instituição coordena o 
Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas e a política de 
incentivo à leitura pelo Proler.

Quais os cuidados relativos à armazenagem 
das obras e manutenção de acervo?
Para garantir a manutenção de seu acervo, a FBN possui 
laboratórios de restauração e conservação de papel, estan-
do apta a restaurar, dentro das técnicas mais modernas, 
qualquer peça do acervo que precisar desse serviço. Possui 
também oficina de encadernação e centro de microfilma-
gem, fotografia e digitalização. Nessa área de conservação 
do acervo, a Biblioteca Nacional desenvolve dois planos: o 
Plano Nacional de Microfilmagem de Periódicos Brasileiros, 
com uma rede de núcleos estaduais de microfilmagem com 
vistas à preservação de toda a produção jornalística do país, 
e o Plano Nacional de Restauração de Obras Raras, cujo ob-
jetivo é identificar e recuperar obras raras existentes não só 
na Biblioteca Nacional como em outras bibliotecas e acervos 
bibliográficos do Brasil.

Os processos incluem tecnologias digitais?
Visando consolidar a inserção da Fundação Biblioteca Na-
cional na sociedade da informação, foi lançado o Portal Ins-
titucional (www.bn.br), permitindo o acesso aos catálogos 
em linha. Em 2006, criou-se a Biblioteca Nacional Digital, 
concebida como ambiente onde estão integradas todas as 
coleções digitalizadas. Desse modo, colocou-se a Fundação 
Biblioteca Nacional na vanguarda das bibliotecas da América 
Latina, igualando-a às maiores bibliotecas do mundo no pro-
cesso de digitalização de acervos e acesso a obras e serviços 
via Internet. 

Uma biblioteca já é, por si, 
um belo exemplo de trabalho 

com a memória da humanidade.
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Letras da UFMG e ex-secretária municipal de Cultura de Belo Horizonte, é considerada 
uma das mais conceituadas especialistas em leitura do país.
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Quais são os principais destaques do acervo?
Entre as coleções incorporadas ao acervo da Biblioteca Na-
cional, devem ser mencionadas, pelo seu valor histórico e 
preciosidades, as seguintes: 

• Coleção Barbosa Machado: Doada pelo ilustre bibliófi-
lo, é formada por 4.300 obras em 5.764 volumes. Além de 
livros, possui estampas e mapas. Barbosa Machado reuniu 
preciosa coleção de folhetos raros relacionados com a Histó-
ria do Brasil e de Portugal e, reduzindo-os a um só formato 
para constituir uma coleção de 85 volumes, doou-os com o 
resto de sua biblioteca e com outras coleções factícias à Real 
Biblioteca da Ajuda. 

• Coleção Conde da Barca ou Coleção Araujense: Ad-
quirida em leilão em 1819, dois anos após a morte de seu 
proprietário, Antônio de Araújo de Azevedo, Conde da Bar-
ca. É constituída de 2.365 obras em 6.329 volumes, a maior 
parte proveniente dos séculos XVII e XVIII. Pertence a 
essa coleção o conjunto de estampas Le Grand Théâtre de 
l’Univers, reunido em 125 grandes volumes. 

• Coleção De Angelis: Adquirida em 1853 por Pedro de 
Angelis, político e bibliófilo napolitano naturalizado argen-
tino. Possui 1.717 obras em 2.747 volumes e 1.295 manus-
critos. É do maior interesse para a história da Província Je-
suítica do Paraguai, por conter questões de limites na região 
do Prata. 

• Coleção Salvador de Mendonça: Doada por Salvador de 
Mendonça, cônsul do Brasil em Nova York, em 1884. Ao 
todo, reúne 122 obras em 215 volumes, sete manuscritos e 
numerosas estampas. Destaca-se no conjunto o material re-
ferente ao Domínio Holandês no Brasil, composto de peças 
da maior raridade impressas no século XVII. 

• Coleção José Antônio Marques: Entre 1889 e 1890, a 
Biblioteca Nacional recebeu de João Antônio Marques uma 
opulenta coleção formada de 3.920 obras em 6.309 volumes 
e alguns manuscritos relativos ao Brasil Colônia. Incluem-
-se na coleção 323 volumes de edições camonianas, entre as 
quais a edição de Os Lusíadas, de 1584, chamada “dos pis-
cos”, considerada raríssima. 

• Coleção Thereza Christina Maria: Doada em 1891 pelo 
ex-Imperador dom Pedro II com o desejo expresso de que 

conservasse o nome da Imperatriz. É composta de 48.236 
volumes encadernados e inúmeras brochuras, sem contar 
folhetos avulsos, fascículos de várias revistas literárias e cien-
tíficas, estampas, fotografias, partituras musicais e mais de 
mil mapas geográficos impressos e manuscritos. Dão cunho 
especial a essa importante coleção — a maior recebida pela 
biblioteca em todos os tempos — as numerosas dedicatórias 
autografadas dos autores ao Imperador e à Imperatriz. 

• Coleção Wallenstein: Constituía o arquivo do diplomata 
russo Henri Jules Wallenstein. Com 2.800 documentos, seu 
acervo é da maior importância para a história política, social 
e econômica do Brasil do século XIX, sobretudo para o pe-
ríodo da Regência. 

• Coleção Benedito Otoni: Pertenceu ao colecionador e 
bibliófilo José Carlos Rodrigues. Por ocasião de sua venda 
pública, foi adquirida pelo doutor Júlio Benedito Otoni, que 
a doou integralmente à Biblioteca Nacional, em 1911. 

• Arquivo da Casa dos Contos: Com cerca de 50.000 docu-
mentos e muitos códices, a coleção é proveniente da antiga 
Casa dos Contos de Ouro Preto e se completa com duas ou-
tras da mesma procedência. Uma está no Arquivo Nacional, 
e a outra, no Arquivo Público de Minas Gerais. Compreende 
documentos da administração de Minas nos séculos XVIII 
e XIX, com precioso material para o estudo da história da 
mineração, quintos, contrabando de ouro e diamantes, ban-
deiras e da Inconfidência Mineira. 

• Coleção Alexandre Rodrigues Ferreira: Documentação 
fartamente ilustrada com desenhos aquarelados de Joaquim 
José Codina e José Joaquim Freire produzida pelo naturalista 
brasileiro Alexandre Rodrigues Ferreira. É relativa à viagem 
que empreendeu, por ordem de dona Maria I, pelas Capita-
nias do Grão-Pará, Rio Negro, Mato Grosso e Cuiabá, entre 
1783 e 1792. Alfredo do Vale Cabral descreve 51 códices e 
11 documentos apensos, pertencentes ao acervo da Funda-
ção Biblioteca Nacional.
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Rosa para todos

Hoje lhe desejo Rosa. Indico-lhe 
João Guimarães Rosa. Ele é 

voz, é letra, é música, é Minas Gerais, 
é Brasil. Ele é linguagem, enigma para 
decifrar, para encantar, é canção de 
ninar, é também grito para acordar. É 
sertão-mundo, riacho manso, rio bravo 
correndo em direção ao mar. Rosa é 
travessia, êxodo, noite e dia. 

Rosa nasceu na cidade do coração, 
Cordisburgo (MG), em 27 de junho 
de 1908, e faleceu no Rio de Janeiro, 
em 1967. É considerado um dos mais 
importantes escritores brasileiros. Foi 
também médico e diplomata. Sua 
obra (contos e romances) ambienta-
-se quase toda no sertão mineiro. O 
diferencial de sua literatura está no 
modo como lida com a linguagem, 
geralmente marcada pela infl uência 
das variações linguísticas populares 
e regionais. O autor se permitiu a 
criação de inúmeros vocábulos a partir 

de arcaísmos e palavras populares, 
invenções e o modo peculiar de falar 
do povo do “Brasil profundo”. Sua 
obra mais famosa é Grande Sertão: 
Veredas. Este é o “evangelho de João”.

Dou a você um pouco de Rosa. 
Algumas gotinhas do conto A hora 
e a vez de Augusto Matraga. O elenco 
é composto por Augusto Esteves ou 
Nhô Augusto ou Augusto Matraga. 
Dona Dionóra é sua esposa, e 
Mimita, a fi lha. Ele não era bom 
marido, tampouco pai exemplar, fora 
sempre “duro, doido e sem detença, 
como um bicho grande do mato”. 
Dona Dionóra foge com Ovídio 
Moura levando a fi lha. É começo 
da ruína, até seus capangas mudam 
de lado, menos Quim Recadeiro, 
seu servo fi el. Os demais se põem a 
serviço do seu pior inimigo, o Major 
Consilva. É num confronto com este 
Major que a vida de Augusto Matraga 
tomará outra direção. Na ocasião é 
espancado, marcado por ferro em 
brasa e atirado num barranco. Para 
sua sorte é encontrado por um casal: 
mãe Quitéria e pai Serapião.  

Recuperado, regenera-se e espera 
obter o céu. Leva uma vida de traba-
lho, penitência e reza, uma espécie 
de ascese. Depois de seis anos, tem 
notícias da sua família. O que chega 
a seus ouvidos o perturba: a esposa 
vive feliz com Ovídio e a fi lha caiu 
na perdição. De novo Augusto se vê 
angustiado e abandonado. Mas não 
desanima e, diferentemente de ou-
tros tempos, não busca vingança. Daí 
vem o período das chuvas, momento 
da narrativa em que, de fato, Augusto 
Matraga toma rumo novo. 

No percurso da narrativa, outra 
personagem crucial no caminho de 
Augusto Matraga é Joãozinho Bem-Bem. 
Certo dia, ele e seu bando chegam 
à aldeia onde vive Matraga. Todos 
os temem, apenas Matraga tem a 
coragem de hospedá-los. Nessa 
fase Matraga é tentado a seguir o 
bando, mas resiste. Recuperado dessa 
recaída e das lembranças do passado, 
despede-se dos velhos e bons 
companheiros: mãe Quitéria e pai 
Serapião. Neste momento Matraga 
segue rumo à meta defi nitiva: ele quer 
o céu. Vai ao arraial do Rala-Coco. 
Ali reencontra Joãozinho Bem-Bem e 
seu bando prestes a fazer um acerto 
de contas que terminaria em morte. 
É neste momento que Augusto chega 
e intervém na defesa de um pai que 
implorava em vão a misericórdia de 
Joãozinho Bem-Bem. É o desfecho 
da narrativa, em que dramaticamente 
se instala um duelo entre Augusto 
Matraga e Joãozinho Bem-Bem. 
Ambos morrem, e a morte de 
Matraga, muito além de mera morte, 
transforma-se em evento redentor. 

Conheça o manancial Rosa. Rosa 
deixa o sertão mais bonito. O sertão 
é o mundo.

Siga-nos

*Antonio Iraildo Alves de Brito é jornalista, mestre em 
Letras, Cultura e Regionalidade. É editor de educação 
da PAULUS. Blog: http://cordovento.blogspot.com
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Por volta dos anos 80, o termo brinquedoteca ainda 
não existia ofi cialmente no Brasil. “Quando come-

çamos o trabalho eu fi z uma pesquisa para saber se o 
nome existia, porque a gente havia inventado a palavra 
e depois disso a registramos”, conta Nylse Cunha. Este 
é o depoimento de quem vivenciou todo o conceito do 
termo e tem acompanhado muito de perto o crescimento 
deste segmento no Brasil.  

A professora, pedagoga e escritora Nylse Helena Silva 
Cunha começou sua carreira na área de Educação Espe-
cial na Sociedade Pestalozzi e foi coordenadora do setor 
de Recursos Pedagógicos da APAE – SP, onde iniciou a 
Brinquedoteca Terapêutica. Desde 1975, é diretora do Ins-
tituto Indianópolis, em São Paulo (SP). Foi lá que surgiu a 
primeira brinquedoteca do Brasil. Também criou a Asso-
ciação Brasileira de Brinquedotecas, em São Paulo (SP), e 
passou a ser membro da diretoria da ITLA (International 
Toy Libraries Association). Conferencista internacional, já 
participou de congressos na Suécia, Bélgica, Itália, Cana-
dá, Austrália, Suíça, Japão, África do Sul, Portugal, Coreia 
e França. É autora de Brinquedoteca, um mergulho no brincar 
(Editora Aquariana, 2007).

Brinquedos pelo mundo
É muito comum encontrar na Europa as toy libra-

ries (bibliotecas de brinquedo) emprestando brinquedos 

para as crianças levarem para casa. Na Suécia, o lugar é 
chamado de lekotek, centro que atende portadores de 
defi ciência e ensina às famílias a brincar com eles de um 
jeito bem estimulante. Em países como Itália, França, 
Suíça e Bélgica, as ludotecas, como são conhecidas lá, 
recebem visitas de crianças e também emprestam brin-
quedos. Já em Portugal, as ludotecas atuam em conjunto 
com as universidades e também chegam às aldeias mais 
distantes do país. 

A brinquedoteca brasileira diferencia-se das ludotecas 
e das toy libraries porque foca o seu trabalho no brincar 
propriamente dito. Nas outras, as atividades realizadas são 
direcionadas ao empréstimo de brinquedos. 

Nos congressos atuais realizados pela ITLA, desta-
cam-se o crescente interesse e a preocupação mundial 
pelo direito da criança ao brinquedo. 

O conceito de brinquedoteca
De forma resumida, o termo brinquedoteca pode 

ser considerado como um espaço criado para patroci-
nar a brincadeira, onde crianças e adultos podem brin-
car livremente com todo o estímulo à manifestação de 
suas potencialidades e necessidades lúdicas. Por isso 
são utilizados brinquedos, uma vez que eles possibili-
tam toda a expressão da criatividade. “A brinquedoteca 
pode existir também sem brinquedos, desde que outros 

A função da brinquedoteca vai além de distrair as crianças e 
está ligada à formação do ser humano. Acompanhe o histórico 

desse conceito de trabalho e cative seus alunos!
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estímulos sejam proporcionados”, frisa Nylse. Segundo 
ela, a brinquedoteca é para todos, do bebê ao idoso. 
“Estamos começando a desenvolver um trabalho com 
brinquedistas, para serem itinerantes e irem até a casa 
do indivíduo, levando um pouquinho de disposição. 
Quem não for capaz de se encantar é porque não tem 
amor no coração. Estamos a fi m de desenvolver a criati-
vidade, porque esse fator, hoje, está muito ameaçado. A 
educação está reduzida a livros didáticos com respostas 
prontas. Nota-se cada vez menos espaço para a criança 
viver a infância”, avalia Nylse.

Entre os motivos mais citados para a criação de uma 
brinquedoteca, estão as atividades de ordem prática, o ca-
ráter educacional e terapêutico — que permite a aprendi-
zagem —, a aquisição de conhecimento e a ampliação de 
habilidades, tudo de maneira agradável e natural. A prio-
ridade é sempre o “brincar” livremente, ainda que isso 
desencadeie outras aptidões em segundo plano. “A brin-
quedoteca não é uma sessão de ludoterapia. Muitas vezes 
ela funciona de forma terapêutica, mais pela oportuni-
dade que a criança tem de se manifestar. Um dos meios 
para isso é trabalhar o autoconceito dela, fazer com que a 
criança se sinta capaz”, destaca Nylse. Na brinquedoteca, 
os pequenos fazem o que querem, só não vale bater nos 
outros e nem quebrar coisas.

