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Saúde
Os cuidados com a voz e as dicas para manter 
saudável o principal instrumento de trabalho dos 
professores

Cultura
Conheça o Museu de Arte do Rio (MAR) e tudo o 
que o novo espaço oferece para os professores e 
as escolas

 com a História 
O Holocausto como tema de ensino multidisciplinar



Jovem não é problema...
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Sem leitura a imaginação envelhece. Então confi ra a Coleção De Que 
Lado Você Está? e descubra que ler não é um “bicho-de-sete-cabeças”, 
pois livros ampliam horizontes, construindo assim um mundo melhor!

é solução.
Jovem não é problema...

Coleção
De Que Lado Você Está?

• Em que você acredita?
• Compra pra mim
• Esporte pra quê?
• Quem precisa de política?
• Somos todos iguais?
• Onde fica o meio ambiente?
• Mundo real chamando
• Violência tem fim?
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Aprendizagem 
dos  fatos mais tristes

Estamos quase na metade do ano e, mais uma vez, reforça-
mos o nosso compromisso em colaborar com a tarefa tão 

nobre de ensinar e mostrar bons caminhos aos alunos.
Escolas, educadores, alunos, pais, sintam-se em casa para 

comentar, sugerir, discutir, afi nal, nossa revista foi criada para isso 
mesmo: apresentar ideias e discutir experiências sobre o tema.

Para a capa desta edição, buscamos um assunto que até 
hoje causa perplexidade, seja pela violência, por seu enten-
dimento ou por seus desdobramentos. Estamos falando do 
Holocausto e do período brutal da guerra, mas pretendemos 
mostrar também que é possível aprender com a tristeza e a 
realidade. Começamos com o artigo do fi lósofo, escritor, jor-
nalista e pesquisador sobre o tema, Ariel Finguerman, que 
explica, em sua visão, porque incluir o Holocausto nas aulas. 
Também fi zemos uma reportagem no primeiro campo de con-
centração da Alemanha, que fi ca no município de Dachau. O 
lugar serviu de modelo para a criação de todos os outros cam-
pos - e atualmente - transformado em um Memorial –, possibi-
lita inúmeras pesquisas sobre história, memória e documenta-
ção sobre os fatos. Também conversamos com Haya Feldman, 
da Escola Internacional para Estudos sobre o Holocausto, do 
Museu Yad Vashem, em Israel, considerado referência mundial 
sobre o tema.

Por falar em pessoas, direitos, deveres e cidadania, con-
versamos com João Pedro Roriz, escritor, jornalista, ator entre 
outras atividades e que escreveu o aclamado Manual da Cida-
dania. Em animada entrevista, ele nos conta sobre seu trabalho 
e a importância do tema nas escolas, famílias e no currículo 
escolar brasileiro. Mais que isso, Roriz nos indica, a partir da 
sua experiência, caminhos possíveis para o ensino sobre cida-
dania, direitos e deveres. 

Outro tema presente é a inauguração do Museu de Arte do 
Rio (MAR), no Rio de Janeiro. Também sobre cultura, resga-
tamos a memória de Amácio Mazzaropi, sua trajetória e seu 
modo de fazer fi lmes e retratar o modo de vida da sociedade, 
durante o período de industrialização. 

Aproveitamos ainda para falar sobre um tema cada vez mais 
importante relacionado com a saúde do professor: a voz. Saiba 
como se prevenir, leia sobre dicas para evitar problemas e descu-
bra em que momento procurar o médico, caso seja necessário. 

Uma ótima leitura e até breve!

Equipe Páginas Abertas

paulus.com.br

Editorial

Sala de Aula
Eu sou assim em cordel,
por Colégio Petrópolis Aquarela



Entrevista | Por Marcelo Balbino

O carioca João Pedro Roriz começou cedo a manifestar sua vocação artística e cultural. Polivalente, subiu aos palcos aos 
14 anos, com o espetáculo Violetas na janela e na TV participou da minissérie A Muralha (TV Globo – 2000) e Tecendo o 
Saber (Futura – 2005). No rádio, apresenta o programa Rio Cultural (Rádio Rio de Janeiro – 1400 AM), um dos líderes de 
audiência no horário. Também realiza, com o mesmo sucesso, diversas palestras para jovens sobre educação, cidadania 
e outras questões pertinentes e importantes. Com os livros, o sucesso não poderia ser diferente, entre muitos prêmios e 
indicações, como o aclamado Almanaque da Cidadania e sua grande contribuição social, assim como as histórias das 
descobertas escolares pré-adolescentes de Gorrinho, ambos da PAULUS, do ano de 2012, quando também lançou Como 
educar sua mãe (editora WAK), que ajuda a resolver questões difíceis dentro do lar, sem perder o humor. Acompanhe a 
seguir um pouco do pensamento do ator, compositor, jornalista, autor, escritor e arte-educador João Pedro Roriz.
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Qual a sua formação e em qual 
segmento atua hoje em dia?
Formei-me em jornalismo. Come-
cei a minha carreira artística aos 14 
anos, trabalhando como ator em pro-
duções teatrais e televisivas. Hoje, 
escrevo para adolescentes na área 
didática e paradidática e me realizo 
como arte-educador realizando pa-
lestras dramatizadas sobre bullying 
e a importância da leitura, ofi cinas 
de sensibilização literária e palestras 
motivacionais para professores em 
escolas, prefeituras e eventos literá-
rios em todo o País. 

Qual o seu relacionamento 
com os livros? É possível re-
latar a infl uência deles e da li-
teratura em sua vida e em seu 
trabalho?
Tenho uma relação quase religiosa 
com os livros. Para mim, eles são sa-
grados. Durante a infância e a ado-

lescência não fui um aluno nota dez, 
mas sempre tive o hábito de ler o que 
me batesse na mão. Aliás, eu era um 
dos poucos meninos que não fi cava 
nem um pouco chateado em ganhar 
livros de presente de natal ou ani-
versário. Tinha uma coleção imen-
sa, passava horas organizando-a e 
folheando os volumes. Tinha tanto 
gosto pelo conhecimento que criava 
formas de passá-lo adiante: transfor-
mava meu quarto em museus com 
imagens e artigos pendurados nas 
paredes com as devidas explicações 
retiradas das enciclopédias; realizava 
apresentações artísticas para os ami-
gos dos meus pais que nos visitavam; 
imaginava-me um apresentador de 
um programa de perguntas e res-
postas e quem sofria com isso eram 
os empregados do prédio onde eu 
morava. Tornar-me um escritor, um 
formador de opinião, publicar tantas 
obras e participar indiretamente da 
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vida dos adolescentes é, para mim, 
uma grande satisfação. O contato 
com meus leitores é hoje parte im-
portante da minha vida profi ssio-
nal. Por isso criei um site interativo 
(www.joaopedrororiz.com.br), com 
matérias jornalísticas para alunos e 
professores e uma loja virtual onde 
as pessoas podem adquirir minhas 
obras com dedicatória e autógrafo. 