Com o espaço aberto para se divertir, o mais importan-
te é a demonstração de interesse por parte da criança e o 
despertar de sua atenção para algo. “Como ela está apta a 
escolher, manipular e deixar o brinquedo quando quiser, ela 
fi ca livre também para pesquisar. Dessa forma, quem brin-
ca desenvolve o entusiasmo e o desejo de realizar, ou seja, 
de brincar livremente, descobrir coisas e viver a aventura de 
aprender”, complementa Nylse. De acordo com ela, dentre 
os principais objetivos de uma brinquedoteca destacam-se:

O espaço. Nele, seus usuários devem brincar tranquilos 
e perceber que não podem ser atrapalhados por ninguém, 
muito menos perder tempo ou receber cobranças.

O estímulo à capacidade de concentração, à operativi-
dade das crianças e ao surgimento e/ou desenvolvimento 
de uma vida interior rica.

O patrocínio do equilíbrio emocional dos participantes.

A expansão das potencialidades de cada um.

O exercício e o desenvolvimento da sociabilidade, inte-
ligência e criatividade.

O contato com um número maior de brinquedos, fator 
que pode desencadear descobertas e experiências.

A valorização do brinquedo como algo que motiva o 
desenvolvimento social, emocional e intelectual. 

A sensibilidade das crianças e o engrandecimento do 
afeto e dos sentimentos.

O que deve ter em uma brinquedoteca? 
O espaço da brinquedoteca deve estar carregado de magia, 
para seus visitantes se sentirem tocados de alguma forma. 
Trata-se de um lugar especial que respeita a criança e o 
mistério do seu vir a ser. “O que será que esta criança pre-
cisa para desenvolver o que tem de melhor dentro de si?”, 
questiona Nylse Cunha.

De forma geral, a atmosfera do ambiente deve estar 
repleta de criatividade, afeto, apreciação pela infância, de 
modo que a criança seja sempre bem-vinda. Geralmente, 
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podemos encontrar diversos ambientes, cores, materiais 
desafi adores que convidam à experimentação e cantinhos 
do “faz-de-conta”. Nele, o brinquedista se torna um par-
ceiro de aventuras em um espaço que simula outros.

Outro ambiente muito comum é o Canto da Leitura, 
com tapetes e almofadas, ideal para ouvir histórias e exer-
citar o imaginário. Lá, qualquer criança pode ler um livro 
deitada no chão. A ideia é incentivar o contato com os 
livros de forma descontraída, livre e prazerosa.

Os brinquedos podem ser variados e concebidos para 
estimular a criatividade. “Aqui só não permitimos armas, 
nem no formato de espadas”, conta Nylse. 

Qual é o perfi l de quem realiza cursos na área?
Quando começou a especialização para essa atividade, 

nos anos 80, a maioria das pessoas que a procuravam para 
aperfeiçoamento e cursos do segmento eram professoras 
de pré-escola. Porém, com o passar do tempo e o espaço 
que os brinquedos conquistaram no mundo todo, a situ-
ação se alterou. “Hoje recebemos pessoas formadas que 
têm mestrado e muitas vezes vêm fazer o doutorado co-
nosco, nos cursos. Recebemos terapeutas ocupacionais, 
pedagogos, fonoaudiólogos, administradores de empresas, 
publicitários”, enumera Nylse.

Qual é a importância dos brinquedistas? 
A peça principal da brinquedoteca, além do lugar 

e dos brinquedos, é sem dúvida o(a) brinquedista, ou 
seja, a pessoa que acompanha as atividades. Diante da 
grande responsabilidade desse profissional, as atribui-
ções ideais que lhe cabem são sensibilidade, entusias-
mo, determinação e competência. Por isso, é essencial 
uma pessoal especial para a tarefa. Sua sensibilidade 
deverá nortear o trabalho e permitir que os processos 
sejam desenvolvidos de forma natural e espontânea, 
respeitando e compreendendo as crianças. Além disso, 
o entusiasmo também faz parte de um comportamento 
esperado, pois é necessária muita alegria, determina-
ção e competência para fortalecer a questão lúdica. “O 
conhecimento sobre o desenvolvimento infantil é tão 
importante que a equipe da brinquedoteca deve man-
ter reuniões de estudo e discussão dos casos. Minha 
filosofia é preparar as pessoas para manterem a capa-
cidade de se encantar. Queremos indivíduos com alma 
de poeta”, reflete Nylse.  

ABBrin: a profi ssionalização do setor
Fundada por Nylse, a Associação Brasileira de Brinquedo-

tecas (ABBrin) realiza, desde 1984, um belo trabalho em prol 
da divulgação do brincar, da formação de brinquedista e do 
auxílio para a montagem de brinquedotecas por todo o país. 

De acordo com a professora Sirlândia Reis de Oliveira 
Teixeira, psicóloga, psicopedagoga e mestre em Psicologia 
da Educação e do Desenvolvimento Humano, integrante 
da presidência da Associação Brasileira de Brinquedotecas 
(ABBrin), o desafi o atual é a regulamentação do profi ssio-
nal que atua na brinquedoteca. “Para vencer este desafi o 
é preciso levar esta formação ao conhecimento de todo o 
território nacional, para que um grande número de pessoas 
se fi lie a ABBrin e reconheça a seriedade do profi ssional 
atuante em uma brinquedoteca”, explica a professora. 

É possível que surjam cursos de graduação e 
pós-graduação no segmento, além dos cursos 
de extensão existentes.

Outro ponto é a obrigatoriedade da instalação de brin-
quedotecas nas unidades de saúde que oferecem atendi-
mento pediátrico em regime de internação, conforme a Lei 
Federal 11.104/2005. “Temos percebido que o cumpri-
mento desta lei não tem sido satisfatório em grande parte 
dos hospitais. Isso porque não há profi ssional capacitado 
para realizar este trabalho. A lei obriga a existência da brin-
quedoteca, mas, na prática, se não houver o profi ssional 
qualifi cado, o trabalho fi ca realmente comprometido”, jus-
tifi ca Sirlândia. De acordo com a ABBrin, tal lei deveria ser 
ampliada urgentemente, afi nal são muitas as notícias desfa-
voráveis nesta área em razão da falta de profi ssional habi-
litado. Por conta disso, a instituição tem empenhado mais 
tempo e discussões sobre a formação desses profi ssionais. 
É possível que surjam cursos de graduação e pós-gradua-
ção no segmento, além dos cursos de extensão existentes. 
Outro ponto é a criação de um selo de qualidade para as 
brinquedotecas e para os cursos de formação.

Sobre números, de acordo com uma pesquisa realizada 
pelo Labrimp, FE-USP e Pontão de Cultura, em 2008 e 
2009 (apud Kishimoto, 2011, p. 21) havia 565 brinquedo-
tecas no Brasil distribuídas da seguinte forma: 

Educação
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Tipos Qtde.

1. Laboratórios, centros de pesquisa, extensão 
e estudo de práticas

212

2. Hospitalares e terapêuticas 109

3. Escolares 98

4. Centros comunitários, culturais e esportivos 78

5. ONGs 17

6. Itinerantes 10

7. Instituições penais 8

8. Outras 33

Total de brinquedotecas 565

Segundo a professora Sirlândia, estima-se que este nú-
mero tenha aumentado signifi cativamente, especialmente 
nos hospitais, em consequência do cumprimento da lei fe-
deral que obriga todo hospital que atende criança em regi-
me de internação a ter uma brinquedoteca.

Para o futuro, a ABBrin pretende seguir algumas metas, 
como regulamentar a profi ssão de brinquedista, expandir 
e ampliar os cursos nos níveis de extensão, graduação e 
pós-graduação, ampliar o número de brinquedotecas e ca-
pacitar pessoas. Também serão propostas ações que favo-
reçam a compreensão dos objetivos da brinquedoteca e 
sensibilizem a sociedade sobre as necessidades da infância 
e a valorização do brincar como direito da criança.

Sobre as contribuições da brinquedoteca, Sirlândia, 
que também atua no grupo de pesquisa Contextos In-
tegrados em Educação Infantil (CIEI) da Faculdade de 
Educação da USP e coordena o curso de pós-graduação 
em Psicopedagogia Clínica e Institucional da FIG-Uni-
mesp, revela: “Lutamos para garantir a todos, e em es-
pecial à criança, um espaço destinado a facilitar o ato de 
brincar, com acomodação previamente preparada, agra-
dável, alegre, colorida, acolhedora, confortável e conta-
giante. O que deve prevalecer não é apenas a diversidade 
dos brinquedos e nem o brinquedista que está ali, mas, 
sim, a alegria proporcionada por todo o conjunto”.

Na visão da professora Sirlândia, organizar uma brinque-
doteca em prol da infância e da humanização signifi ca, hoje, 
uma mudança de postura frente à educação e à saúde, no 
sentido de proporcionar para a instituição que a acolhe uma 
visão de educação que busca o novo. “Este novo representa 
um diferencial para a formação do outro; é acreditar no lú-
dico como estratégia de desenvolvimento e aprendizagem.”

A ABBrin alerta para que escolas e hospitais resgatem a 
importância dos brinquedos no mundo da criança  e como 
são primordiais para a cultura lúdica dos brincantes. Eles 
proporcionam ressignifi cações, mudanças, novos jogos e 
brincadeiras e nova postura perante as situações emergen-
tes. O ambiente coletivo estruturado pela brinquedoteca 
permite que essas ações sejam realizadas com sucesso, pois 
a interação entre os brincantes possibilita que culturas se-
jam compartilhadas e novas ideias, expostas e apreendidas.

Assim, numa brinquedoteca, conta a professora Sir-
lândia, “o principal propósito do brinquedo é fazer fl uir a 
imaginação e ultrapassar os limites da criatividade. Trata-se 
de um pedaço da cultura lúdica dos brincantes que é com-
partilhada dentro de uma esfera real e imaginária vivencia-
da no momento do brincar”.
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Brinquedoteca do Instituto Indianópolis



Filoso� a | Por Mario Sergio Cortella*

encantado com aquilo. Porque o clássico 
consegue produzir encantamento. 

Gosto de recontar uma história real 
para ilustrar isso e até já a registrei de 
outra forma em um livro de 2006. Nós 
temos na PUC-SP um grande professor, 
hoje mais idoso e com merecida redução 
das atividades, que é o Flávio Di Giorgio, 
grande especialista em literatura clássica. 
Ele tem a capacidade de declamar. 
É capaz de pegar grandes poemas, 
grandes histórias, e declamar com voz 
tonitruante. E ele, cada vez mais, se torna 
um professor clássico, no sentido de que 
ele nos encanta. Ele usa o conhecimento 
não para humilhar as pessoas, mas para 
encantá-las. Porque uma das fi nalidades 
da literatura e da fi losofi a é produzir 
esse encantamento que eleva, e não que 
humilha, que diminui. 

Em um sarau lítero-musical em que 
eu estava presente, o professor Flávio 
falava sobre A Ilíada e A Odisseia. Em 
um determinado momento em que 
declamava A Ilíada, ele de repente se 
virou para um menino na plateia e 
perguntou: “Você já leu A Ilíada?”. E 
o menino olhou para ele, abaixou a 
cabeça — como quando a gente acha 
que tinha que ter feito alguma coisa e 
não fez — e disse: “Não, professor”. 
O professor Flávio só faltou chorar. 
Ele foi lá e disse: “Eu te invejo muito”. 
Olha que coisa magnífi ca! Ele emendou, 

O clássico tem uma permanência 
no tempo porque ele atualiza as 

nossas dúvidas, angústias, refl exões, 
perplexidades. O clássico é aquilo que 
movimenta a nossa emoção. Talvez você 
vá ler A Odisseia e achar chato aquilo 
escrito em forma de poema. Inclusive 
porque na Antiguidade, tendo em vista 
a não existência da ideia de leitura 
como universal, as coisas precisavam 
ser decoradas — e nada mais forte 
para se guardar na memória do que um 
poema. Atribui-se a Homero, inclusive, 
a capacidade não de ter escrito A Ilíada 
e A Odisseia, mas de tê-las declamado 
pelas ruas. Vale a pena ler, por exemplo, 
a versão que Ruth Rocha escreveu de A 
Odisseia para as crianças. Se você ler, fi ca 

na sequência: “Para você, A Ilíada e A 
Odisseia vão ser inéditas, eu não tenho 
mais essa condição. Vai me atualizar, vai 
me vivifi car, mas você tem uma chance 
estupenda. Nunca mais eu poderei 
visitar esses clássicos tal como eu fi z da 
primeira vez. Você tem essa condição”. 

Nesse sentido, qual é a necessidade 
dos clássicos no mundo atual? Tudo o 
que vem do passado deve ser olhado sob 
dois pontos de vista. Aquilo que precisa 
ser mantido, protegido e levado adiante 
é o clássico, porque ele é tradicional. No 
entanto, muita coisa da nossa história 
tem de ser deixada lá. Porque ela já está 
superada, ultrapassada. A isso se chama 
de arcaico. É necessário pensar na 
distinção entre tradição e arcaísmo. Nem 
tudo que vem do passado tem de ser 
trazido para o agora. No entanto, muito 
da história humana, especialmente da 
história da literatura, da arte, da fi losofi a 
e da religião, tem de vir para o agora, 
porque isso é tradicional. 

Muitas vezes se usa a palavra tradicional 
no sentido negativo. Na educação: “Ah, 
essa aí é uma escola tradicional”, como 
se fosse algo negativo. Talvez as pessoas 
queiram dizer: “Essa aí é uma escola 
arcaica”. Porque a tradição é uma coisa 
importante. Um museu é um lugar para 
guardar tradição e levá-la adiante. 

Nesse momento, se eu separo o tradi-
cional do arcaico, é necessário lembrar que 
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E eu com isso?
(Não confunda “novo” com “novidade”)**

Clássicos?



o clássico é tradicional. É o que precisa ser 
guardado, protegido, levado adiante. Pode 
deixar de sê-lo? Pode. Quando ele deixa de 
emocionar, quando perde a atualidade. Tal-
vez algumas coisas daqui a 50 ou 100 anos 
percam a atualidade e, dessa forma, saiam do 
meio do clássico. Platão, Aristóteles, Tomás 
de Aquino, Agostinho, Descartes não perde-
ram a atualidade. Quando Descartes propõe 
o tema da dúvida hiperbólica. Quando ele, 
no século XVII, começa a refl etir sobre a 
necessidade de colocar sob suspeita tudo o 
que parece ser absolutamente seguro. Aquilo 
é atual, é clássico. Quando Agostinho, no sé-
culo V, diz uma frase muito pertinente para 
os tempos atuais da publicidade, da propa-
ganda e da política: “Não sacia a fome quem 
lambe pão pintado”. Aqueles que se conten-
tam com os simulacros, com as meras repre-
sentações. Quando se traz hoje a produção 
de Platão lá em A República, em que ele fala 
do mito da caverna, é absolutamente atual. 

Quando, por exemplo, em fi losofi a, 
você vai buscar ideias que têm 2.500, 2.600 
anos, ou quando você vai atrás da literatura 
produzida no ciclo pré-vitoriano entre os 

bretões, ou no mundo árabe, nas Mil e Uma 
Noites, que é uma obra antiquíssima, você 
não está indo atrás de coisa velha. Você está 
indo atrás de coisas tradicionais. E atenção a 
uma outra distinção que eu quero introduzir 
para explicitar a necessidade dos clássicos 
nos nossos tempos. Todos os dias coisas 
novas aparecem. É necessário fazer uma 
distinção entre novo e novidade. O mundo 
consumista, este mundo do mercado, vive 
muito hoje da novidade, mas não do novo. 

Vive-se muito da moda, que é fugaz, 
veloz, que faz com que você tenha 
de aderir continuamente a coisas que 
estão em mutação de forma heraclítica 
desesperadora. Nem você é o mesmo, 
nem o rio é o mesmo — e nem pode 
ser. E você tem de consumir, renovar. 
Parece, mas não tem perenidade. O 
novo é aquilo que revoluciona, é aquilo 
que permanece no tempo. Há ideias 
absolutamente novas. Uma delas fez 100 
anos em 2005: a Teoria da Relatividade, 
de Albert Einstein. Não é uma novidade 
que chegou, passou e saiu. Ao contrário, 
é uma ideia absolutamente nova, que 

continua incomodando, revolucionando, 
fazendo com que a física se debruce 
sobre ela. Isso não significa que estudos 
de Einstein não tenham sido deixados 
de lado. Mas a ideia central permaneceu, 
aquilo que está escrito em 18 páginas, à 
mão, e que não ganhou o Prêmio Nobel 
porque não se enxergou a importância 
que aquilo carregava. 

Nem sempre no próprio tempo se 
percebe a presença do clássico. A fi lósofa 
Marilena Chauí costuma dizer que quem 
menos sabe da água é o peixe...

*Mario Sergio Cortella é fi lósofo e escritor, com 
mestrado e doutorado em Educação pela PUC-SP, 
da qual é professor-titular e na qual atuou de 1977 
até 2012.
**Excerto organizado pelo autor e extraído de COR-
TELLA, M. S. Filosofi a e Ensino Médio: Certas ra-
zões, alguns senões, uma proposta. Petrópolis: 
Vozes, 2009.
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Movimento | Por Marcelo Balbino, da redação

Provavelmente você já deve ter ouvido falar em psicomotricidade. Como explicar esse conceito, para que ele serve e o 
que ele tem a ver com as aulas? Para começar, alguns profi ssionais defi nem psicomotricidade como uma neurociência que 
expressa o pensamento por meio do ato motor organizado, valorizando tanto a habilidade motora quanto a qualidade 
com que tal habilidade é realizada. Quando um aluno escreve um texto, por exemplo, não é apenas sua caligrafi a que é 
avaliada. Quesitos como postura e intensidade da força que coloca no lápis sobre o papel também são. Força em excesso 
pode causar fadiga e gerar desinteresse pela atividade, levando o estudante, muitas vezes, a ser rotulado de desatento ou 
bagunceiro. Nesses casos trata-se a causa do problema e não apenas os sintomas.  
Em busca de informações e respostas, conversamos com alguns especialistas que vivenciam o tema e que se propuseram 
a dividir seus conhecimentos conosco. A seguir, você acompanha uma entrevista realizada com profi ssionais da Clínica 
de Psicomotricidade Grupo Efi ciente [www.grupoefi ciente.com.br], de São Paulo (SP), e as impressões da professora 
Roberta Kelli do Nascimento, pedagoga e pós-graduada em psicomotricidade, que atua no sistema público de ensino de 
São Bernardo do Campo (SP). 

Como a psicomotricidade pode ajudar o ensino?
A psicomotricidade pode trabalhar de dois modos: pre-
ventivamente, acrescentando qualidade ao desenvolvim-
ento humano e facilitando o aprendizado, e como recurso 
terapêutico, fazendo o indivíduo superar eventuais defasa-
gens psicomotoras e valorizar suas habilidades. 
As principais pistas que os jovens dão quando necessitam 
de atendimento psicomotor são desatenção e pouca 
concentração nas atividades escolares; postura, controle 
da força no lápis e preensão sobre o papel inadequados; 
difi culdade para escrever com letra cursiva; pouca 
agilidade na escrita; e desorganização espacial e temporal. 
O processo terapêutico psicomotor precisa acontecer 

em parceria entre a família e a escola em que o paciente 
estuda, pois as habilidades conquistadas na clínica 
devem atender as necessidades das atividades diárias 
desempenhadas nesses dois ambientes. A transferência 
das aquisições tem que ser funcional.

A psicomotricidade está ofi cialmente presente 
nas diretrizes educacionais do país? 
Não. Apesar de verifi carmos que os parâmetros curriculares 
da Educação Infantil preveem atividades motoras impor-
tantes, nós não as vemos sendo aplicadas na construção de 
um objetivo maior, como o aumento do tempo e da quali-
dade de concentração dos alunos, por exemplo. Tanto no 

Breves questões 
sobre a escola e a
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Ensino Fundamental quanto no Médio o foco maior é no 
conteúdo. Em contrapartida, a psicomotricidade se volta 
para o modo como o aluno aprende.

Na sua visão, os professores de Ensino 
Fundamental e Médio estão preparados para 
lidar com o tema?
No Ensino Fundamental e Médio as defasagens psicomo-
toras, especialmente as relacionadas à concentração e à es-
crita, se tornam mais evidentes porque o aluno precisa es-
tar constantemente atento às explicações dos professores, 
fi ltrar as informações essenciais, organizar o pensamento e 
anotá-los no caderno. Trata-se de um processo cognitivo-
motor refi nado que a psicomotricidade pode facilitar por 
meio de instrumentos que aumentam a qualidade da con-
centração, favorecendo a organização do pensamento e a 
escrita legível com ritmo adequado.
Os professores são os que mais observam as defasagens 
dos alunos, inclusive porque a falta de concentração fi ca 
muito mais evidente na escola. Lá o jovem realiza atividades 
em grupo se comunicando com várias pessoas ao mesmo 
tempo, o que difi culta a concentração se ele já apresentar 
algum défi cit. Acreditamos que falta comunicação entre as 
clínicas e as escolas, falta conhecimento sobre como ambas 
podem somar em função de um processo educacional mais 
proveitoso para o aluno.

O conceito de psicomotricidade está ligado à 
formação da personalidade? 
Em nossa clínica não trabalhamos com psicologia, área 
que estuda a formação da personalidade. Porém, obser-
vamos e documentamos que muitos dos nossos pacientes 
melhoraram a autoavaliação por meio da conquista de ha-
bilidades psicomotoras. Hoje eles se sentem capazes de reali-
zar atividades que antes não conseguiam, consequentemente, 
a sociabilidade melhora.

De que maneira o tema pode infl uenciar o futu-
ro dos alunos?
O desenvolvimento psicomotor regular é estruturado por 
uma tríade que engloba o viés biológico, o psicoafetivo e o 
cognitivo. O “poder fazer” corresponde ao biológico; o “que-
rer fazer”, ao psicoafetivo, e o “saber fazer”, ao cognitivo. A 
defasagem em algum desses aspectos pode gerar difi culdades 
de aprendizado, não apenas problemas motores.

Como os professores podem trabalhar a psi-
comotricidade nas escolas? Existe algum mo-
delo defi nido?
Não existe modelo, mas é importante que o psicomotricista 
responsável pelo curso conheça as necessidades dos 
professores cursistas e os recursos disponíveis para eles 
usarem no dia a dia da sala de aula. Dessa forma, o curso 
se torna personalizado e funcional para cada grupo. 
Costumamos dizer que no conteúdo programático 
de cada curso há uma linha mestra, a fundamentação 
neuropsicomotora, mas que cada curso é único, justamente 
por ter o perfi l do grupo cursista.

A psicomotricidade é considerada tema trans-
versal? Pode ser utilizado em disciplinas?
Os instrumentos psicomotores podem ser usados em 
todas as disciplinas, especialmente porque o processo 
de aprendizagem pode ser facilitado por meio dos 
receptores sensoriais (visão, audição, propriocepção etc.). 
A psicomotricidade estuda essas relações.

Qual conselho pode ser dado para um profes-
sor que pretende trabalhar com psicomotrici-
dade? Existe algum cuidado necessário?
Muitos utilizam recursos psicomotores sem saber que o tra-
balho realizado está totalmente ligado à psicomotricidade. 
A recomendação é sempre estudar e conhecer os instru-
mentos psicomotores a fi m de agregar qualidade ao tra-
balho educacional.
Muitas pessoas confundem psicomotricidade com 
atividade física e esportiva. As atividades físicas con-
tribuem para a maturação psicomotora e são realiza-
das em grupos nos quais os alunos aproveitam como 
podem. Elas não foram concebidas para a necessidade 
de cada indivíduo. A estimulação cognitiva também é 
extremamente importante para o desenvolvimento de 
habilidades, pois é entender a realização de um movi-
mento que diferencia movimento intencional (praxia) 
de treino motor (repetitivo). Existem diversas possibi-
lidades de atividades que agregam experiências impor-
tantes para as crianças e podem ser utilizadas como re-
cursos para o desenvolvimento, desde que se respeitem, 
sempre, o ritmo e o interesse. A diferença entre as ativi-
dades complementares e o atendimento psicomotor é 
o planejamento personalizado. 
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Mensalmente produzimos textos que relacionam 
psicomotricidade e escola. Basta os professores se 
cadastrarem em nosso site para terem acesso a esse material 
e também consultarem as publicações anteriores na seção 
“Peça Publicações/Enquete”.

Em sua opinião, os alunos gostam de trabalhar 
a motricidade?
Os alunos gostam muito das atividades psicomotoras. Elas 
estimulam o aprendizado por meio de desafi os possíveis. 
A complexidade dos exercícios aumenta gradualmente, de 
acordo com o rendimento de cada indivíduo.

Quais são as recompensas de se trabalhar com 
a psicomotricidade?
Verifi car que é possível facilitar o processo de aprendizagem 
de nossos pacientes. Trabalhar com instrumentos que 
melhoram a vida das pessoas é maravilhoso.

Quais são os projetos para o futuro?
Estamos criando novos cursos, inclusive uma pós- 
-graduação em psicomotricidade. Preparar aulas e cursos 
também foi a maneira mais efi caz encontrada de nos 
atualizarmos constantemente.

Qual a formação do psicomotricista e seu ramo 
de atividade?
Em nossa equipe de psicomotricistas existem profi ssionais 
com diferentes formações nas áreas de Educação e Saúde. 
A diversidade de cursos de graduação e especialização 
com a formação em comum em psicomotricidade 
possibilita riqueza de observações durante os estudos dos 
casos dos pacientes. A equipe multidisciplinar contribui 
qualitativamente para a parceria entre as necessidades 
escolares dos pacientes e as atividades realizadas na clínica.

Psicomotricidade na sala de aula
De acordo com Roberta Kelli do Nascimento, que atua com a turma da Educação Infantil II (crianças de 2 a 3 anos) 
em São Paulo (SP), o tema é essencial principalmente para professores da Educação Infantil e Ensino Fundamental I. 
Segundo ela, muitas ocorrências e difi culdades de aprendizagem poderiam ser evitadas ou sanadas desde o início se tais 
profi ssionais estivessem preparados e soubessem estimular seus alunos. “Embora corpo e movimento sejam áreas de 
desenvolvimento a serem exploradas e planejadas por nós, professores de Educação Infantil, isso nem sempre ocorre 
com qualidade. Muitas vezes é por falta de preparo, conhecimento, e, o que é mais triste, falta de comprometimento 
dos profi ssionais. Outra difi culdade é a escassez de materiais e espaços adequados para a prática. Quando os espaços 
existem, são mal aproveitados. Na creche, infelizmente a prática da psicomotricidade fi ca restrita 
a crianças brincando com bolas e triciclos, e os professores lá, sentados, olhando”, avalia Roberta. 
Outro ponto destacado pela profi ssional é a alegria manifestada pelas crianças dessa faixa quando 
o foco é o movimento. Normalmente elas reagem com muito ânimo às propostas nesse sentido, 
deixando-se envolverem com facilidade. “Porém, não podem ser apenas atividades mecânicas. 
Elas precisam estar recheadas de fantasia para motivar a vontade de participar e mostrar 
resultados”, ressalta.
Sobre os resultados e a percepção das crianças, a professora relata que elas aprendem 
e se desenvolvem quando brincadeiras são planejadas em espaços próprios, com o 
objetivo de desenvolver os fatores psicomotores de acordo com o esperado para 
cada faixa etária. Isso acontece nos circuitos que incluem corpo e movimento, 
nas brincadeiras tradicionais com música, dança, jogos, e tudo isso aliado a 
muita fantasia. “As crianças na mesma idade apreciam bastante tudo o que 
envolve movimento, e frequentemente reagem com muita alegria às propostas. 
Elas participam com gosto. Mas essas atividades não podem ser mecânicas”, 
lembra Roberta.
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Especial Formação de Professor |Por Beatriz Tavares de Souza*

A música voltou às salas de aula em 2011, segundo a lei nº 11.769. Com essa medida, recuperou-se uma disciplina que 
já foi muito importante no currículo brasileiro até 1956, tão importante quanto a canção popular,  a mais reconhecida das 
artes do Brasil. Inspirado por tamanha riqueza cultural, o jornalista, escritor e compositor mineiro Jorge Fernando dos 
Santos escreveu Ave viola, cordel da viola caipira. Beatriz Tavares de Souza utilizou esta magnífi ca história em cordel para 
elaborar o presente projeto pedagógico, que vai inspirar professores a trabalharem a temática não só nas aulas de música, 
mas também nas de língua portuguesa, história, geografi a e educação artística!

Dedilhando a poesia

*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: Ave viola, 
cordel da viola caipira
Autor: Jorge Fernando 
dos Santos
Ilustrações: Denise Nascimento
Formato: 21 cm x 27 cm 
Número de páginas: 32

Apresentação
A obra fala sobre a importância da viola na cultura brasileira. O autor reverencia as 

raízes sertanejas, o cancioneiro popular e o povo caipira.

Justi� cativas
O livro permite que professor e alunos explorem os elementos linguísticos da poesia 

de cordel, estabelecendo relações entre o tema e alguns cantores brasileiros que fazem da 
moda de viola sua forma de expressão. 

Projeto Pedagógico
Reconhecer a importância da viola, esse instrumento que ilustra muito bem a música 

caipira brasileira.  

Temas Secundários
Cultura, canção e violeiro.

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

Temas Transversais
Ética, pluralidade cultural e meio ambiente.

Indicação
Indicado para os alunos do primeiro ao sexto anos do ciclo 1.

Objetivos
Desenvolver as habilidades de leitura e de escrita do aluno, capacitando-o para ler, 

compreender e interpretar textos e seus signifi cados.

Antes da leitura
Sugerimos que seja feita uma pesquisa sobre alguns dos cantores e violeiros que são ci-

tados no livro. Propicie ambiente para os alunos vivenciarem e conhecerem os aspectos da 
arte popular. Incentive-os a contarem aos colegas o que descobriram com suas pesquisas.  