Como você avalia as experiên-
cias que realiza no sentido de 
ensinar as pessoas, em propa-
gar experiências e conscienti-
zar público e alunos?
Tenho vivenciado momentos que só 
podem ser traduzidos como “peque-
nos milagres”: o aluno da comuni-
dade carente que passou a ler após 
uma palavra ou um gesto, a meni-
na que se sentia feia e que passou a 
ter uma outra visão sobre o mundo 
após uma análise semiológica de um 
longa de animação, a professora que 
passou a se interessar mais por de-
terminado aluno após assistir à nossa 
palestra dramatizada... sem contar as 
manifestações de carinho: dezenas de 
alunos perfi lados para ganhar um au-
tógrafo, centenas de rostinhos ansio-
sos por uma palavra ou um gesto de 
carinho, os adolescentes rindo com 
os meu stand up durante as pales-
tras... Nesse ínterim, sinto que estou 
aprendendo a me relacionar, a dividir 
a atenção, a ter paciência, a entender 
um pouco mais o meu público-alvo e 
a respeitar a realidade do meu próxi-
mo. Através dos livros e das palestras 
que realizo, abordo temas que servi-
rão para o crescimento do público e, 
por que não, também para a minha 
bem-aventurança. Sinto de modo ge-
ral que isso também acontece com 
os professores: o estreitamento da 

escola é muito mais do que um local 
onde o cidadão paga para ser prepara-
do para o vestibular: é um local onde, 
muito além do intelecto, o aluno terá 
sua inteligência emocional colocada à 
prova na difícil tarefa de aprender va-
lores morais e éticos e a importância 
do relacionamento social para obten-
ção de seus objetivos. Olhando por 
esse viés, é quase óbvia a necessidade 
do estudo da cidadania nas escolas. 
No caso das escolas públicas é ain-
da mais importante, pois o Estado 
investe na educação do povo por-
que teoricamente esse investimento 
retornará, no futuro, aos cofres da 
Nação. Sem o estudo de cidadania, 
formaremos um Brasil de intelectu-
ais individualistas que não possuem o 
menor senso de coletividade. O que 
torna o assunto polêmico é a forma 
como se pretende passar conceitos 
de cidadania nas escolas. 

Em sua visão, qual deveria ser 
o conteúdo da disciplina de 
cidadania na escola e quem 
poderia ensinar, ou qual a su-
gestão para esta implantação?
Acho que é uma boa oportunidade 
para deixar de lado a “cuspição de 
giz” e a decoreba de conceitos para 
abordar essa matéria de forma lúdi-
ca, através de jogos pedagógicos, ati-
vidades artísticas e apresentação de 
trabalhos dos próprios alunos. Nesse 
sentido, sugiro às escolas que todos 
os professores avaliem o compor-
tamento de seus alunos durante as 
aulas e que essa avaliação seja trans-
formada em nota pelo coordenador 
pedagógico. Essa nota, em minha 
opinião, não deve aprovar ou repro-
var o aluno, mas servir de termôme-
tro para avaliação da conduta social 
dos alunos durante o horário escolar. 
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teoria com a prática e do ideal com 
o possível. Dizemos aos alunos para 
não se atrasar, sentar direito, ser 
paciente com o colega, se esforçar 
mais... e quando dizemos isso, nos 
lembramos que precisamos dar esse 
tipo de exemplo. No meu caso, além 
de educar, ainda tenho a oportunida-
de de ganhar a vida fazendo o que 
mais amo, que é escrever e atuar. É 
uma experiência maravilhosa!   

A profi ssão de ator ajuda nas 
demais atividades que reali-
za? Como funciona essa inte-
gração?
Ajuda muito. Como escritor eu posso 
falar sobre o que eu quiser – afi nal, 
tudo é texto! Como ator eu posso 
SER tudo o que eu quiser. As minhas 
palestras são divertidas por causa da 
encenação, do olho no olho, da im-
provisação, do humor e da imposta-
ção de voz. A bagagem que o teatro 
me deu possibilitou-me dar vida a 
alguns personagens que só existiam 
no mundo virtual da literatura. Meu 
corpo se transformou em uma ferra-
menta de trabalho enquanto outros 
escritores estão limitados às con-
cepções intelectuais. Por outro lado, 
todo ator é um pouco cigano e adora 
estrada. Essa vocação está sendo im-
portante, pois facilitou o meu conta-
to com as escolas, pois eu adoro via-
jar, visitar novos lugares e conhecer 
novas pessoas. 

Na sua visão, a disciplina de 
cidadania seria necessária no 
currículo escolar ou de certa 
forma já existe hoje? Como 
avalia a questão?
Em minha opinião, o que separa a es-
cola de um comércio é justamente a 
proposta de uma formação moral. A 

almanaque



por nossas ignorâncias. Por isso, é 
preferível ser honesto com elas, pois 
as crianças já perceberam que somos 
mentirosos quando afi rmamos que 
“todo cidadão tem direito ao traba-
lho, à condições justas e favoráveis, à 
remuneração justa e satisfatória que 
lhe assegure, assim como à sua famí-
lia, uma existência compatível com a 
dignidade humana” – frase escrita na 
primeira página da carteira de traba-
lho de todo cidadão brasileiro. 

Como e de que forma o con-
ceito de cidadania se relacio-
na com a escola?
A escola e a família são células bási-
cas que permitem às crianças e aos 
jovens treinarem suas relações sociais 
para viverem em sociedade. Escola e 
família são comunidades que também 
permitem aos adultos treinarem a sua 
autoridade. Acho engraçado quando 
vejo um professor reclamar da con-
duta de seus alunos. Eles estão tes-
tando os limites da autoridade para se 
sentirem seguros dentro de um raio 
de ação – algo comum para a idade. 
Também fi co intrigado quando vejo 
um pai reclamar da conduta de seus 
fi lhos. Eles buscam apoio na autorida-
de, cometem erros e assim defl agram 
seus defeitos na expectativa de serem 
educados. Ninguém disse que educar 
fi lhos e alunos é uma tarefa fácil. Não 
é tarefa para qualquer um. Por isso me 

Entrevista

assusto quando vejo tantos professo-
res sem vocação pedagógica. 

Em sua opinião, o tema da ci-
dadania passa por todas as 
disciplinas escolares ou mere-
ce atenção especial em algu-
ma idade ou série?
O tema perpassa todas as disciplinas. 
Durante a aula de Educação Física, 
por exemplo, somos obrigados a falar 
sobre fair-play, ética desportiva – te-
mos o caso do doping no ciclismo 
como exemplo atual para ilustrar esse 
tema – e importância de saber per-
der e vencer. Acho que a cidadania 
deve ser abordada com maior clareza 
na educação infantil – formadora de 
base –, e depois, no sexto e no sétimo 
anos do ensino fundamental, quando 
o adolescente parece esquecer que é 
bonito e agradável ser bom e ético. 
Digo isso porque é nessa época que 
muitos adolescentes passam a experi-
mentar seus primeiros momentos de 
liberdade e confundem direito de ex-
pressão e até mesmo a rebeldia típica 
da adolescência com um comporta-
mento histérico, criminoso ou imoral.  

Qual é o objetivo da obra e a 
qual público se destina?
Trata-se de uma obra didática desti-
nada ao público adolescente. Como 
possui três partes distintas, pode ser 
adotada nas escolas e trabalhada nos 
três últimos anos do Ensino Funda-
mental ou nos três anos do Ensino 
Médio. É uma obra que visa elucidar 
o leitor sobre impostos, leis, siglas, 
importância da educação, função 
das autoridades públicas, regimentos 
estruturais de nossa constituição, di-
ferença entre moral e ética e outros 
assuntos que muita gente desconhece 
até mesmo na fase adulta. Essa obra 

Por outro lado, falar de cidadania na 
escola é passar um recibo de incom-
petência governamental histórica. 
Ao falar sobre cidadania, acho que os 
professores devem ser honestos com 
os alunos: informar que existe uma 
constituição que prevê os direitos e 
os deveres do cidadão, mas infor-
mar também que infelizmente nem 
todos têm acesso aos seus direitos e, 
por consequência, não tem possibili-
dade (ou interesse) de cumprir com 
os seus deveres. É nesse momento 
que as escolas devem estar atentas às 
realidades de seus alunos e bater na 
tecla que ser bom e fazer boas ações, 
mesmo em situações adversas, é algo 
que traz paz de espírito e tranquilida-
de consciencial. Nesse ínterim, acho 
fundamental que a coordenação pe-
dagógica, principalmente das escolas 
públicas, trabalhe em parceria com 
os Conselhos Tutelares com objetivo 
de acompanhar e dar melhores opor-
tunidades a seus alunos.  

Qual é a sua defi nição para o 
conceito de cidadania?
Em meu livro “Almanaque da Cida-
dania” faço-me essa mesma pergun-
ta. Semanticamente, “cidadania” sig-
nifi ca “qualidade do cidadão”. Mas 
somos ingênuos quando acreditamos 
no ideal de cidadania, isto é “quali-
dade do cidadão em pleno gozo de 
seus direitos civis e políticos e no de-
sempenho dos seus deveres para com 
este”. Chego à conclusão que, na prá-
tica, a cidadania é “a busca pelo bem-
-estar individual em consonância com 
o bem-estar coletivo”, pois no mun-
do em que vivemos o ideal de cidada-
nia é utópico. Envergonhados, ensi-
naremos às nossas crianças conceitos 
de uma pretensa e ilusória cidadania 
na expectativa que elas nos perdoem 
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Escola e família são comu-
nidades que também per-
mitem aos adultos treinarem 
a sua autoridade.



refl ete o momento que o Brasil vive: 
com um governo democrático oriun-
do de uma fi losofi a esquerdista que, 
ao menos em tese, defende a trans-
parência da administração pública e 
a resolução de problemas sociais bá-
sicos da sociedade. Esperamos que o 
livro possa ser adotado por escolas 
públicas e particulares, pelo governo, 
por iniciativas privadas que desejam 
presentear os fi lhos de seus funcio-
nários e por ONGs. 

Ao escrever a obra, quais fo-
ram os principais desafi os?
Alguns assuntos relacionados às leis 
de nosso País me obrigaram a pes-
quisar em livros que só interessam 
aos estudantes de Direito. Minha fa-

Saber mais sobre cidadania 
pode ajudar as pessoas em 
que âmbito, em sua opinião?
Acredito que a maioria das pessoas 
quer viver em paz com sua consci-
ência e precisa apenas de um bom 
argumento e de um bom exemplo 
para perceber que não existe prejuí-
zo no cumprimento de seus deveres 
cívicos. Nos últimos dez anos, ob-
servamos um avanço signifi cativo da 
ciência e da tecnologia. Porém, ainda 
nos confrontamos com o grande de-
safi o de convivermos pacifi camente. 
Paradoxalmente, esse é o ponto em 
que menos investimos. Acredito que 
a aplicação de conceitos relacionados 
à cidadania nas escolas é um inves-
timento no futuro social do País. E, 
se Deus quiser (e Ele quer), veremos 
uma melhora nos ambientes de tra-
balho e nas ruas; teremos uma socie-
dade mais pacífi ca e mais justa.

Como é escrever textos para o 
teatro, tv e para jovens e ado-
lescentes de escolas?
Escrever é uma obsessão! Às vezes, 
descanso de uma obra escrevendo 
outra e quando vejo estou produzin-
do três trabalhos diferentes e isso aca-
ba sendo estressante. Até que o edi-
tor me liga na véspera de ano-novo 
me pedindo um livro inédito sobre 
bullying para o mês que vem (risos). 
Não posso negar que gosto dessa 
adrenalina! Sou um pouco workaholic e 
não consigo “desligar” o cérebro. Ao 
trabalhar na continuação do Gorri-
nho, fi quei uma semana sem dormir e 
quando a cabeça pifava e eu desmaia-
va na cama, fi cava sonhando com 
equações matemáticas. Mal terminei 
de entregar o livro sobre bullying e mi-
nha empresária me pediu um roteiro 
sobre trabalho infantil para apresen-
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mília fi caria feliz em saber que, após 
escrever essa obra, eu estaria prepa-
rado para fazer qualquer concurso 
público (risos). 

A obra foi baseada em fatos 
reais que você observou?
Baseada, não. Mas eu andava nas ruas 
atento e me dei conta que existem 
regras de etiqueta para cada situação, 
até mesmo dentro do elevador. Olha 
que engraçado! Deu pra brincar com 
essas questões. Quando eu via alguém 
passando dos limites ao meu lado eu 
pensava “hum, vou descrever essa si-
tuação no meu livro”. Foi aí que co-
mecei a trabalhar com a ironia, fi gura 
de linguagem que atrai os adolescen-
tes. E o livro foi uma boa oportuni-
dade para expor o meu ponto de vista 
sobre certas injustiças e equívocos 
dos políticos e da sociedade.

A questão da cidadania é con-
siderada um tema transversal?
Por enquanto, sim. Mas existe um 
projeto de lei já aprovado pelo Sena-
do Federal que visa à implementação 
da cidadania como matéria obrigató-
ria nas escolas. Sou a favor, desde que 
não seja abordada de forma superfi -
cial e equivocada, baseada em concei-
tos que os alunos decoram para pas-
sar nas provas. Também é importante 
lembrar que cidadania não signifi ca 
transformar a sociedade em um gru-
po de robôs bem-educados nas fi las 
dos bancos e que esse tema é basea-
do no exemplo daquele que ensina. 
Infelizmente o poder público não dá 
esse exemplo. Se o aluno sentir que 
na prática é alijado de seus direitos 
mais básicos (como saneamento bá-
sico e moradia) não podemos esperar 
que ele seja santo na hora de cumprir 
com os seus deveres. 



Entrevista 

tar a uma prefeitura que está queren-
do contratar minha palestra dramati-
zada. Informei solenemente que esse 
texto não existe e ela deu de ombros. 
Lá fui eu pesquisar e escrever sobre 
algo absolutamente novo. 

Qual é a sua avaliação sobre o 
sistema de ensino atual?
Vejo alunos e professores em um mo-
vimento automático. Nenhum aluno 
sabe bem ao certo porque é obrigado 
a ir à escola. Alguns se perguntarão: 
“passarei onze anos frequentando a 
escola apenas para passar no vesti-
bular?”. Já os pais querem “motivar” 
seus fi lhos e falam a seguinte men-
tira: “se esforcem agora, passem no 
vestibular e tudo fi cará mais fácil pra 
vocês”. Observo um sistema cego 
e equivocado. Poucos estudam por 
prazer ou para aprender uma deter-
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minada ciência. Poucos entendem 
que para se manter viva, a sociedade 
precisa passar seus conhecimentos 
aos jovens. Esse assunto não é dis-
cutido em sala de aula. Temos uma 
visão individualista do ensino. Mui-
tos chegarão à universidade com o 
único propósito de “tirar um diplo-
ma” para poder “ganhar a vida”. O 
estudo não pode ser encarado como 
fase ou como trampolim para o tra-
balho. O estudo é um trabalho vita-
lício. Tirar um diploma não signifi ca 
nada quando o cidadão não descobre 
sua verdadeira vocação profi ssional, 
não reconhece a importância social 
do seu trabalho e não se recicla. 

Qual o papel do governo no 
ensino da cidadania?
Fundamentalmente, as autoridades 
têm o dever de separar o interesse 
individual do interesse coletivo e dar 
esse exemplo. Só assim o cidadão 
conseguirá fazer uma distinção entre 
o político e o cargo que ele ocupa.

O cunho social deveria ser a 
premissa básica da escola? 
De certo modo, pois a premissa bási-
ca da escola é a preparação do cida-
dão para a vida em sociedade. 