Pergunte: Você já ouviu alguém tocando viola? Se sim, gostou de ouvir? Por quê? Você 
consegue explicar qual diferença ou semelhança existe entre a viola e o violão? Você já ouviu 
falar de música caipira? Quais são as características dela? Na sua opinião, o meio ambiente 
e/ou a natureza infl uencia(m) o autor durante a composição de uma música caipira? Existe 
diferença entre a música caipira e a sertaneja? Explique. 

Mostre aos alunos onde e em que ano o livro foi publicado. Procure destacar e escrever 
na lousa o título, o nome da editora que o publicou, o nome do autor e do(a) ilustrador(a).



3 

Sugestões para atividade

Organize a sala em duplas ou em trios. Analise o título. Observe como o autor o elaborou: Ave viola, cordel da viola caipira. 
Escolha a alternativa que melhor defi ne o signifi cado da palavra “ave”.

a) Uma das cinco classes em que se dividem os animais vertebrados.

b) Pessoa muito esperta, astuciosa.

c) Maneira antiga de saudar as pessoas.

Se você escolheu a alternativa “c”, qual seria, em sua opinião, a intenção do autor em usar tal palavra?

a) Saudar a viola. 

b) Chamar a viola de astuta.

c) Comparar a viola a um pássaro.

Iniciando a leitura
a) Nas páginas fi nais, o autor fala um pouco da história da viola na cultura brasileira. Inicialmente, sugerimos que faça a 

leitura desse texto junto com os alunos. Em seguida, peça-lhes para encontrarem e grifarem trechos onde é dito o número 
de cordas da viola; o formato; como o instrumento chegou ao Brasil; como, por quem e por que a viola foi usada no Brasil 
Colonial; e quem foi um dos primeiros a divulgar a moda de viola na cidade grande.

b) Para o estudo do texto, recomendamos uma leitura silenciosa. Oriente-os a sublinharem a lápis as palavras que por 
acaso não consigam ler ou entender o signifi cado. Depois, faça uma releitura revezando: ora você, ora um aluno. O profes-
sor deve servir de modelo para o estudante observar a entonação, o ritmo, as pausas etc.

c) Incentive a classe a se manifestar sobre o livro. Pergunte: houve algum trecho que você não entendeu? Qual a sua 
opinião sobre o livro? O que nele chamou mais a sua atenção? 

3
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Especial Formação de Professor

Mapeando os textos

1. Existem muitos modos de se escrever um texto: podemos utilizar versos (poesia) ou narrativa (prosa). Depois de ler 
Ave viola, em que gênero textual esta obra se enquadra? Poesia? Prosa? As duas? Qual?

__________________________________________________________.

2. A poesia permite a liberdade de expressão, por isso a ausência de parágrafos, e o texto é construído com estrofes e 
versos. Preste atenção nos poemas do livro e responda: quantas estrofes podemos encontrar?________. E versos?_______. 
Existe também um poema com mais de quatro estrofes, na página 28. Quantos versos há em cada estrofe dele? ________.

3. Releia o primeiro poema (página 6) e observe que há mais de um assunto abordado. Quais são eles?

a) Primeira estrofe:____________________________________________________.

b) Segunda estrofe: ___________________________________________________.

c) Terceira estrofe: ___________________________________________________.

4. Como você interpreta o poema da página 8? Escolha sua resposta:

a) O poema explica de onde veio a viola.

b) O texto procura afi rmar que viola e violeiro tradicionalmente são do sertão.

c) O poeta narra um pouco a história da viola.

5. Releia os poemas e descubra quantas vezes o autor caracterizou a viola. Depois grife e escreva as ocorrências no seu 
caderno, conforme o modelo: “A viola é feiticeira”.

6. Analise o poema da página 11 e procure dar o signifi cado das palavras em destaque:

“A viola é do repente, calango, coco e catira. Sua levada é o que acende o pito do bom caipira. E se a musa não se 
rende, amarra a cuja com embira.

A viola é feiticeira, traz no bojo um caldeirão. Faz feitiço a noite inteira com os acordes da canção. Mulher casada e 
solteira fi cam loucas de paixão.

A viola é rezadeira, louva a Deus e a São João do Amarante e a padroeira do Rosário e do sertão. Mulher dama, e 
mesmo freira, dança em meio à procissão.”
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Observe o modelo: 
garimpo           garimpeira ou garimpeiro
moderno           modernista

Agora é com você! Faça o mesmo com as palavras abaixo:

viola            __________________________.

feitiço _________________________.

reza              __________________________.

Moçambique             ____________________.

congada          ______________________.

namoro        _______________________.

terra  __________________________.

costura        ________________________.  

tenente        ________________________.  

repente        ________________________.  

Pantanal        ________________________.

7. Analise os substantivos e classifique-os em próprios ou comuns e em concretos ou abstratos, copiando-os 
em seu caderno:

“A viola vem de longe, lá dos tempos de Cabral. A viola é rezadeira, louva a Deus e a São João. A viola é do Sudeste, 
São Paulo, Minas, Goiás. A viola é pantaneira, de Helena a Almir.”

8. Dos trechos a seguir, copie apenas:  

a) Os verbos não conjugados, no infi nitivo. 
“A viola vive acesa, candeeiro a iluminar. Os porões da alma tesa pela vida a caminhar. Violeiro que se preza faz a reza 

no cantar.”

b) Os verbos conjugados no presente do indicativo.
“A viola é companheira. De quem vive em solidão. Amiga pra vida inteira, ela alegra o coração. Do caipira sempre à 

beira do abismo da paixão.”

“A viola vem de longe, lá dos tempos de Cabral. A viola é rezadeira, louva a Deus e a São João. A viola é do Sudeste, 

→
→

→

→

→
→

→
→

→

→
→

→
→
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Vocabulário

Procure o signifi cado das palavras: “repente”, “alados”, “confraria”, “abissal”, “embira”, “pactária”, “ária”, “cocho”, 
“arrojo”, “bojo” e “dedilhar”.

Refl ita sobre a intenção do autor: como você interpreta as frases abaixo?

a) “Cara lusa radiante.”

b) “A viola é rosiana, louva as coisas do sertão.”

c) “A viola é bem moderna, já diziam os modernistas, sua alma é eterna.”

Pesquise para depois completar os nomes citados ou as referências feitas no livro Ave viola:

Helena ___________.

Almir ___________.

__________ Boldrin. 

Inezita ___________.

João Guimarães _________.

___________ Cabral.

Vamos produzir?

Observe os desenhos. Que tal escrever uma história em prosa relacionando-os aos trechos do livro?

“A viola é preguiçosa, 
Só trabalha por amor.

[...]

A viola é seresteira,
Toca fundo o coração                                                                                                                                                                     
Da moça namoradeira                                                                                                                                                                        

     Recostada no portão.                                                                                                                                                                    
Tece moda a noite inteira                                                                                                                                                                       

     Sem errar a marcação.”

Toca fundo o coração                                                                                                                                                                     Toca fundo o coração                                                                                                                                                                     Toca fundo o coração                                                                                                                                                                     Toca fundo o coração                                                                                                                                                                     
Da moça namoradeira                                                                                                                                                                        Da moça namoradeira                                                                                                                                                                        

     Recostada no portão.                                                                                                                                                                         Recostada no portão.                                                                                                                                                                    
Tece moda a noite inteira                                                                                                                                                                       

     Recostada no portão.                                                                                                                                                                         Recostada no portão.                                                                                                                                                                         Recostada no portão.                                                                                                                                                                    
Tece moda a noite inteira                                                                                                                                                                       Tece moda a noite inteira                                                                                                                                                                       

Toca fundo o coração                                                                                                                                                                     
Da moça namoradeira                                                                                                                                                                        Da moça namoradeira                                                                                                                                                                        Da moça namoradeira                                                                                                                                                                        Da moça namoradeira                                                                                                                                                                        

     Recostada no portão.                                                                                                                                                                    
Tece moda a noite inteira                                                                                                                                                                       

Toca fundo o coração                                                                                                                                                                     

     Recostada no portão.                                                                                                                                                                         Recostada no portão.                                                                                                                                                                         Recostada no portão.                                                                                                                                                                    
Tece moda a noite inteira                                                                                                                                                                       

Toca fundo o coração                                                                                                                                                                     Toca fundo o coração                                                                                                                                                                     
Da moça namoradeira                                                                                                                                                                        

Tece moda a noite inteira                                                                                                                                                                       
     Recostada no portão.                                                                                                                                                                    

Tece moda a noite inteira                                                                                                                                                                       

Fonte: www.colorirgratis.com/desenhos                
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Desa� o

Primeira opção: Faça uma releitura das ilustrações do livro e crie uma história para apresentá-la oralmente aos colegas. 
Pode ser declamada, musicada... Você é quem escolhe!

Segunda opção: Tente decifrar o que está escrito nas páginas 19, 21 e 29 do livro. A partir da sua interpretação, monte 
um texto e apresente-o à classe. O texto pode ser na forma de poema, prosa ou desenho.

Sugestões para avaliação

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

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



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

Conheça outros projetos pedagógicos no site:
 paulus.com.br
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Re� exão | Por Alexandre Carvalho*

as que se ocupam e refl etem sobre a 
formação), mesmo com tantos desa-
fi os, são chamados a colaborar nesse 
momento em que o ser humano pa-
rece perder parte de suas caracterís-
ticas essenciais. É urgente reverter 
essa realidade para que a tecnologia 
não engula o ser humano, mas, sim, 
o ajude a ser cada vez mais humano. 
Como dito anteriormente, os meios 
são, em si, neutros, por isso mesmo é 
preciso pensá-los para serem usados 
de forma adequada e construtiva. Co-
municação demais (e sem qualidade) 
a quem interessa?
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Em nossos dias, é praticamente im-
possível viver sem a presença e os 

efeitos dos avanços tecnológicos. Para 
algumas pessoas e algumas realidades, 
o estar desconectado, por exemplo, 
é quase sinônimo de não existir. Em 
certas situações o privado se torna pú-
blico (ou meio público). Sem dúvida, 
diversas questões precisam ser pensa-
das, discutidas e revistas.

Em qualquer meio de transporte 
em que estejamos (metrô, trem, ôni-
bus, avião etc.) é comum “compar-
tilhar” parte da vida das pessoas que 
viajam conosco. Sem muita cerimônia, 
elas ligam seus aparelhos e começam 
a conversar como se estivessem nas 
salas de suas casas. Até não muito 
tempo, certos radinhos davam o tom 
de alegria ou incômodo aos nossos 
trajetos. Passamos ao walkman, dis-
cman, MP3 (e outros MPs), iPod, ce-
lular, notebook, netbook, tablet... Não há 
fronteiras (!), e muitas vezes a falta de 

bom senso se mostra total e absoluta. 
Em si, as novas tecnologias são neu-
tras; contudo, o uso que se faz delas, 
em muitas ocasiões, pode (e deve) ser 
questionado. Poderíamos dizer que, 
quanto aos meios, nunca houve um 
tempo em que a comunicação tenha 
sido tão favorecida e tão abundante. 
Por outro lado, qual é a qualidade da 
comunicação estabelecida?

De modo bastante simples, pode-
mos afi rmar que a comunicação se 
dá quando uma determinada men-
sagem é transmitida (comunicada) 
com êxito. Para tanto, necessitamos 
de emissor, um meio, um receptor. 
Há mensagens que possuem caráter 
estritamente privado; outras, porém, 
por suas características, ganham a 
esfera pública. Parece simples, mas 
não é, pois tem acontecido a inver-
são dessas realidades ou, no mínimo, 
a falta de compreensão do que seja 
uma e outra. Com isso, nós mesmos 
(e as pessoas ao nosso redor) pode-
mos perder a noção do que seja ver-
dadeiramente se comunicar, incor-
rendo no erro de restringir esse ato 
à mera multiplicação de palavras que 
pouco ou nada signifi cam. Nesse 
sentido, é preciso haver uma espécie 
de reviravolta em que homens e mu-
lheres se eduquem para o bom uso 
dos meios de comunicação e não se 
tornem passivos ou inconsequentes 
perante eles.

Não estamos diante de um 
processo fácil, não há receitas 
prontas. Entretanto, os edu-
cadores (e todas as pesso-

Comunicação de qualidade, eis o 
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a quem interessa?com êxito. Para tanto, necessitamos 
de emissor, um meio, um receptor. 
Há mensagens que possuem caráter 
estritamente privado; outras, porém, 
por suas características, ganham a 
esfera pública. Parece simples, mas 
não é, pois tem acontecido a inver-
são dessas realidades ou, no mínimo, 
a falta de compreensão do que seja 
uma e outra. Com isso, nós mesmos 
(e as pessoas ao nosso redor) pode-
mos perder a noção do que seja ver-
dadeiramente se comunicar, incor-
rendo no erro de restringir esse ato 
à mera multiplicação de palavras que 
pouco ou nada signifi cam. Nesse pouco ou nada signifi cam. Nesse 

*Alexandre Carvalho é coordenador do editorial infantoju-
venil da PAULUS. E-mail: infantojuvenil@paulus.com.br
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Capa | Por Marcelo Balbino, da redação

Como defi nir exatamente um museu? “Os museus 
são como um espaço onde sonhos, sentimentos, sensa-
ções, pensamentos e intuições são guardados em um lu-
gar em que aspectos educacionais, sociais, culturais, além 
dos próprios espaços físicos, são igualmente importantes 
em sua função social.” Este é o conceito anunciado pelo 
Ibram (Instituto Brasileiro de Museus), criado pela Lei nº 
11.906 de 20 de janeiro de 2009. O Instituto é a autarquia 
federal ligada ao Ministério da Cultura e dedicado à arti-

culação, ao fortalecimento, à promoção e à valorização 
do segmento no Brasil. Seu intuito é preservar e divulgar 
a memória brasileira salvaguardada em nossos museus. A 
partir da defi nição já é possível ter uma ideia da impor-
tância e de quanto o tema está relacionado com os nossos 
dias, o ensino, a aprendizagem, as sociedades e o mundo.

Especialmente para escolas e professores, o museu é 
sempre um rico material a ser explorado sob a perspectiva 
de que não se trata de uma aula convencional, mas de uma 

Engana-se quem ainda pensa que visitar museus é ver apenas uma porção de antiguidades ou somente 
histórias do passado. Muito mais que possibilitar o acesso à memória, sua importância passa pela formação 
da nossa identidade cultural, do ensino e também estimula refl exões sobre as perspectivas para o futuro.

Museu:
a história viva no caminho
 do aprendizado!

Museu:
a história viva no caminho
 do aprendizado!
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boa oportunidade para ir além das fronteiras da sala de 
aula. O contato com toda essa riqueza motiva os alunos 
a lerem os sinais da história e a descobrirem, prazero-
samente, caminhos que os incentivem a aprender mais. 
(Veja na página 26 as orientações do professor Douglas Tufano 
para fazer sua visita render ainda mais!).