Ajudar a formar cidadãos 
conscientes  é tarefa de todos 
(família, escola, governo, so-
ciedade)? Como dividir essas 
responsabilidades?
Antigamente, existia uma separação 
mais bem defi nida: a escola dava sub-
sídio intelectual e a família subsídio 
moral. Hoje, essa divisão não é assim 
tão bem defi nida e muitos professo-
res reclamam que cada vez mais as fa-
mílias estão delegando a educação de 
seus fi lhos às escolas. A maioria das 

instituições públicas de ensino não 
possui estrutura para atender tantos 
alunos, isso sem contar que muitas 
dessas escolas estão localizadas em 
regiões extremamente violentas onde 
é praticamente impossível abordar 
questões relacionadas à cidadania. 
Quando essas duas comunidades – 
escola e família – falham, o cidadão 
fi ca à mercê da sociedade e dos po-
deres públicos com suas penalidades. 
O resultado disso é o crescimento 
da população carcerária. As prisões, 
que deveriam, em tese, servir para a 
reabilitação dos cidadãos que come-
teram erros, são na verdade, grandes 
escolas de crime. Jovens vão presos 
após cometerem pequenos delitos e 
são transformados em verdadeiros 
trafi cantes e assassinos. As cidades 
deveriam investir mais nos conselhos 
tutelares, pois essa é a tábua de sal-
vação para muitos menores que não 
têm o apoio de suas famílias e que 
estão fadados à criminalidade.

Quais são os planos futuros 
para a sua carreira?
Continuar a escrever e realizar as mi-
nhas palestras dramatizadas e ofi cinas 
nas instituições públicas e privadas. 
Sinto falta de estudar e tenho interes-
se em fazer mestrado. Espero um dia 
ver alguns de meus livros adaptados 
para o cinema, ver mais grupos de te-
atro montando minhas peças e quem 
sabe, no futuro, transformar o Gor-
rinho em uma série para um canal 
educativo. Sou precavido e já tenho 
o episódio piloto pronto. Nunca se 
sabe quando uma boa oportunidade 
baterá à sua porta. 



Psicologia | Por Adriana Fóz*

de oportunidades e promover o de-
senvolvimento saudável, é de grande 
valia e prioridade.

É importante ressaltar que da 
mesma forma que o cérebro tem pos-
sibilidades, também tem limites. So-
mos seres humanos e enquanto hu-
manos não podemos voar. Podemos, 
sim, criar formas de voar, desenvol-
ver recursos, estratégias, etc. Inclusi-
ve, podemos voar com a imaginação, 
atividade bastante exclusiva, até en-
tão, de nossa espécie.

Outro exemplo, até por volta dos 
três anos de idade se a criança não for 
estimulada a ver, enxergar, ou melhor, 
se for privada dos estímulos visuais, 
mesmo se não tiver lesões na área da 
visão, não poderá “ver”, pois a jane-
la de oportunidade da visão se fecha 
nos primeiros anos.

Logo a importância de se conhe-
cer, estimular e prevenir desde a pri-
meira infância é fundamental.

Nosso governo, nas últimas déca-
das tem priorizado a educação 

do ensino médio e do ensino funda-
mental em detrimento aos primeiros 
anos de vida (0-6 anos). Porém, estu-
dos neurocientífi cos de relevância e 
consenso evidenciam que o investi-
mento nos primeiros períodos de de-
senvolvimento do cérebro é crucial. 
Ora, para ler e escrever, contamos 
com o cérebro, ambiente de estímu-
los, fatores sociais, físicos, psicológi-
cos, neurocognitivos e educacionais.

Fica simples se usarmos a metáfo-
ra da construção de um prédio: se o 
solo não estiver fi rme e bem nutrido 
e as estruturas não forem feitas com 
qualidade de material, mão de obra e 
planejamento apropriado o resultado 
da construção não será competente. 
Remendos e “puxadinhos” não são 

competentes nem na estética, função 
e muito menos em qualidade.

Sabemos hoje, através das neu-
rociências, que nascemos com quase 
100 bilhões de neurônios e que va-
mos os perdendo ao longo da vida. 
Nos primeiros anos de vida, existem 
podas neuronais muitos signifi cativas 
e que são vitais para a exuberância do 
desenvolvimento cognitivo. Mas por 
que perdemos neurônios? Para nos 
tornarmos inteligentes e competen-
tes. A máxima “menos é mais” deve 
ter sido pensada a partir desta realida-
de cerebral, não é mesmo?

Nesta fase das primeiras grandes 
podas, o cérebro se encontra apto 
para algumas funções em detrimento 
de outras. Por exemplo, entre zero e 
três anos, o cérebro pode aprender 
mais de uma língua com muita facili-
dade e sem sotaque! Já o mesmo cére-
bro não consegue colocar uma linha 
na agulha. Cada fase tem uma impor-
tância ímpar. A natureza, com suas 
regras e pré-condições é tão comple-
xa e incrível que chega a maravilhar 
qualquer um, mesmo quem não se 
interessa por cérebro. Estimular, criar 
oportunidades, aproveitar as janelas 
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As possibilidades e os limites do

 no desenvolvimento das crianças de zero a seis anos
cérebro
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afinada
Saúde | Por Marcelo Balbino
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Só quem realmente conhece sabe 
como é a vida do professor. Além 

da correria e dos sacrifícios de sem-
pre, é preciso liderança e muita voz. 
Grandes classes, empolgação dos alu-
nos (que quase sempre falam alto), 
barulhos nos bairros e nas escolas. 
Tudo conspira para que o professor 
“gaste” a sua voz cada vez mais e 
muitas vezes de uma forma agressiva, 
que não é considerada ideal pelos mé-
dicos e especialistas. 

De acordo com o Dr. José Edu-
ardo Pedroso, otorrinolaringologista, 
diretor da Associação Brasileira de 
Otorrinolaringologia e Cirurgia Cér-
vico - Facial (ABORL - CCF) e pre-
sidente da Academia Brasileira de La-
ringologia e Voz (ABLV), o professor 
usa muito a voz para o trabalho e isso 
pode ocasionar um impacto negativo 
sobre a prega vocal. “Muitas vezes o 
professor precisa acumular uma carga 
horária bem grande para sobreviver 
e, além disso, tem que lidar com ou-
tros fatores como acústica, sala muito 
grande, e inúmeros alunos. Todos são 
fatores que infl uenciam o agravamen-
to da questão, assim como utilizar a 
voz de forma errada. Ou seja, o pro-

AULA

Instrumento de trabalho dos professores, as 
cordas vocais merecem toda atenção e cuidado

blá
blá

blá blá
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caso perceba rouquidão 
que não passa em duas 
semanas;

perceba cansaço ao falar;

apresente difi culdade para 
engolir;

sinta falta de ar;

procure sempre 
um especialista 
(otorrinolaringologista) 
para tirar qualquer dúvida.

afinada
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fessor também precisa aprender a 
usar a voz”, recomenda o especialista.

Mas o que pode ser considerado 
um problema de voz, uma vez que 
cada pessoa pode ter uma diferente 
manifestação em grau ou intensidade 
e agravamento? “É considerado pro-
blema de voz qualquer difi culdade 
em sua produção, como cansaço ao 
falar, rouquidão, voz fi na, fraca, forte 
ou grossa demais, enfraquecimento 
ou perda da voz no fi nal do dia.  
interessante observar também se es-
sas alterações melhoram quando a 
pessoa fi ca alguns dias sem fazer uso 
excessivo da voz ou se pioram, no 
caso contrário, com seu uso excessi-
vo. Quando o quadro permanece por 
mais de 15 dias, recomenda-se pro-
curar um especialista”, sugere Angela 
Maria de Amorim Carvalho, fonoau-
dióloga e mestre em Ciências pela Fa-
culdade de Medicina da Universidade 
de São Paulo.