O museu e o ensino
Sobre aprendizagem, o Ibram defende a opinião de que 

não é apenas a escola que vai ao museu, mas o museu tam-
bém vai até ela. Segundo a concepção defendida pela ins-
tituição, a atividade educativa nos museus deve ser funda-
mentada no respeito à diversidade cultural e na construção 
participativa e democrática do conhecimento. A educação 
em museus se difere das outras. Nela temos o bem “musea-
lizado” para servir de referência para as atividades, podendo

extrapolar os limites físicos e palpáveis. Nesse sentido, a es-
cola é uma importante parceira de intercâmbio. 

No processo de aprendizagem nos museus, procura-se 
sempre a compreensão do bem cultural apresentado, ini-
ciativa que estimula o desenvolvimento de uma consciência 
crítica e abrangente da realidade. Concebida dessa maneira, 
a ação educati va realizada ali pode contribuir para trazer 
novas maneiras de aprender. A relação museu x escola pro-
move benefícios e aprendizados fecundos para ambos.

Os programas específicos voltados para as escolas ou 
os professores variam conforme o museu. Alguns deles 
mostram os circuitos das exposições para os professo-
res, que os apresentam em sala de aula e, posteriormente, 
agendam a visita da escola. Outros realizam palestras so-
bre a temática do próprio museu aos professores. Alguns 
têm parceria com a Secretaria de Educação do Estado ou 
do Município e com as escolas, o que possibilita o agen-
damento de reuniões com professores para qualificá-los e 
prepará-los para as visitas dos estudantes ao museu. 

Já que o Ibram parte da ideia de que o museu tem 
função social, cabe à ação educativa promovê-la. Alguns 
museus, inclusive, disponibilizam material didático para os 
professores. (Veja outros detalhes no quadro de serviços com links 
e endereços). Por isso, muitos museus possuem meios para 
qualificar os professores e deixá-los a par do que são os 
museus e do que seriam suas ações educativas. O professor, 
juntamente com a equipe de cada museu, deve planejar a 

visita de forma criativa, utilizando diversas técnicas e ma-
teriais que apresentem o assunto aos alunos antes, durante 
e depois do passeio. 

É importante ressaltar que a experiência vivida por 
alunos e professores no museu se difere da que ocorre 
na escola. Devem-se evitar mecanismos como avaliações, 
testes, exposição didática de conteúdos definidos pre-
viamente. Os museus possuem bens musealizados para 
construir conhecimento e valem-se fundamentalmente da 
linguagem visual. Eles organizam narrativas sobre aspec-
tos científicos, artísticos e históricos sem a mesma ordem 
sequencial curricular da escola. 

A atividade no museu pode ser um evento único. Se for 
marcante, motiva o interesse por uma nova visita ou pela 
pesquisa mais aprofundada sobre determinado tema. O mu-
seu pode despertar curiosidades, interesses e sentimentos 
adormecidos, contribuindo, juntamente com a escola, para 
o processo de formação educacional e cultural das pessoas.

 

Intercâmbio
O intercâmbio estudantil também é apoiado pelo 

Ibram. Em 2011, foi feito o intercâmbio de estudantes 
brasileiros de Museologia para museus cubanos. Neste 
ano, ocorrerá a segunda etapa da cooperação com Cuba, 
na qual dois profissionais de museus deste país realizarão 
estágios em museus brasileiros, inclusive os comunitários, 
como o Museu da Maré e o Museu de Favela, no Rio 
de Janeiro. Com a Escola do Louvre (França) também 
serão realizados intercâmbios estudantis, com estágio de 
estudantes franceses em museus brasileiros e vice-versa. 
O início está previsto para o segundo semestre de 2013.

As atividades bilaterais também acontecem entre o 
Brasil e as instituições estrangeiras do segmento, com 
foco na qualificação de corpo técnico e no estreitamento 
das relações entre instituições, profissionais e estudantes 
de Museologia. Com a Agência Brasileira de Cooperação 
(ABC), o Ibram participou de projetos de cooperação 
com o Paraguai (em 2007, ainda como Departamento de 
Museus do Iphan) e com a Bolívia (2009). Atualmente, 
desenvolve um projeto com o Haiti para a recuperação 
do Museu de Arte Haitiana. Com o Instituto Smithsonian 
(EUA), assinará um memorando de entendimento para 
a realização de diversas atividades de capacitação pro-
fissional. Outras iniciativas bilaterais, como seminários, 
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intercâmbio de profi ssionais e curadoria conjunta de 
exposições, estão sendo negociadas com instituições da 
Alemanha, Áustria, Benin, Holanda e Uruguai.

Como atrair as pessoas para os museus?
Com novos eventos globais em vista em nosso país, 

a exemplo da Copa do Mundo e dos Jogos Olímpicos, 
espera-se também incrementar as opções de turismo e 
cultura. De acordo com o Ibram, diversas áreas do mu-
seu podem contribuir para o aumento de público. Prova 
disso são as atividades da área educativa e cultural, que 
promovem ações voltadas a pessoas de diferentes idades 
da comunidade próxima ao museu e aos turistas. Tais ati-
vidades podem ser por meio de visitas guiadas, visitas 
teatralizadas com os personagens que fazem parte da te-
mática do museu, palestras ou mesmo debates sobre as-
suntos da comunidade dentro das dependências do mu-
seu (exibição de fi lmes e de peças teatrais, instituição de 
clubes de leitura e discussão, visitas noturnas, espetáculos 
de luz e som etc.). 

As atividades da área de divulgação e difusão também 
têm papel fundamental e devem ser constantemente atu-
alizadas nos sites, blogs e redes sociais do museu, divul-
gando as datas e os horários de cada uma delas, além das 
datas e horários para as visitas ao museu. Outro público 
interessante a ser atingido é o dos turistas. A divulgação e 
as atividades podem ser feitas por meio de parcerias com 
agências turísticas, hotéis, restaurantes, comércio, sites e 
blogs especializados em roteiros turísticos. 

Por falar em comunicação, os novos recursos tecnoló-
gicos são de grande importância para os museus interagi-
rem com seus públicos. Visitas virtuais, discussões sobre 
exposições e divulgação de outras atividades realizadas 
pelo museu podem ser feitas instantaneamente, ao vivo, 
com pessoas que estejam em qualquer lugar do planeta e 

tenham acesso a essas tecnologias. O museu pode, com 
isso, ter um retorno imediato de opiniões e impressões 
acerca de suas atividades.

Como desmentir a ideia de que o Brasil é um 
país sem memória?

De acordo com o Ibram, o combate à ideia de que so-
mos um país sem memória passa, primeiro, pela educação, 
depois, pelas ações de memória tanto de órgãos públicos 
quanto de instituições privadas, pelo papel da museologia 
social, da sociedade civil e também pelas ações da mídia.   

Considera-se primordial o empenho das escolas e uni-
versidades na disseminação da história do Brasil, tanto a 
pré-cabralina quanto a colonial, imperial e republicana. Inti-
mamente ligada ao importante papel dessas e de outras insti-
tuições de ensino está a força na pesquisa e na publicação de 
livros didáticos, paradidáticos, científi cos, dissertações, teses, 
biografi as, críticas literárias, livros de fi cção e toda sorte de 
material que propague as histórias brasileiras. 

Também é interessante lembrar que as ações de memó-
ria vêm dos mais variados órgãos públicos e privados, ain-
da que não pareçam, à primeira vista, associados a esse tipo 
de preservação. Nesse sentido, todas as ações de preserva-
ção da memória de grupos contra o racismo, o combate à 
escravidão, contra a tortura etc. são sempre louváveis. 

Outro fator importantíssimo é o incentivo fi nanceiro de 
empresas públicas e privadas no apoio a projetos de memó-
ria, aquisição e conservação preventiva de acervos para mu-
seus e centros culturais, reforma de prédios históricos etc.

A museologia social, por sua vez, deve cooptar incen-
tivos para a criação de pontos de memória e museus co-
munitários que preservem a memória das comunidades 
populares não contempladas no discurso das grandes ins-
tituições de memória do país. 

A mídia também representa uma grande aliada, porque 
pode realizar a difusão do patrimônio cultural e da história bra-
sileira por meio de documentários, fi lmes de longa-metragem, 
propagandas, novelas, programas educativos, entre outros.

O Ibram lembra ainda que nós, enquanto sociedade ci-
vil, também desempenhamos nossa função. Cabe a cada 
um tentar preservar a memória nacional e pessoal por di-
versas ações: não deixar morrer fatos marcantes da história 
pessoal e nacional; cobrar ações dos governos municipal, 
estadual e federal; não degradar o patrimônio público tom-
bado; passar a história da família aos membros mais novos; 
estabelecer relação com a história nacional. 
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Em funcionamento desde fevereiro de 2012, o Museu 
do Holocausto reúne documentos, peças históricas e foto-
grafi as, reservando também um espaço para homenagear as 
vítimas e os sobreviventes do Holocausto. Além de relem-
brar e preservar a memória e a história da comunidade judai-
ca, seu objetivo principal é contribuir para a educação com 
um projeto pedagógico preparado especialmente para esco-
las, que envolve visitas guiadas e orientação aos professores 
e estudantes. O acervo é composto por doações da própria 
comunidade, aquisições e comodatos com outras institui-
ções e com museus internacionais dedicados ao tema. 

Entre os objetos expostos estão peças históricas im-
portantes, como um fragmento da Torá queimada durante 
“A Noite dos Cristais” e cedida ofi cialmente pelo Yad 
Vashem, o Museu do Holocausto de Jerusalém; um car-
tão de racionamento alimentar no valor de 1RM usado no 
campo de Buchenwald, na Alemanha; réplicas de bonecas 
das crianças da época; fotografi as e cartazes de propagan-
da nazista, utilizados como método de controle de massa e 
propagação de uma ideologia antissemita ofi cial por parte 
do governo. Na parte externa, pedras trazidas de Jerusalém 
e vitrais argentinos decoram a fachada. 

Em diversos outros países já existem espaços em memória 
do Holocausto, como em Buenos Aires, Montreal, Polônia, 
Austrália, Bélgica, Holanda, África do Sul, Inglaterra, Rússia e 
vários espalhados pelos EUA (Washington, Houston, Flórida, 
Los Angeles, Dallas, Nova York), entre outros.

“A proposta do museu é mostrar e trabalhar vários as-
pectos do Holocausto, incluindo lições históricas como a 
luta contra a intolerância, o racismo e a discriminação, para 

repassá-las às gerações futuras. O objetivo é universalizar  
a batalha pela igualdade utilizando o Holocausto como 
exemplo”, explica Miguel Krigsner. Segundo ele, a maioria 
dos museus do Holocausto possui trabalho pedagógico, e 
em Curitiba esse foco também será contemplado. “A parte 
museográfi ca e a linguagem utilizada foram pensadas tam-
bém para atender às escolas. Da forma como está disposto, 
o espaço possibilita diferentes abordagens de acordo com 
a faixa etária de cada visitante”, completa. 

Para compor o acervo do Museu do Holocausto, o co-
ordenador Carlos Reiss conta que foi realizado um traba-
lho focado na busca por sobreviventes do Holocausto, ou 
seja, pessoas e famílias que sofreram algum tipo de perse-
guição ou discriminação do regime nazista ou de seus cola-
boradores entre 1933 e 1945. “Levantamos uma lista com 
82 nomes do Paraná e localizamos 15 deles vivos. Fizemos 
contato e buscamos fotos, documentos, certidões, tudo o 
que pudesse nos ajudar a resgatar a história dessas vítimas 
e sobreviventes”, comenta.  

O Museu do Holocausto de Curitiba destaca o período 
Pré-Guerra, conhecido como vida plena judaica; durante a 
Guerra, mostra os guetos e campos de concentração, re-
sistência etc.; e o Pós-Guerra, tanto na Europa, com os 
campos de refugiados, quanto as rotas de imigração e a 
chegada ao Paraná. O espaço oferece terminais com com-
putadores para a consulta digital de documentos e arquivos 
de áudio e vídeo sobre a história de alguns itens do acervo.

As visitas poderão ser feitas individualmente ou em grupos de até 35 pessoas. 
Agendamentos pelo site www.museudoholocausto.org.br ou pelos telefones   
(41) 3093-7462 e (41) 3093-7461. Idade mínima 12 anos. 

O primeiro museu brasileiro 
sobre o Holocausto
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Como mora em Jundiaí (SP), bem perto da capital, o profes-
sor Tufano acaba trabalhando mais com os museus de São 
Paulo (SP), e em outras oportunidades atua inclusive com 
grupos em museus de outros países. O professor lembra 
que, em primeiro lugar, é preciso destacar um importante 
detalhe que percebeu: a maioria dos professores tem difi cul-
dades de organizar essas visitas porque não tem o hábito de 
visitar museus. Por isso, não percebem a importância desse 
trabalho e não abrem espaço na agenda escolar para tais pas-
seios, que muitos consideram “perda de tempo”. 
Guiado pela sua ampla experiência, Tufano alerta que a 
atividade deve exigir alguns cuidados antecipados e aponta 
alguns passos importantes para evitar que a visita se trans-
forme num mero passatempo sem nenhum proveito edu-
cacional. Acompanhe:
• Os professores que vão levar os alunos devem conhecer 
bem o local visitado. Isso parece óbvio, mas quase sempre 
os professores estão indo também pela primeira vez a um 
museu ou a uma determinada exposição.
• Antes da visita, será necessário preparar a turma levan-
do para a escola todo material que possa ajudar os alunos 
a tirarem o maior proveito do passeio (fi lmes, documen-
tários, slides etc.).          
• Dentro do museu, seria interessante separar os alunos em 
pequenos grupos, para poderem observar de perto seus co-
mentários, dúvidas, reações. Cada grupo deve ser acompanha-
do por um professor, que vai conversando com os estudantes 
e chamando-lhes a atenção sobre determinados aspectos da 
exposição. O importante mesmo é não transformar a visita 

numa aula expositiva, em que somente o professor explica e 
os alunos ouvem. Por isso é preciso deixar espaço também 
para a interação dos estudantes com as obras.
• Muitos museus oferecem monitoria pedagógica, uma fer-
ramenta que ajuda muito, principalmente os professores 
que ainda não têm muita experiência. Entretanto, é preciso 
ter cuidado com isso, pois nem sempre esse trabalho leva 
em conta as especifi cidades de cada grupo de estudantes. 
Além disso, ninguém conhece melhor os alunos do que 
seus professores.       
• Na volta à escola, seria interessante o professor fazer um 
balanço da visita, destacando o enriquecimento cultural 
que ela trouxe aos alunos e relacionando-a com aspectos 
do currículo escolar. Mesmo assim, Tufano alerta que não 
se deve transformar esse balanço numa “prova” valendo 
nota. Segundo ele, não é desse modo que se pode desen-
volver nos alunos o interesse por museus. 
“Esses são apenas alguns procedimentos básicos para 
tornar a visita proveitosa. É necessário lembrar que cada 
escola tem o seu perfi l. Na hora de criar um projeto desse 
tipo é preciso sempre partir do horizonte de experiências 
dos alunos, de sua formação cultural, suas expectativas. 
Ainda nessa tarefa, é aconselhável também considerar a 
experiência dos professores na realização do trabalho, 
preparando-os adequadamente. O importante é que es-
sas visitas não sejam esporádicas, mas façam parte de um 
calendário, permitindo que os alunos se sintam cada vez 
mais à vontade num museu, desfrutando ao máximo des-
se espaço cultural”, fi naliza Tufano. 