A dimensão dos problemas com a 
voz muita vezes se relaciona com o 
comportamento dos professores, ou 
seja, são seus hábitos que por vezes, 
por conta da agenda cheia, colaboram 
para que tais problemas se desen-
volvam. É nessa conduta que reside 
o grande desafi o porque a maioria 
dos professores desenvolve uma ex-
tensa carga horária e também utiliza 
bastante a sua voz. “ rofi ss es que 
utilizam muito a voz, principalmen-

te em ambientes ruidosos, nos quais 
há uma competição de voz com esses 
ruídos, costumam resultar em pro-
blemas vocais. Tais problemas estão 
relacionados ao uso abusivo da fala, a 
uma coordenação inadequada da res-
piração durante o discurso, a falta de 
ingestão de água durante a atividade 
profi ssional, entre outras quest es”, 
destaca Angela.

iante dos in meros desafi os re-
lacionados com a voz, outros fatores 
também podem atrapalhar, como a 
chegada do inverno, o ar condicio-
nado ou outras doenças como gripe 
ou rinite, por exemplo.  De acordo 
com o Dr. José Eduardo, as lesões 
mais comuns são o nódulo vocal nas 
mulheres, detectados pela laringolo-
gia e que posteriormente podem de-
mandar fonoterapia. Já nos homens 
predomina a ocorrência do pólipo, 
problema que pode avançar e exigir 
uma cirurgia. “O problema poderá 
voltar se os fatores que os causam 
permanecerem. Ou seja, na verdade 
é preciso mudar os hábitos e aí está 
o desafi o, pois os professores sempre 
utilizam a voz. Por isso é preciso evi-
tar o ambiente e a carga de trabalho 
inadequado. Quando possível, tam-
bém é melhor evitar doenças como 
sinusite, rinite e a maneira de usar a 
voz, além de se hidratar muito, tentar 
não gritar e nem pigarrear”, reforça o 
Dr. José Eduardo. 

quando não estiver dando 
aulas, procure fazer o 
repouso vocal;

durante a aula tente usar
o seu tom normal de voz;

tente se afastar do 
trabalho quando estiver 
com problemas como 
gripe, sinusite ou doenças 
que agravem o esforço 
causado pela fala;

não se esqueça de se 
hidratar bastante, nos 
intervalos e até na aula;

não fume;

não pigarreie;

não cochiche;

escolha comidas leves;

tente dormir bem.

Quando o professor
deve ficar atento?

Entre as dicas 
do Dr. José Eduardo, estão
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Capa | Por Ariel Finguerman, Haya Feldman e Marcelo Balbino
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com a História

Talvez a primeira pergunta sobre o 
tema em questão seja “Por que abor-
dar o Holocausto em sala de aula?” 
Para respondê-la com propriedade, 
começamos com um artigo sobre a 
questão escrito por Ariel Finguer-
man, que conhece bem o assunto.

Holocausto na sala de aula?

Ariel Finguerman*, de Jerusalém (Is-
rael), especial para Páginas Abertas

Uma pergunta legítima que todo 
educador interessado em incluir o pe-
ríodo nazista em seu currículo escolar 
pode fazer é “por que devo focar no 
Holocausto”. O massacre do povo ju-
deu na Europa nazista de 1933 a 1945 
foi de extrema brutalidade, mas houve 
inúmeros outros massacres na Histó-
ria – dos índios nas Américas, dos es-
cravos negros, nas lutas internas afri-
canas no século XX -, então por que 

focar num destes especifi camente
É uma questão pertinente, que 

o educador deve ter em mente, pois 
um aluno pode muito bem colocá-la. 
Neste artigo, tentarei transmitir uma 
resposta minha à esta pergunta sobre 
a qual refl ito já há alguns anos. Entre 
minhas atividades em Israel, já levei 
muitos visitantes ao Museu do Holo-
causto de Jerusalém, chamado Yad Va-
shem (“Monumento e Nome”, expres-
são retirada de um versículo de Isaías). 

Tive a oportunidade de mostrar a 
exibição do Yad Vashem para aero-
moças alemãs da Lufthansa, a famílias 
brasileiras, peregrinos cristãos, turis-
tas norte-americanos. Sempre com 
este questionamento em mente: qual a 
necessidade disto? Compartilho então 
agora com o leitor-educador minhas 
refl e es sobre a importância de in-
cluir de alguma maneira o Holocausto 
no currículo da escola brasileira.

A hoá signifi ca em hebraico 
“destruição total”, usado como si-

nônimo de Holocausto) se diferen-
cia de outros massacres ocorridos na 
História em diferentes aspectos. Em 
primeiro lugar, deve-se notar que os 
perpetradores deste genocídio vieram 
de um país de alta cultura, considera-
do na época (primeira metade do sé-
culo  como uma das civilizaç es 
mais avançadas.

A Alemanha que produziu Hitler, 
pouco tempo antes havia produzido 
Goethe, Beethoven, Einstein e uma 
quantidade enorme de inovaç es tec-
nológicas, medicinais e artísticas. Ou 
seja, se o Holocausto tivesse sido per-
petrado por uma civilização conside-
rada periférica, sempre poderíamos 
pensar que “tal coisa nunca acontece-
ria num país avançado”. Mas foi exata-
mente num desses países que ocorreu.

A conclusão disto, que pode ser 
debatida com os alunos em sala de 
aula, é que o Holocausto mostrou um 
potencial humano de destruição im-
pensado até então. Algo que, a partir 
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As lições do Holocausto 
têm que servir para to-
dos, senão não servirão 
para ninguém.
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de 1945, temos que levar em conside-
ração quando pensamos o que é o ser 
humano.  

Neste ponto, aproveito para lem-
brar o educador que hoje há uma quan-
tidade enorme de material didático so-
bre o Holocausto que pode ser utilizada 
em sala de aula, incluindo fi lmes muito 
interessantes. ois fi lmes recentes, o 
premiado “A Fita Branca”, de Michael 
Haneke, e “A Onda”, de Dennis Gan-
sel, podem ser exibidos para alunos do 
colegial a fi m de abordar a questão aci-
ma, seguido de debates. 

Outro elemento que distingue o 
Holocausto é o fato de Hitler ter che-
gado ao poder através de votação de-
mocrática. Os nazistas não tomaram o 
poder à força, mas sim foram escolhi-
dos pela maioria dos alemães, em elei-
ç es livres. uase dez anos antes desta 
eleição, Hitler havia publicado o livro 
“Minha Luta”, onde não escondia de 
ninguém sua intenção assassina. Este é 
um tema importante de discussão com 
os alunos: o perigo do extremismo po-
lítico, mesmo numa democracia.

Neste ponto de nossa refl e ão, 
é importante frisar que as liç es do 
Holocausto não valem para apenas 
um povo e não devem fi car restritos 
em apenas um período histórico. Se 
todo o esforço educativo for tratar da 
perseguição de um povo (alemães na-
zistas) sobre outro povo (judeus) num 
determinado período histórico (1933 a 

, o resultado fi cará muito restrito.
Penso ser importante neste pon-

to mostrar aos estudantes que o pe-
rigo do extremismo político é parte 
do mundo contemporâneo, mesmo 
nas democracias que parecem as mais 
saudáveis. As liç es do olocausto 
têm que servir para todos, senão não 
servirão para ninguém. Isto inclui a 

democracia brasileira e também a do 
próprio Estado de Israel. Daí também 
a necessidade de distinguir os alemães 
dos anos 1930 e 1940 dos alemães 
atuais, que, aliás, são amigos muito 
próximos dos israelenses.  

Outro elemento educativo impor-
tante do Holocausto diz respeito à 
forma como os nazistas organizaram 
o massacre dos judeus. Nos 150 anos 
que precederam o genocídio, a huma-
nidade atravessou um período otimis-
ta da História, chamado Revolução 
Industrial. Começou-se a produzir em 

massa produtos antes restritos à uma 
minoria privilegiada, como remédios, 
alimentos, roupas e muito mais. Os 
meios de locomoção também evoluí-
ram radicalmente, com máquinas a va-
por, trens, carros, navios e chegando 
aos avi es.

Ora, os nazistas utilizaram toda esta 
tecnologia para o mal, organizando o 
extermínio de uma minoria num pro-
cesso industrial. A rede ferroviária eu-
ropeia foi transformada em transporte 
de condenados como animais de gado. 
Transformaram a sofi sticada ind stria 
química alemã em produtora de gases 
e outros venenos letais. Utilizaram os 
novos conceitos de administração de 
produção para organizar a matança de 
milhares de civis por dia, durante anos.     

Isto é um elemento importan-
te para a refl e ão, especialmente aos 

estudantes da atualidade, que vivem 
num mundo de mudança tecnológi-
ca em disparada. O ponto aqui é que 
uma tecnologia criada para o bem, 
pode também ser utilizada para a des-
truição. Basta pensar num exemplo 
muito próximo da realidade dos jo-
vens, o Facebook, que de instrumen-
to social positivo às vezes é utilizado 
para o bullying de colegas.    

Finalmente, um último ponto a ser 
destacado. Apesar do Holocausto ser 
um dos eventos mais documentados 
e pesquisados da História, existem 
vozes afi rmando que realmente não 
aconteceu, vindas de elementos radi-
cais do nosso mundo, a maior parte 
ligadas ao confl ito do riente Médio. 
Mas a ideia já está tão difundida que 
mesmo o professor pode ser surpre-
endido com uma intervenção do tipo 
por um estudante. Eu mesmo já me 
defrontei com esta questão, vindo de 
pessoas de boa vontade, após uma vi-
sita ao Museu Yad Vashem.

efl eti bastante sobre este tema 
e minha conclusão principal é que o 
maior perigo dos chamados “revisio-
nistas (negadores) do Holocausto” é 
que querem apagar esta nova dimen-
são do ser humano. O massacre nazis-
ta nos confronta com uma nova per-
cepção de nós mesmos, que devemos 
levar em conta. uem diz que nada 
daquilo aconteceu, contrariando com 
más intenç es toda a enorme docu-
mentação existente, acaba subtraindo 
do debate o perigo deste novo po-
tencial humano, e termina por abrir a 
possibilidade que ocorra novamente.
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Capa

Localizado no sul da Alemanha, o local abrigou em seus 12 
anos de existência cerca de 200 mil presos da Europa e serviu de 
modelo para a criação dos outros lugares com o mesmo propósito

equeno e pacato, o município de achau fi ca muito 
próximo à cidade de Munique, a capital do estado federal 
da Baviera, no Sul da Alemanha. Ali se encontra o KZ-
-Gedenkstätte Dachau, o primeiro campo de concentra-
ção nazista – que foi criado em 22 de março de 1933, após 
Adolf  Hitler ser nomeado chanceler -, e hoje funciona 
como um museu.

De acordo com a documentação do memorial, o iní-
cio do campo de concentração em 1933 trazia o objetivo 
de aprisionar presos políticos. Nos anos seguintes, alcan-
çou uma escalada de violência, que culminou no assassi-
nato de cerca de 41.500 pessoas, entre os 200 mil presos 
que ali circularam até 29 de abril de 1945, quando as tro-
pas americanas libertaram os sobreviventes, na Segunda 
Guerra Mundial. Ainda de acordo com o memorial, en-
tre os mortos, estavam judeus, sacerdotes, Testemunhas 
de Jeová, homossexuais, negros, ciganos entre outros 
povos e etnias. A maioria, porém, chegava ao campo por 
conta de sua oposição política ao nazismo, inclusive de 
naç es como olônia, Bélgica, Noruega, olanda, ran-
ça, entre outras.  

Anos depois dos confl itos, em , antigos prisio-
neiros sobreviventes se uniram para formar o Comitê 
nternacional de achau, recebendo o apoio fi nanceiro 

do governo do estado da região da Baviera. Mais tarde, 
decidiram criar uma nova forma de contar a história, a 
partir do chamado “Caminho dos prisioneiros”. Esta é a 
ideia que permanece até a atualidade, onde os visitantes 
refazem hoje os mesmos passos que muitos enfrentaram 
quando chegaram ou circularam pelo lugar. 

A ideia de conservar não só os objetos, documentos, 
depoimentos, se completa também com a preservação do 
próprio local e a vivência experimentada em outra época, 
mas em condiç es semelhantes. s visitantes encontram 

ali um enorme espaço, dividido entre o bun er, pris es, 
alojamentos, pátio, quartel, os memoriais religiosos e o 
internacional, além de depoimentos gravados em vídeos, 
fotos, utensílios, fi lmes e os impressionantes galp es dos 
crematórios e câmara de gás. 

Símbolos que comunicam em todas as línguas
O caminho começa com a inscrição no portão de ferro 

da entrada, “Arbeit macht frei” inscrita em alemão e coloca-
da em muitos outros campos de concentração, em países, 
dominados pela Alemanha na época. A frase signifi ca “  
trabalho liberta”. 

Ao entrar, visualiza-se a parte denominada como Me-
morial Internacional, onde se destaca o monumento se-
lecionado a partir de uma competição internacional, ven-
cida pelo artista iugoslavo Nandor Glid, sobrevivente de 
um campo de concentração. Nele avistam-se em várias 
línguas os dizeres, que em tradução livre signifi cam algo 
como: “Que o exemplo dos que estavam aqui 1933-1945 por 
causa da luta contra o nazismo, suas vidas e os sobreviventes se 
unam em defesa da paz e da liberdade, no respeito à dignidade 
do homem.” A obra consiste em um conjunto que reúne 

alguns aspectos e três obras que remontam a vivência no 
campo de concentração. O caminho até ela é feito por 
uma descida em formato de trincheira com imagens que 
relembram também a vigilância e a morte nas cercas de 
arame farpado. A escultura em bronze coloca os corpos 
entrelaçados, dependurados com expressão de desespero. 
Na continuação da descida, está o conjunto dos três gran-
des círculos, interligados como se fosse uma corrente, 
que representam a chegada, sofrimento, trajetória, morte 
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dos prisioneiros ou o caminho para libertação. Dentro de 
cada círculo, foram colocados os triângulos coloridos que 
representam a classifi cação dada pela polícia para a de-
tenção de cada grupo de  presos. Cada cor representava, 
de acordo com a organização do museu, um grupo de 
perseguidos. Incialmente foram reconhecidos apenas os 
grupos formados por motivos políticos, raciais ou religio-
sos. Porém, nos anos 80 uma pesquisa e debate público 
elegeu cores às chamadas “vítimas esquecidas”. Entre elas 
estão, como e emplo, a cor verde, nos triângulos, dada 
aos criminosos, o preto, aos antissociais, o rosa aos ho-
mossexuais, entre outros. A forma como a escultura está 
disposta atenta para a solidariedade, indicando que todos 
os grupos estão interligados entre si e representa a neces-
sidade que um tem pelo outro para sobreviver.