Capa
Há muitos anos, o professor Douglas Tufano, colaborador 
de Páginas Abertas, desenvolve um trabalho com o objetivo 
de ajudar professores do Ensino Fundamental e Médio a 
organizarem visitas a museus. Veja a seguir algumas ideias 
para incrementar o assunto!

Museus, escolas e alunos
Como mora em Jundiaí (SP), bem perto da capital, o profes-
sor Tufano acaba trabalhando mais com os museus de São 
Paulo (SP), e em outras oportunidades atua inclusive com 
grupos em museus de outros países. O professor lembra 
que, em primeiro lugar, é preciso destacar um importante 

numa aula expositiva, em que somente o professor explica e 
os alunos ouvem. Por isso é preciso deixar espaço também 
para a interação dos estudantes com as obras.
• Muitos museus oferecem monitoria pedagógica, uma fer-
ramenta que ajuda muito, principalmente os professores 
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Ibram/MinC – Guia dos Museus Brasileiros
http://www.museus.gov.br/publicacoes-e-documentos/guia-dos-
-museus-brasileiros-2
Disponível para consulta e download, apresenta mais de 3 mil museus já 
mapeados pelo Ibram em território nacional. O material está dividido por 
regiões (Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul).
 
Ibram – Museus administrados diretamente pela Instituição
http://www.museus.gov.br/os-museus
Os 30 museus estão espalhados pelo país, citados por nome e Estado. 
Informações também sobre diretoria, histórico, acervo, endereço e 
horário de funcionamento.  

Ibram – Guia de publicações do Ibram
http://www.museus.gov.br/category/publicacoes-e-documentos
Circuito Verde de Museus; Roteiro Cultural Museus Rio+20; Revista 
Musas, Cadernos Museológicos: Segurança em Museus; Política de Se-
gurança para Arquivos, Bibliotecas e Museus.

Museu do Holocausto – Curitiba (PR)
www.museudoholocausto.org.br
Informações sobre a visitação, guias pedagógicos, localização, horário 
de funcionamento, notícias, biblioteca e acervo desse recém-inaugu-
rado museu brasileiro.

Museu de Arte de São Paulo 
http://masp.art.br
Considerado o mais importante museu de arte ocidental do Hemis-
fério Sul, possui atualmente cerca de 8.000 peças, dentre as quais se 
destacam as pinturas ocidentais, principalmente italianas e francesas.

Museu Imperial
www.museuimperial.gov.br
Possui o principal acervo do país relativo ao Império brasileiro, em espe-
cial o chamado Segundo Reinado, período governado por dom Pedro II. 
São cerca de 300 mil itens museológicos, arquivísticos e bibliográfi cos.

Museu Virtual de Ouro Preto
www.museuvirtualdeouropreto.com.br
Proporciona, em ambiente virtual interativo e dinâmico, a navegação 
virtual em Ouro Preto, com informações sobre o patrimônio históri-
co, arquitetônico e cultural da cidade síntese do ciclo do ouro, tomba-
do pela Unesco no Brasil.

Museu Virtual de Brasília  
www.museuvirtualbrasilia.org.br/
Tem o objetivo de contribuir com a educação patrimonial ao mesmo tem-
po em que promove a cidade, estimulando entre os que não conhecem a 
capital federal o desejo de visitá-la. 

Museu da Pessoa 
www.museudapessoa.net
Museu virtual de histórias de vida aberto à participação gratuita de toda 
pessoa que queira compartilhar sua história. O intuito é democratizar e 
ampliar a participação dos indivíduos na construção da memória social.

Museu Mazzaropi
http://www.museumazzaropi.com.br/
Panorama da história e obra de Amácio Mazzaropi, além de fatos re-
centes relacionados a esse inesquecível personagem da cultura popular 
brasileira. Aqui, você também fi ca conhecendo as ações culturais e 
educacionais do Museu e Instituto Mazzaropi e como participar delas.

The Virtual Egyptian Museum* 
www.virtual-egyptian-museum.org 
Apresenta uma coleção de antiguidades, comentários e ferramentas 
interativas para a exploração do Egito antigo.

Musée du Louvre* (Museu do Louvre)
www.louvre.fr/
O museu mais visitado do mundo reúne em Paris antiguidades egíp-
cias e do oriente, arte grega, romana e etrusca, esculturas, gravuras e 
pinturas famosas, como a Monalisa, de Leonardo da Vinci.

British Museum* (Museu Britânico)
www.britishmuseum.org/
Possui mais de 7 milhões de objetos de todo o mundo, sendo um 
museu de história humana e cultural. Possui alas do Egito, Grécia, 
Oriente Médio, Ásia, África, Oceania, coleções de moedas e medalhas.

American Museum of  Natural History* 
(Museu Americano de História Natural)
www.amnh.org/
A instituição reúne mais de 32 milhões de espécies voltadas para pes-
quisa científi ca e educação.

*Sites que não apresentam o idioma português

A seguir, indicamos uma lista de como encontrar, visitar e acessar alguns museus, bem como cartilhas e 
publicações nacionais que podem expandir esse universo tão fascinante. Não se trata de uma eleição ou lista 
completa dos melhores ou maiores museus, mesmo porque cada um cumpre o seu papel. Lembramos ainda 
que os links estão sujeitos a conexões, velocidades, endereços eletrônicos, e foram acessados no fechamento 
desta edição, no mês de agosto.

Cliques e acessos de arte, 
cultura e aprendizagem
A seguir, indicamos uma lista de como encontrar, visitar e acessar alguns museus, bem como cartilhas e 
publicações nacionais que podem expandir esse universo tão fascinante. Não se trata de uma eleição ou lista 
completa dos melhores ou maiores museus, mesmo porque cada um cumpre o seu papel. Lembramos ainda 

Cliques e acessos de arte, 
cultura e aprendizagem
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Nas escolas tradicionais, nota-se que, na relação en-
tre professor e aluno, o primeiro “detém” todo o 

saber, enquanto o segundo apenas recebe os conhecimen-
tos prontos. Professores assim não fazem a menor ques-
tão de vivenciar a aprendizagem com seus alunos. Atuam 
sem qualquer tipo de expressão humana em relação a eles 
e ainda prejudicam a qualidade afetiva e produtiva. Com 
isto, o papel do educador e a construção do conhecimento 
cognitivo fi cam comprometidos e abalados. 

Na pós-contemporaneidade, os educadores se empe-
nharam mais com o processo educativo, e constatou-se, 
portanto, que cognição e emoção estão entrelaçadas. Tal 
consideração tem implicação imediata nas práticas educa-
cionais: não se pode mais restringir o processo de ensino-
-aprendizagem apenas à dimensão cognitiva, dado que a 
afetividade também é parte integrante do processo. O re-
sultado prático da afetividade na relação entre professores 
e alunos no ambiente pedagógico envolve três grandes ha-
bilidades: a cognitiva, a social e a emocional.

 A habilidade cognitiva trabalha com o aprender 
constante de novas ideias, conceitos e valores; a social 
desenvolve duas questões básicas: uma é a importância 
da cooperação, e a outra é a solidariedade; já a emocional 
revela o que há de mais nobre no ser humano: a capacidade 
de amar e de ser amado. Ela perpassa as outras duas. 
Não se aprende e nem se participa do jogo social sem 
emoção. Por isso, a afetividade “nasce” da certeza de que 
o aluno aprende quando se sente valorizado, acolhido, 
respeitado. O que o professor pode fazer é incentivá-lo, 
isto é, despertar sua atenção e seu interesse com fontes 
motivacionais. Assim, temos que fazer uma distinção 

entre motivo e incentivo. O primeiro é um estímulo 
interno, o segundo, externo.

 Sabemos que cabe ao professor incentivar o aluno 
para que ele se sinta motivado a agir. Como? Viabilizan-
do exercícios de cooperação que sustentem o desenvol-
vimento cognitivo, moral, social e afetivo dos discentes. 
Ele deve facilitar a veiculação de ideias, valores e princí-
pios de vida ajudando a formar a personalidade do aluno. 
Este, por sua vez, sendo “desafi ado” a participar das au-
las, se sentirá acolhido e respeitado pelo seu interlocutor 
ao perceber que suas dúvidas são respeitadas. Desmistifi -
ca-se a teoria do medo que garante o bom comportamen-
to em sala de aula. Conteúdo e forma são essenciais para 
haver interesse pela aula.

 

O professor perspicaz desperta a curiosidade do aluno, 
compreende o erro e não o supervaloriza, investindo em 
uma relação que o faz não fi car constrangido, já que é 
tratado com respeito cotidianamente. Uma regra básica: 
todo educador deve ser educado, isto é, cordial e amável, 
trabalhando a desconfi ança ou a apatia de seus alunos 
por meio de relações educadas, ternas, competentes. Esse 
já é um bom caminho para a relação entre educadores e 
educandos frutifi car ainda mais. 

implicações na relação entre professores e alunos 

Não se aprende e nem se participa do jogo social 
sem emoção. Por isso, a afetividade ‘nasce’ da 
certeza de que o aluno aprende quando se sente 
valorizado, acolhido, respeitado.



Ser autêntico, honesto e congruente signifi ca “ser o 
que se é”. O clima emocional da sala de aula, resultado 
da interação professor-aluno, pode ou não favorecer a 
aprendizagem. Tudo dependerá se ele será positivo e de 
apoio ao aluno quando houver afetividade e cordialidade. 
Só assim o jovem sentirá segurança sem temer a crítica e 
a censura do professor. 

A qualidade da relação professor x aluno infl ui em mui-
tos aspectos, sobretudo na aprendizagem. A atmosfera da 
classe é o resultado da personalidade, do humor das pala-
vras e das atitudes do professor.

Podemos notar que os relacionamentos de todos os en-
volvidos no cotidiano escolar revelam diferentes conheci-
mentos e habilidades, conteúdos da cultura que são tempo-
rais, múltiplos e heterogêneos. Esses saberes são constru-
ídos ao longo do tempo, na socialização familiar, escolar, 
numa integração cognitiva e afetiva. Devemos estabelecer 
relações de empatia procurando entender os sentimentos, 
intenções e mensagens do outro. Tais características nos 
dão a possibilidade de um relacionamento pleno com os 
demais, verdadeiro, e uma qualidade de vida melhor.

A afetividade e o 
processo de empatia: 
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A importância do afeto no 
processo de empatia

A famosa tríade rogeriana — ter empatia, aceitar in-
condicionalmente o aluno e ser autêntico — impele os 
educadores a discorrerem sobre a ideia de não concentrar 
as atenções apenas em ensinar, mas, sim, em criar con-
dições que promovam a aprendizagem. Logo, o melhor 
ambiente para a aprendizagem resulta da qualidade da 
interação humana, especifi camente do grau de cordiali-
dade entre professor e aluno, que são pessoas completas, 
com afeto, cognição e movimento, e assim se relacionam. 
É responsabilidade do professor a organização do meio 
pedagógico e a busca por ferramentas propícias para des-
pertar o interesse, o movimento e, consequentemente, o 
desenvolvimento de seus educandos. Desenvolver-se é 
ser capaz de responder com reações cada vez mais espe-
cífi cas a situações cada vez mais variadas. 

A empatia permite o educador compreender os senti-
mentos do aluno e comunicá-lo se está sendo compreendi-
do. Os estudantes devem ser aceitos como realmente são, 
sem julgamentos e sem barganhas usuais do tipo “se você 
fi zer isto, então eu gosto de você”. O professor precisa 
ser incondicionalmente aceito por eles; o professor deve 
aceitá-los sem reservas. 

*Claudemir Santos Silva é graduado em Letras e 
especialista em Psicopedagogia Institucional pela 
Faintvisa (PE). É docente de Língua Inglesa, leciona 
no Educandário Reino Infantil (Vitória/PE) e é profes-
sor tutor do curso de Letras EAD-UFRPE. Também é 
voluntário dos grupos PET-Letras e PIBIC, na UFPE.
E-mail: claudemirssilva@yahoo.com.br

A empatia permite o educador compreender 
os sentimentos do aluno e comunicá-lo se está 
sendo compreendido.
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Módulos
de aprofundamento

A garantia da aprendizagem dos estudantes é um 
importante propósito dos processos educativos. Por isso, 
a maioria das escolas se preocupa muito em recuperar 
os conteúdos explanados nas aulas, razão que explica o 
surgimento dos programas de recuperação, plantões de 
dúvida, aulas de apoio etc. Com o Colégio Albert Sabin 
não é diferente. A instituição está atenta em assegurar o 
conhecimento aos seus alunos, não somente pela revisão 
do que foi ensinado, mas também pelo aprofundamento do 
que já foi aprendido em sala. Assim nasceram os chamados 
Módulos de Aprofundamento.

Os Módulos de Aprofundamento têm como missão 
prestigiar os alunos que gostam de estudar, que querem 

enfrentar desafi os e se tornarem academicamente mais 
competentes. Nesses módulos, as aulas são direcio-

nadas a discussões mais elaboradas dos conteúdos 
abordados em aula por meio de exercícios mais 

complexos. Com um material criteriosamente 
escolhido pela equipe pedagógica, os pro-

fessores procuram partilhar possibilidades 
de resolução para determinada questão, 

exercitando habilidades fundamentais 
nessa etapa da vida dos estudantes, 
como calcular, estabelecer relações, 

interpretar e redigir diferentes textos (li-
terários, técnicos, históricos), e outras tão ne-

cessárias ao desenvolvimento intelectual. 
Não só as habilidades cognitivas são aprimoradas, mas 

também as psicológicas, tudo para que os alunos se tornem 
indivíduos mais seguros e, portanto, mais equilibrados 
em situações notoriamente tensas e características dos 
diversos exames seletivos.  

os conteúdos explanados nas aulas, razão que explica o 
surgimento dos programas de recuperação, plantões de 
dúvida, aulas de apoio etc. Com o Colégio Albert Sabin 
não é diferente. A instituição está atenta em assegurar o 
conhecimento aos seus alunos, não somente pela revisão 
do que foi ensinado, mas também pelo aprofundamento do 
que já foi aprendido em sala. Assim nasceram os chamados 
Módulos de Aprofundamento.
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*Áurea Bazzi é coordenadora adjunta do Ensino Médio do Colégio Albert Sabin.

Outro aspecto que vale ressaltar é o convívio com 
os pares igualmente engajados e motivados pelo mes-
mo desafio, cenário bastante convidativo ao conheci-
mento compartilhado e ao fortalecimento das relações 
humanas. Isso contribui certamente para a superação 
de barreiras emocionais. 

A sistematização dos estudos com pares mais expe-
rientes é indubitavelmente um interessante diferencial 
nesse tipo de programa de estudo. Em geral, o jovem 
não consegue estabelecer tal rotina em sua casa com a 
devida qualidade. No aconchego do lar, atrativos como 
redes sociais, celular, jogos, TV e, o mais antigo deles, a 
cama, competem com os livros. Ficar na escola, na sala 
de aula, em companhia de livros, dos bons amigos e de 
um bom professor não lhes deixará outra escolha senão 
a de resolverem as atividades solicitadas, cada um com 
o seu rendimento. 