Já na saída do Memorial Internacional, após a rampa, 
surge a urna com as cinzas do prisioneiro desconhecido e 
atrás dele o lembrete no muro - escrito em cinco línguas -, 
com os dizeres: “Nunca mais!”

Nos demais caminhos do imenso lugar, o visitante 
encontra os memoriais religiosos, com representaç es da 
igreja católica, protestante, evangélica, judaica, ortodoxa. 
Em outra parte do memorial, também está preservado o 
alojamento dos prisioneiros, com suas camas, banheiros, 
armários e locais de banho, assim como a demarcação de 
onde fi cavam todos os outros galp es. Em um canto do 
terreno, encontram-se os crematórios (antigo e novo), as-
sim como o alojamento da câmara de gás. Além do clima 
cinza do lugar, atualmente forrado com pedregulhos no 
chão, permanecem as valas, cercas e muros que delimita-
vam a liberdade dos prisioneiros. O cartaz explica sobre 

o limite da segurança, indicando que as áreas das valas já 
representavam locais livres para o tiro das sentinelas sem 
aviso prévio. 

Na parte interna, o museu é formado por três grandes 
galp es, onde funcionavam administração, escritórios e a 
prisão do campo. É possível ver as celas, onde, segundo 
o memorial, os traidores eram abandonados sem água e 
comida até morrerem. Hoje também existem utensílios 
usados pelos presos, roupas, documentos, um cinema e di-
versos depoimentos de sobreviventes em vídeos, textos e 
fotos. Outras salas apresentam um setor com a atuação da 
milícia, destacando as suas aç es e o destino dos ofi ciais 
após a guerra, quando os prisioneiros de Dachau foram 
libertados pelas tropas americanas, em 29 de abril de 1945. 

O modelo de educação de Dachau
O Memorial de Dachau possui uma secretaria com 

atendentes que se comunicam em alguns idiomas e orien-
tam os visitantes. A entrada é gratuita, mas cobra-se o 
serviço de áudio (atualmente preço normal de 3,50 eu-
ros, com preços reduzidos para estudantes), oferecido em 
muitas línguas (alemão, francês, hebraico, italiano, polo-
nês, espanhol, russo) incluindo o português, língua que 
ainda é uma exceção em muitos museus da Europa. O 
aparelho de áudio é uma espécie de fone externo com um 
teclado. Muitas peças, ferramentas ou locais possuem um 
número, como uma inscrição. Ao digitar esse número, o 
visitante consegue ouvir, na língua escolhida, as informa-
ç es específi cas sobre ele e seu conte to. Também podem 
ser agendadas visitadas escolares guiadas, ou se inscrever 
em seminários ou workshops. 

O arquivo local possui cerca de 14 mil volumes, com 
fontes variadas de documentos sobre a história do campo 
de concentração. Entre o material estão livros, pesquisas, 
depoimentos de testemunhas oculares sobre a vida dos 
prisioneiros, apontamentos relacionados com a gestão do 
local, registros de guerra entre outros. Também mantém 
uma grande coleção de recortes com artigos de jornais so-
bre campos de concentração, holocausto, resistência, julga-
mento da guerra, reparaç es e principais fatos do período 
nazista. Entre eles, um programa com os crimes de guerra, 
fi lmado pelo e ército dos E A, sobre o campo de refugia-
dos e a história do memorial. Com tecnologia, um cadastro 
informatizado registra os dados de mais de 90% dos cerca 
de 200 mil prisioneiros que passaram por Dachau.
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A seguir, incluímos uma entrevista exclusiva com Haya 
Feldman, do Departamento de Língua Espanhola e Portu-
guesa, da Escola Internacional para Treinamento do Ho-
locausto do museu Yad Vashem, em Jerusalém, Israel. Ela 
nos conta um pouco do trabalho educativo que realizam e 
seu contato com estudantes de  inúmeros países, inclusive 
o Brasil. 

Onde você nasceu e como foi a sua tra-
jetória até o museu?

Nasci em Buenos Aires, Argentina. Faz 35 anos que 
vivo em Israel e nos últimos 10 anos, estou no Museu do 
Holocausto de Yad Vashem, em Jerusalém. Ainda que 
no meu histórico familiar não haja antecedentes do Ho-
locausto, o tema me tocou profundamente quando me 
envolvi com o Museu e o Departamento de Língua Espa-
nhola e ortuguesa. ejo neste trabalho uma importância 
fundamental para chegar a concretizar o que sempre jul-
guei muito importante: ser uma pessoa melhor e educar os 
jovens para que sejam pessoas melhores também.

Como funciona o Instituto em que você 
trabalha?

Trabalho na Escola Internacional para Treinamento 
do Holocausto no Departamento de Língua Espanhola e 
Portuguesa. O Yad Vashem, fundado em 1953, é a Auto-
ridade Nacional para Recordação dos Martírios e Heróis 
do Holocausto e está comprometido com quatro pilares 
essenciais: Comemoração; Documentação; Investigação 
e Educação. 

A Escola Internacional para Treinamento do Holo-
causto tem como objetivo atingir alunos e professores de 
Israel e de todas as partes do mundo. 

Organizam-se cursos de um dia e até três semanas para 
alunos do ensino secundário, universidade, soldados do 
exército de Israel e professores de todos os continentes.

Nosso departamento (Língua Espanhola e Portuguesa) 

organiza cursos para educadores formais e informais da 
América Latina, Espanha e Portugal. Evidentemente, isso 
implica em termos participantes de todas as regi es, cul-
turas, nacionalidades e os participantes dos nossos cursos 
têm, no mínimo, idade universitária.

Qual é o diferencial do Museu Yad Vashem?
uando falamos de ad ashem, creio que um dos 

motivos que o faz especial e diferente é ter a sua própria 
ilosofi a Educativa. Esta ilosofi a se desenvolveu aqui 

em Yad Vashem e hoje em dia está sendo aplicada na 
Educação em todas as partes do mundo: desde países 
como China, Índia, Croácia, Alemanha, em toda a Euro-
pa, América do Norte e Latina, Austrália, e a lista é muito 
grande. São organizados mais de 70 cursos para docentes 
na Escola Internacional.

Quais são os principais desafi os encon-
trados em seu trabalho?

Como coordenadora destes cursos, um dos mais im-
portantes e emocionantes desafi os que encontro em meu 
trabalho é quando temos um grupo heterogêneo, de par-
ticipantes judeus e não judeus e chegamos com eles a 
pontos altos de debate sobre o Holocausto e suas impli-
caç es universais. 

A importância deste tema atinge grandes repercuss es 
e durante os cursos os professores passam por um pro-
cesso de transformação, que não se imaginava a princípio.

Qual é o caminho correto para ensinar 
a partir de fatos históricos e momen-
tos tristes e polêmicos da História?

Este processo começa, essencialmente, no momento 
em que transmitimos e e plicamos a ilosofi a Educativa 
de Yad Vashem, que se baseia em pontos muito impor-
tantes, os quais marcam o caminho mais correto, a nosso 
ver, para mostrar um feito histórico, triste, dramático e 
universal como o Holocausto.

Por onde começam as explicações? 
 primeiro ponto é personifi car a história, falar no-

mes, rostos e pessoas. Ou seja, cada uma das vítimas era 
alguém, um homem, mulher, criança, idoso, que tinha sua 
vida, sua família, seus sonhos e esperanças. Isto nos leva 
ao segundo ponto de nossa ilosofi a, o ei o cronológico. 
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de movimentos juvenis, do ensino secundário e universitá-
rios, além de docentes, professores e grupos gerais, tanto 
do mundo judeu ou não.