É no período vespertino e em três vezes por semana 
(às segundas, terças e quintas) que acontecem as aulas 
do Módulo de Aprofundamento. Quartas e sextas são 
intencionalmente reservadas para os alunos se organizarem 
com as outras atribuições pertinentes ao curso regular, tais 
como tarefas de casa, trabalhos, avaliações, e também para 
resolverem assuntos pessoais. 

O programa é oferecido para o primeiro e o 
segundo anos do Ensino Médio. Os estudantes são 
convidados a participarem do módulo quando 
alcançam média global maior ou igual a sete. 
As disciplinas envolvidas tanto no cálculo 
da média como na programação das aulas 
são biologia, física, geografi a, história, 
língua portuguesa, matemática e 
química. As mensalidades são as 
mesmas, independentemente 
da participação nos módulos.

Ainda à luz do conceito 
de aprofundamento, o co-
légio também proporcio-
na módulos especiais de 
cinco e seis dias, que são 
oferecidos exclusivamente 
a todos os alunos do ter-
ceiro ano do Ensino Mé-
dio. Os módulos de seis 
dias são divididos em dois 

grupos: a primeira turma é constituída por estudantes com 
média global maior ou igual a oito; já na segunda turma 
estão aqueles com média maior que sete e menor que oito. 
Esses dois grupos têm aulas de segunda a sábado. Os de-
mais, com média inferior a sete, são divididos nos módulos 
de cinco dias e participam das aulas de segunda a sexta-fei-
ra. O material pedagógico é o mesmo para todas as turmas, 
entretanto, como os dois grupos do módulo especial de 
seis dias permanecem por mais tempo na escola, a grade 
de aulas é maior. Portanto, é possível resolver maior núme-
ro de exercícios.

Embora de caráter facultativo, neste ano de 2012 
o Ensino Médio acolhe duas turmas de Módulo de 
Aprofundamento do primeiro ano, duas do segundo e 
cinco do terceiro. São aproximadamente 210 alunos 
compartilhando conhecimentos, valores e muitas 
emoções, com 22 professores experientes que, muito 
mais do que aprofundar conteúdo, despertam talentos 
e entregam jovens mais conscientes e felizes para a 
sociedade. Agir assim é promover um dos quatro pilares 
do colégio: a excelência acadêmica.



O problema 
No Brasil, não é segredo que os professores convivem 

diariamente com cenas reais de brigas entre alunos en-
volvendo agressões físicas e psicológicas, depredação de 
patrimônio e uso de armas e drogas, do álcool ao crack. O 
resultado é o comprometimento da qualidade do trabalho 
dos educadores e da própria vida escolar.

O bullying é um termo de origem inglesa, derivado do 
adjetivo bully, cujo signifi cado remete a “valentão”. Esse 
tipo de violência se caracteriza pela ocorrência de uma 
série de agressões promovidas geralmente em um longo 
período e de forma repetitiva, com evidente desequilíbrio 
de força entre agressor e vítima.

Físicas ou verbais, essas agressões costumam fazer ví-
tima aquela criança mais quietinha, a que está acima do 
peso ou a que usa óculos. Em alguns casos, chegamos 

BULLYING

Li, Gostei e Recomendo! | Por Mônica Carneiro Palopoli*
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Com o objetivo de discutir o tema e analisar como essa 
prática é vista e estudada em nosso país, Sônia Maria 

de Souza Pereira publicou o livro Bullying e suas implicações no 
ambiente escolar, fruto de uma monografi a defendida no cur-
so de Pedagogia da Faculdade de Educação da Universida-
de Federal da Bahia. Trabalhando um assunto tão comple-
xo, o livro se mostra muito importante para orientar pais e 
professores no entendimento desse fenômeno, que parece 
adentrar cada vez mais os portões da escola.

Em seis capítulos, a autora apresenta refl exões sobre a 
atual situação e a gravidade do problema. De maneira clara 
e objetiva, oferece medidas para o seu enfrentamento sem 
a pretensão de apresentar soluções imediatas ou defi niti-
vas. A obra também disponibiliza pesquisas e dados que 
ajudam a mostrar por que é tão difícil para as escolas de-
tectar o bullying e quais suas consequências para as vítimas. 

de forma vaga e sem profundidade

Para não tratar o

Nos últimos anos, o bullying entrou defi nitivamente em pauta nas 
escolas e na mídia. As brincadeiras que por gerações e gerações 
foram encaradas como “coisa de criança” e comuns à formação e 
ao amadurecimento dos jovens tornaram-se problema crônico para 
muitos pais e colégios. Como resultado, uma lista imensa de agres-
sões e crimes ilustra a problemática. O famoso caso de Columbine, 
ocorrido nos Estados Unidos em 1999, e o recente massacre do 
Realengo, no qual um jovem de 23 anos causou a morte de 12 alu-
nos na escola onde ele mesmo havia estudado, são tristes exemplos.



lhantes no Brasil. 
Por fi m, a autora ressalta o papel exercido pela televi-

são, Internet, telefonia móvel e pelo consumo exacerbado, 
outros condicionantes para a violência que são propaga-
dos a todo o momento. Filmes, novelas e propagandas in-
cessantes bombardeiam a cabeça do jovem. Os desenhos 
animados, inicialmente destinados às crianças, fazem apo-
logia à violência e mudam o imaginário dos adolescentes. 
A criança, assistindo repetidamente a exemplos de brigas, 
lutas e rivalidades, passa a ver essas situações como nor-
mais e sente o desejo de imitá-las. 

Intervenção  

Após traçar conceitos históricos sobre os primeiros 
estudos acerca do tema, ainda na década de 1970, na Sué-
cia, a autora discute também modelos adotados em alguns 
países para prevenir e combater esse problema nas esco-
las, ao mesmo tempo em que deixa claro que não existe 
receita ou saída única. São diversas as estratégias e arti-
culações inseridas em projetos pedagógicos que deveriam 
ser pensadas por todas as escolas, privadas e públicas. 
Cada uma apresenta suas limitações, o que exige amplo 
estudo para melhor compreensão de suas possibilidades. 
No Brasil, falta justamente articulação entre secretarias de 
educação, gestores e educadores, respeitando sempre a di-
versidade e as particularidades de cada escola.  

Outro caminho importante é a necessidade de educar 
as crianças desde cedo. Homossexualidade, obesidade, cor 
da pele e outras características consideradas “diferentes” 
pelos colegas não irão gerar repúdio e gozação se as crian-
ças aprenderem desde cedo a lidar com a diversidade. O 
resultado dessa educação fi cará para toda a vida, evitando 
que, na adolescência ou na fase adulta, ela venha a co-
meter atos de preconceito e discriminação. É assim que 
se formam cidadãos preparados para viver em sociedade.  

Bullying e suas implicações no ambiente escolar, de Sônia Ma-
ria de Souza Pereira, é excelente oportunidade para mui-
tos adquirirem suporte teórico e começarem a repensar o 
debate do problema nas escolas, às vezes feito de maneira 
vaga e sem profundidade.

ao ponto de ver claramente o preconceito sexual e social 
manifestado contra meninos e meninas que apresentam 
comportamento diferente do “padrão”, que não têm con-
dições de comprar brinquedos e roupas caras ou que são 
fi lhos de funcionários do colégio. 

O tema é muito delicado, e não são raras as vezes em 
que ele extrapola a sala de aula. Os fatores determinantes 
para a ocorrência do fenômeno se encontram também em 
questões psicológicas, familiares e até socioeconômicas. 
Desconhecendo o assunto ou mesmo confusos, muitos 
educadores não estão preparados para lidar com a situ-
ação. Por conta disso, o bullying chega a ser confundido 
com indisciplina ou brincadeiras entre alunos, brigas cor-
riqueiras, ou algum tipo de mau comportamento passagei-
ro. Daí a importância de se trabalhar o conteúdo com as 
crianças desde cedo, sendo fundamental que os orienta-
dores estejam preparados para tratar os problemas dentro 
e fora da escola.

 
Violência 

Após uma breve introdução ao tema, a autora come-
ça a rever os conceitos de violência. Segundo Sônia, eles 
variam em diferentes períodos da história e dependem da 
maneira como cada indivíduo compreende o tema a partir 
dos seus valores e da sociedade. Fica evidente, então, que 
o conceito é muito complexo e acaba sendo aplicado a 
fenômenos diversos. A discussão tende a se tornar gene-
ralista, incluindo desde pequenas infrações até atentados 
contra a vida. 

A autora toca em alguns pontos importantíssimos: em 
primeiro lugar, a desestruturação da família tradicional, 
com o surgimento de novos “tipos” de família caracteriza-
dos pela ausência do pai ou da mãe, pelas relações de pais 
que estão se divorciando ou mesmo por famílias homos-
sexuais. Toda essa mudança somada ao pouco tempo que 
os pais passam com os fi lhos e à falta de limites é uma das 
possíveis explicações para que crianças e jovens adotem 
um tipo de comportamento mais agressivo. 

Outra situação que expõe o jovem à violência é o uso 
excessivo de drogas, lícitas ou não. O álcool, por exemplo, 
é um grande desencadeador da violência. Esses estudos 
são resultados de pesquisas realizadas em países europeus. 
Em razão da globalização, tornaram-se comuns em mui-
tos lugares do mundo e podem ser apontados casos seme-
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*Mônica Carneiro Palopoli, professora do 3º ano do Ensino Fundamental I do Colé-
gio Nossa Senhora do Morumbi, é pedagoga com pós-graduação em Distúrbios de 
Aprendizagem. E-mail: monica.f1@nsmorumbi.com.br 
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A grande mestra Maria de Lourdes Pereira da Silva, 
autora da Pedagogia da Autoexpressão (método natural 
para a aquisição da leitura e da escrita), levou para a roti-
na escolar de seus alunos (Jardim II ao 2º ano do Ensino 
Fundamental I) o prazer pela leitura literária graças ao 
seu projeto Clube do Livro em Sala de Aula. O sucesso 
foi imediato. Podia-se notar a satisfação das crianças, es-
pecialmente naquelas que estão sendo alfabetizadas.

Há 28 anos, o Instituto Natural de Desenvolvimento 
Infantil (INDI) desenvolve o Clube do Livro, verticalizan-
do esta proposta de leitura que abarca desde o maternal, 
na Educação Infantil, ao nono ano do Fundamental II. O 
Clube do Livro em Sala de Aula é independente do uso aca-
dêmico/literário da biblioteca escolar. Ele é um sistema de 
leituras por rodadas de aproximadamente 15 a 20 obras dife-
rentes que circulam entre as crianças, bimestralmente. A se-
leção dos livros é feita pela coordenadora da área e as crian-
ças, que escolhem seus livros e os adquirem depois de verem 
a listagem disponibilizada. Depois de cada turma estar de 
posse dos livros da rodada, iniciam-se as leituras com prazos 
defi nidos, para que possa haver o rodízio dos livros entre as 
crianças. Com o Fundamental II ainda existe a lista dos li-
vros obrigatórios indicados pelo professor de literatura, que 
também devem ser lidos em prazos defi nidos, e as propostas 
interpretativas-avaliativas dirigidas pelo referido professor. 

As crianças da Educação Infantil também usufruem 
do Clube do Livro, adquirindo seus exemplares e levan-
do-os para serem lidos com os pais, em casa, e poste-
riormente devolvidos para exploração, em sala de aula. 

Assim, desde bem pequenas, vão se envolvendo com o 
prazer de ouvir e vivenciar histórias.   

Nosso percurso com este projeto foi um grande su-
cesso na conquista da leitura e da escrita. A leitura e as 
composições literárias foram se expandindo com a for-
mação de leitores, autores e ilustradores vorazes que che-
gavam a ler 80 livros, no mínimo, além de frequentarem 
a biblioteca. Como autores e/ou ilustradores os alunos 
produzem dois livros, em média. 

O Clube do Livro abre o ano letivo organizando as 
rodadas de leitura trimestrais e semestrais. A seleção 
dos livros é feita pelos professores e coordenadores do 
Infantil, pela coordenadora e pelas crianças promoto-
ras literárias do Fundamental I e pelas coordenadoras e 
professores do Fundamental II. As crianças promotoras 
literárias são selecionadas pelos professores e pela coor-
denadora a partir de dois critérios: a inscrição espontâ-
nea em sala de aula e a desenvoltura para a leitura. Os 
promotores, em parceria com a coordenadora, vão até 
as editoras e lá leem e elegem os livros que serão ad-
quiridos pelos demais alunos e lidos naquela rodada. A 
cada rodada do Clube do Livro, novos promotores são 
eleitos e novos livros, selecionados. 

Realizamos três eventos literários culturais no primei-
ro semestre do ano letivo. Na Educação Infantil organi-
zamos a Semana da Contação de História, desenvolvida 
com a participação especial das famílias, de profi ssionais 
do ramo literário (autores, ilustradores, contadores e can-
tadores de história) e, é claro, dos professores e das pró-

O prazeroso processo de ser
leitor, ilustrador e autor

A leitura descoberta com satisfação e envolvimento é efi caz e uma experiência 
profundamente enriquecedora para o desenvolvimento educacional.

Clube
do

Livro
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prias crianças, que contam e dramatizam histórias entre 
as turmas. Todo esse trabalho é realizado num grande ce-
nário ou instalação montado pelas crianças e professores. 
Com o Fundamental I, fazemos um sarau literário cultural 
explorando as obras dos autores eleitos pela equipe docen-
te. Neste exercício as crianças apresentam e homenageiam 
as obras lidas com trabalhos interpretativos, releituras en-
riquecidas com ilustrações, expressões cênicas e composi-
ções, inclusive musicais. Há também um momento reser-
vado para as famílias e os autores homenageados, a fi m de 
promover conversas em torno dos temas literários.

No Fundamental II realizamos um café cultural. Os 
alunos apresentam e encenam seus trabalhos de pesquisa, 
suas refl exões, suas críticas e produções focados num tema 
central e em seus autores, defi nidos pelos próprios alunos 
e professores, que se responsabilizam pela organização da 
atividade. A apresentação propriamente dita é exclusiva-
mente feita pelos alunos, para uma plateia constituída pelas 
famílias, colegas, convidados, autores e equipe docente. 

O Clube do Livro culmina com um espetacular festival 
do livro, que este ano chega em sua 28a edição. O tema 
central serão os 35 anos da escola. Tudo é feito pelos alu-
nos, desde o convite ofi cial para o festival até as monta-
gens das editoras e os livros propriamente ditos. O convi-
te para o evento é selecionado por meio de um concurso 
entre os alunos do Fundamental I que leva em conta dois 
aspectos: o textual e o ilustrativo. Ambos precisam con-
templar o tema central do festival. Este convite é impresso 
e distribuído na comunidade e na imprensa local, além de 
ser estampado em uma camiseta comemorativa do referi-
do evento. Cada turma se torna uma editora. Cada editora 
edita e expõe os livros individuais e coletivos elaborados 
pelos alunos daquela turma. Cada turma organiza a sua 
editora em cenários ou instalações por onde os alunos e 

* Júlia Passarinho é diretora do Instituto Natural de Desenvolvimento Infantil de Brasília 
(DF), autora da Pedagogia da Interação Expressiva.

convidados circulam durante todo o festival e conhecem 
as obras. Cada área de conhecimento também expõe as 
produções de seus alunos dentro das referidas editoras no 
Fundamental II. Nos demais segmentos, as turmas apre-
sentam os livros e conteúdos conforme as áreas de estudo 
que foram construídas ao longo do ano letivo. Os próprios 
alunos recebem os visitantes — que são eles mesmos — e 
apresentam suas obras. Durante duas semanas a escola se 
transforma num grande cenário interativo, da entrada prin-
cipal até os pátios centrais, possibilitando que todos sin-
tam, respirem e se elevem em um universo literário “vivo”.

O mais fantástico de todo este processo é o fato de os 
recursos utilizados virem dos materiais de montagem das 
editoras e dos cenários/instalações. São materiais simples, 
baratos e reciclados. Utilizamos muito papelão, barbantes 
de todos os tipos, cola branca e escolar, caixas de papel, 
pedaços de tecido, revistas velhas, jornais, garrafas tipo 
PET, tetra pak, guache, tintas à base d’água, lápis de cor, 
giz de cera e papéis diversos. Todos os livros são cons-
truídos com esses recursos criados pelos próprios alunos. 
Os professores auxiliam nos arremates. Os estudantes do 
Fundamental I e II utilizam recursos técnicos de informá-
tica, vídeos produzidos por eles mesmos e também mate-
rial reaproveitado. Nas instalações podemos usar também 
a técnica do papel machê, madeirites, arames, cordas, plás-
ticos, panos e todo e qualquer material que garanta efeitos 
e resultados de qualidade para as montagens.

 

O grande objetivo desse projeto é obter produtos 
fi nais que expressam o universo literário, garantindo as 
fantasias infantis, as descobertas juvenis e o prazer adulto 
da leitura. Os livros consolam as almas e nos fazem so-
nhar, e os sonhos alimentam o nosso viver!  
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Quando Mário repara na grafi a de seu nome, percebe que 
ali estão o mar e o rio, duas palavras muito especiais, cada 
uma com suas características: um é salgado, o outro é 
doce. O livro convida a criança a descobrir novas palavras, 
seres e coisas motivando-a a viajar pelos versos da obra e 
a se perguntar sobre o que há por trás de seu nome. Quais 
outras palavras ele pode revelar? Depois de exercitar a 
criatividade, Mário tem uma agradável surpresa quando 
sente um balanço nas letras do próprio nome mudar 
as letras de lugar e dar espaço para novas surgirem e 
montarem outra palavra: barco.

Os organizadores disponibilizaram 36 textos que 
discutem antropologia a partir de clássicos como Platão, 
Aristóteles, Tomás de Aquino, Rousseau, Hegel, Kant, 
entre outros. Com o objetivo de aproximar a Filosofi a 
das diferentes ciências intimamente ligadas ao discurso 
fi losófi co sobre o homem, cada um deles foi escrito 
por um pesquisador diferente, com formação ou em 
Direito, Psicologia, Sociologia, Pedagogia, Teologia ou 
em outra área de conhecimento. Apresentar as linhas 
de pensamento desses intelectuais orienta o leitor a 
construir a sua própria.

O livro enfoca questões relacionadas à utilização das 
tecnologias pelos jovens nos dias atuais. A história se 
desenvolve a partir das ideias do personagem Paulo, 
o PH, que considera normal passar 8 horas por dia 
conectado à Internet. A autora aborda a batalha entre o 
mundo real e o virtual e também ressalta a importância 
do uso equilibrado do computador, do celular e/ou do 
videogame. Divertido, apresenta quadros de conversas 
em um layout similar ao das mensagens instantâneas 
trocadas entre os adolescentes e alerta sobre os perigos 
que se camufl am nas redes.

A coletânea publica artigos que demonstram posições 
opostas a questões fi losófi cas fundamentais. Refutação 
apresenta a tradução de dois textos: um deles, o 
clássico artigo de Gregory Vlastos; o outro e mais 
recente, da pesquisadora francesa Monique Dixsaut. 
Além de ser uma contribuição teórica para o tema, o 
presente trabalho é um exemplo prático de refutação 
fi losófi ca, palavra falada habitada pela escuta, capaz 
não só de libertá-la, reconhecendo suas insufi ciências 
e contradições, mas também de participar do processo 
inventivo de sua elaboração.

Um barco em meu 
nome
Gloria Kirinus
Ilustrações de Eliana 
Delarissa

Natureza humana 
em movimento
Ensaios de antropologia 
fi losófi ca
Anor Sganzerla, Antonio José 
Romera Valverde e Ericson Fala-
bretti (orgs.)

Mundo real chamando
Shirley Souza

Refutação
Gregory Vlastos e Monique 
Dixsaut (coordenação de 
Marcelo P. Marques)

Formato: 21 cm x 27,5 cm
Páginas: 32

Formato: 16 cm x 23 cm
Páginas: 440

Formato: 13,5 cm x 21 cm
Páginas: 128

Formato: 13,5 cm x 21 cm
Páginas: 88
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Com linguagem acessível, a obra apresenta uma análise 
do pensamento de Nietzsche e Pascal sobre o sofrimento. 
Este é o objeto de escolha para ser o ponto de contato 
entre as duas ideias deste trabalho. O foco volta-se para o 
estudo das implicações físicas, emocionais e relacionais 
propiciadas pela enfermidade às vidas e ao pensamento 
dos fi lósofos. O autor utiliza o método que inverte a ordem 
cronológica, por julgar interessante levantar os conceitos 
de afi rmação de si, de amor ao destino. Inicialmente, ele 
o faz em Nietzsche, para também investigar se estes 
podem ser verifi cados em Pascal.

A obra é uma nova versão do clássico “A formiguinha 
e a neve”, no qual a formiga prende seu pezinho em 
um fl oco de neve. Esta primorosa edição chama a 
atenção pelas ilustrações marcantes e expressivas, que, 
aliadas à delicadeza da fábula, incentivam ainda mais a 
participação dos pequenos na leitura. O livro A abelhinha 
auxilia a aprendizagem, estimula a imaginação e facilita a 
memorização. A diversão é garantida, e as crianças ainda 
poderão descobrir que, muitas vezes, nós mesmos temos 
a resposta para muitos de nossos problemas e dúvidas.

Jürgen Habermas é considerado o herdeiro da Escola de Frankfurt e um dos maiores fi lósofos alemães do século XX, sobretudo 
pela destreza com que transpôs os limites interdisciplinares e transitou por diversos campos de estudo. Em parceria com a Nato 
4 Motion, a PAULUS lança a série Habermas, composta de quatro DVDs sob a coordenação do mestre e doutor Anderson de 
Alencar Menezes. Os programas mostram a visão do fi lósofo sobre inúmeros assuntos, como fé, religião e educação. A coleção 
possui excelentes recursos de som e imagem e, ao fi nal de cada vídeo, apresenta uma relação de obras indicadas para quem 
deseja conhecer mais detalhadamente os temas tratados.

O sofrimento como 
redenção de si
Doença e vida nas fi losofi as 
de Nietzsche e Pascal
Thiago Calçado

Formato: 12 cm x 18 cm
Páginas: 192

A abelhinha
Nireuda Longobardi
Ilustrações de Ismael Martinez 
Pascoal

Formato: 21 cm x 27,5 cm
Páginas: 24

Coleção de DVDs Habermas
Anderson de Alencar Menezes

Habermas e a religião (vol. 1)
Duração: 33 min.

Habermas e Ratzinger (vol. 2)
Duração: 37 min.

Habermas e a educação (vol. 3)
Duração: 38 min.

Habermas e a Escola 
de Frankfurt (vol. 4)
Duração: 41 min.
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Se há uma palavra que talvez 
possa defi nir o mundo de 

hoje é esta: estresse. Por qualquer 
motivo, justo ou não, todo mundo já 
levanta a crista como galo de briga, 
querendo xingar, bater, matar.

A primeira reação é sempre 
agressiva. A ideia de que se pode 
resolver um confl ito pela negocia-
ção ou pela argumentação foi es-
quecida. Uma brutalidade irracio-
nal substituiu a refl exão. Só existe 
a lei da pancadaria. Não é à toa que 
fi lmes e espetáculos que exploram 
essa violência fazem sucesso, pois 
vão ao encontro da expectativa da 
maioria, que acha que só se resol-
vem as coisas na base da violência.  

Pessoas brigam e se matam nas 
ruas por causa de um banal inciden-
te de trânsito. Jovens se matam em 
pancadarias absurdas por motivos 
absolutamente estúpidos. Homens 
batem em mulheres e fi lhos porque 
seu time perdeu o jogo. E toda essa 
violência muitas vezes se converte 

em shows de televisão e garantem au-
diência para apresentadores cínicos 
e vorazes.  

Tudo isso deixa no ar uma tre-
menda tensão que atinge a todos. É 
impossível fi car alheio e indiferente 
ao que acontece à nossa volta. E o 
medo cresce e contagia. Sem per-
ceber direito, começamos a ter pe-
sadelos cada vez mais frequentes. 
Nossas noites cada vez menos se-
renas e tranquilas, nosso sono cada 
vez menos reparador. A fadiga se 
acumula. E tome calmante!  

E essa tensão entrou em nossas 
escolas. Por isso, nunca foi tão urgente 
rever nossos conceitos de educação 
e nossos objetivos na escola, que 
lamentavelmente também tem se 
convertido num espaço violento, 
com ocorrências de brigas, bullying, 
ofensas, tanto entre alunos como 
entre alunos e professores.

A educação para a paz e para o 
diálogo deve ser praticada em todos 
os momentos da vida escolar. Não 
deve virar “matéria” a ser ensinada, 
deve ser vivenciada. A sala de aula 

não pode ser um local tenso, com 
gente prestes a explodir de raiva ou 
violência. Deve ser um espaço de 
convivência e tolerância. Essa me 
parece a tarefa mais urgente a ser 
feita na educação brasileira. Infeliz-
mente, não vemos sinais de que as 
autoridades educacionais estejam 
seriamente preocupadas com isso. 
Autoridades que, com raríssimas ex-
ceções, nunca entraram em uma sala 
de aula de verdade, nunca exerceram 
o magistério. Professores, diretores 
e coordenadores precisam de ajuda 
e incentivo. Mas devem também re-
fl etir sobre suas atitudes, deixar de 
lado uma postura autoritária e vio-
lenta para tentar outra abordagem 
dos problemas. É preciso desarmar 
os espíritos, mas agir com fi rmeza 
e coerência. Lembram-se do ditado 
que diz “quando um não quer, dois 
não brigam”? Está na hora de co-
meçar a aplicá-lo em nossas aulas. 
Isso não signifi ca, evidentemente, 
ser condescendente com tudo, mas, 
sim, discutir e buscar outras formas 
de relacionamento entre professores 
e alunos e entre os alunos.  

 Na escola, os adultos — 
professores, diretores, funcionários 
— devem dar exemplos de boa con-
vivência, exemplos de resolução de 
problemas por meio do diálogo. Não 
basta aconselhar. Os jovens preci-
sam é de bons exemplos, tanto fora 
como dentro da escola.

*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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COMPRA PRA MIM        
Manuel Filho
A história de Manuel Filho orienta os jovens a não caír 
em armadilhas e a não ceder a tentações consumistas, 
por mais fascinantes que elas possam parecer à 
primeira vista.

ONDE FICA O MEIO AMBIENTE?
Shirley Souza
A partir de um projeto de preservação do meio 
ambiente, uma simpática galerinha aprenderá que a 
união é fundamental para os sonhos virarem realidade e 
transformarem o lugar onde vive.

ESPORTE PRA QUÊ?
Carmen Lucia Campos
Se a atividade física diverte alguns, outros torcem o nariz 
só de ouvirem falar nela. Aprenda a gostar de exercícios e 
a ter uma vida saudável com a historinha desta obra. 

EM QUE VOCÊ ACREDITA?
Dílvia Ludvichak
Religião é um assunto bem delicado, ainda mais quando 
discutido por uma turminha pouco tolerante às
opiniões dos colegas. Venha aprender um pouco mais 
sobre o tema.

MUNDO REAL CHAMANDO  
Shirley Souza
O jovem PH chega a fi car 8 horas por dia diante do 
computador. Patrícia, sua irmã, parece preferir o mundo 
real. Shirley Souza traça um paralelo muito curioso entre 
realidade e virtualidade. 

VIOLÊNCIA TEM FIM?
Luiz Ribeiro e Rita Kawamata
Quando a família de Gustavo foi para a Chapada 
Diamantina, não esperava encontrar por lá o que mais 
tinha motivado a saída de São Paulo: a violência. A 
história propõe refl exões válidas e muito interessantes.
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Vejam só como a coleção “De Que Lado Você Está?” cresceu! A série continua firme com a 
proposta de incentivar os adolescentes a refletir sobre os desafios da realidade 

e a tomar decisões. Aprendizado constante, sempre!

VENDAS: Tel.: (11) 3789-4000 — 0800-164011 — vendas@paulus.com.br
SAC: Tel.: (11) 3789-4119 — sac@paulus.com.br

SOMOS TODOS IGUAIS?
Carmen Lucia Campos
Lara, Elisa e Roger só pensam em curtir a boa vida que 
têm. Nei e Luciana sonham com um futuro melhor. 
Será que as diferenças sociais vão virar motivo de 
confl ito ou um caminho para descobertas?

QUEM PRECISA DE POLÍTICA?  
Luís Fernando Pereira
Helena não se interessava por política, mas a experiência 
que teve no colégio como diretora de comunicaçäo do 
grêmio estudantil a fez mudar radicalmente de opinião. 
E para melhor!
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 Indecisão não é com a gente. 
Venha descobrir por quê.



 

Olha só quanta coisa boa 
surgiu com a mistura 
entre Brasil e África! 

VENDAS: Tel.: (11) 3789-4000 — 0800-164011 — vendas@paulus.com.br
SAC: Tel.: (11) 3789-4119 — sac@paulus.com.br

ENCANTO,
BELEZA,
PLURALIDADE    CULTURAL:

Abecedário 
afro de poesia
Sílvio Costta

De A a Z, você vai conhecer uma 
incrível variedade de palavras de 
origem africana, grande parte 
presente no nosso idioma. No 
fi nal do livro, há um glossário 
explicando o signifi cado de cada 
uma delas.

32 págs.

Mãe África
Mitos, lendas, fábulas e contos
Celso Sisto

Coletânea que ressalta a diversidade 
cultural da África. O autor selecionou 
29 textos de diversos lugares do 
continente, privilegiando os que ainda 
não foram publicados em português.

144 págs.

Afro-Brasil em cordel 
Nezite Alencar

O cordel é um veículo de comunicação 
de ampla abrangência. Por isso é que 
a autora escreve sobre a pluralidade 
cultural brasileira fazendo uso desta 
importante ferramenta literária. 

40 págs.

Chica da Silva   
João Pedro Roriz 

O menino João da Silva e a ex-
-escrava Chica da Silva não têm 
apenas o sobrenome em comum. 
Lutar contra o preconceito é outra 
característica de ambos, brasileiros 
de garra, valor e respeito.

40 págs.
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