Estudantes brasileiros também podem 
consultar o material do museu, mesmo 
sem ser pessoalmente?

Os brasileiros podem acessar nossas fontes através da nos-
sa página (www.yadvashem.org/yv/es/index.asp).

E nela entrar em “Educação”, para poder encontrar 
todas as informaç es sobre futuros cursos, cursos on-line, 
materiais educativos e unidades didáticas. Parte deles está 
traduzida para o português, assim como os fi lmes de Edu-
cação e Testemunho. 

Os interessados em alguma informação ou consulta, 
também podem entrar em contato conosco por meio do 
e-mail, spanisheducation@yadvashem.org.il, que ajudare-
mos com o maior prazer com as fontes e respostas.

Para você qual a importância sobre o 
ensino do Holocausto?

uando e plicamos sobre o olocausto, uma das coi-
sas mais importantes que transmitimos é que esta história 
ocorreu no século XX, em uma sociedade ocidental e de 
cultura muito elevada. E também gostaríamos que o aluno 
interiorizasse que tudo foi planejado e manipulado por se-
res humanos! Este é o ponto de partida!  

Por isso o tema não deve ser tratado só em História, 
mas sim devemos ensiná-lo em um contexto interdisci-
plinar, para alcançar  as nossas metas universais e hu-
manitárias e formar uma geração melhor neste mundo, 
baseada em valores éticos e morais. A recomendação é 
que se envolvam todas as disciplinas possíveis e todos os 
cursos que possamos utilizar para chegar com este tema 
ao aluno, seja em arte, música, literatura, ciências sociais, 
idiomas etc.

Como é realizado o contato entre o mu-
seu e os professores?

O contato com os professores é por meio de correio 
eletrônico, de nossa rede e muitas vezes por representan-
tes de nossos departamentos. Eles viajam a lugares distin-
tos para ministrar cursos, no país solicitado para ensinar 
nas escolas ou para participar de Conferências Internacio-
nais. O contato é diário e muito caloroso.

 olocausto é o fi nal de uma história, e assim, temos 
que relatá-la desde o princípio, desde o momento anterior 
de cada pessoa ou comunidade e acompanhá-los durante 
este processo, estudar e se aprofundar nesta etapa, desta-
cando como viveram e morreram. Os sobreviventes são 
uma das mais importantes ferramentas que temos como 
educadores. Mas, lamentavelmente, estão pouco a pouco 
deixando este mundo, e é aqui onde também está nossa 
importante função em Yad Vashem, preparando unidades 
educativas para o Treinamento do Holocausto de uma 
forma interdisciplinar no futuro.

Existem outros pontos para a explicação?
Também temos os protagonistas e na história do Ho-

locausto vamos estudar, transmitir e debater sobre os di-
ferentes protagonistas: as vítimas, por meio de dilemas 
que passaram durante o Holocausto. Os perpetradores, 
estudando seu perfi l,  questionando como foi humana-
mente possível? Também os observadores passivos, que 
nos darão muitos materiais para educar e transmitir valo-
res éticos e universais e quem nos levarão ao importante 
grupo dos ustos entre as Naç es. E o ltimo ponto é o 
da perspectiva Judia e Universal: quando damos ênfase ao 
treinamento do Holocausto principalmente como texto 
histórico, uma etapa na História do povo judeu, que como 
disse Elie Wisel : “nem todas as vítimas eram judias, mas 
sim todos os judeus foram vítimas”.

Vocês também recebem estudantes bra-
sileiros?

Todos os anos temos visitantes brasileiros, estudantes 



mas que se tornam radicais e crista-
lizadas. Esse tipo de atitude faz com 
que se erga um muro que tenderá a 
ser intransponível. Palavra de ordem: 
diálogo! Outra palavra preciosa nesse 
momento: tolerância. Sem diálogo e 
tolerância não há parceria ou cum-
plicidade, e ambos os lados saem 
perdendo. As gerações mais velhas 
possuem valores que devem ser co-
municados aos mais novos. As novas 
gerações têm frescor e também valo-
res que valem a pena serem compar-
tilhados. Nem sempre, porém, é fácil 
estabelecer tais ligados, mas o desafi o 
se apresenta e deveria ser superado. 
Críticas (ou atitudes criticistas) são, 
digamos, condenáveis; indiferentis-
mo também o é. Se as novas gerações 
buscam, por exemplo, autenticidade 
e autorrealização, é possível que as 
gerações mais velhas, com sua ex-
periência de vida, tenham algo a di-
zer ou caminhos a apontar. Fluidez 
e velocidade, em geral, levam para a 
superfi cialidade  nesse sentido, as ge-
rações mais velhas também têm algo 
a dizer, pois, para além das relações 
estabelecidas no mundo virtual, todo 
ser humano necessita e deseja de um 
aconchego real que o faça sentir ver-
dadeira quem é, ou seja, pessoa. Se 
não for possível retornar ao porto de 
partida, e parece que não é, sigamos 
juntos nessa viagem até que vislum-
bremos portos seguros no horizonte.

Depois que chegamos a determi-
nados continentes, não é pos-

sível voltar atrás; e mesmo que seja 
possível o retorno, já não seremos 
exatamente os mesmos. As velas de 
nossas embarcações estarão um tanto 
rotas e nossa rota de regresso poderá 
ser frustrante. Vivemos num tempo 
em que crianças e jovens, de modo 
particular, se veem à vontade num 
oceano de tecnologia, ou seja, o am-
biente das redes sociais são seus ma-
res preferidos. Nesses mares, fl uidez 
e velocidade singram lado a lado; e, 
por mais que pareça estranho às ge-
raç es mais velhas, o desafi o do ver-
dadeiro encontro está posto e ambos 
os lados têm com que contribuir para 
que seja vencida a barreira da comu-
nicação inautêntica que, em geral, não 
propicia o estabelecimento de laços 
estreitos e signifi cativos.

As novas gerações têm facilidade 

incrível de estar em muitos “luga-
res” ao mesmo tempo e de realizar 
múltiplas tarefas também ao mesmo 
tempo. É possível, para esta geração, 
ouvir música, navegar, ver TV, bater-
-papo e comer sem nenhum proble-
ma. Quem é um pouco mais velho 
se pergunta como eles conseguem tal 
proeza. Pois bem, segundo alguns es-
pecialistas, estamos diante da geração 
denominada Y e, para outros estudio-
sos, já surge a geração Z, mas, sobre 
ela, falaremos noutra ocasião. Os jo-
vens da geração Y são aqueles nasci-
dos, teoricamente, até o ano de 1990, 
portanto, estão na faixa dos vinte e 
poucos anos. Esta geração, digamos 
assim, é marcada pela digitalidade e, 
agora, está entrando na vida adulta, 
cursando uma faculdade e incorpo-
rando-se ao mercado de trabalho. De 
modo geral, esses jovens são conside-
rados pelas gerações anteriores como 
inadequados, pois eles se apresentam: 
superfi ciais, dispersos e insubordina-
dos. Porém, nem tudo está perdido, 
pois essa geração busca, a seu modo, 
autenticidade, autorrealização e senti-
do.  confl ito de geraç es não é ne-
nhuma novidade; contudo, o avanço 
tecnológico que gerou, nos últimos 
anos, profunda mudança cultural é 
elemento essencial para se compreen-
der, um pouco melhor, os desencon-
tros entre essas gerações.

omo já dizia um fi lósofo antigo, 
o equilíbrio está justamente no meio. 
Noutras palavras, é contra producen-
te nos fecharmos em posições extre-
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*Alexandre Carvalho é coordenador do editorial infantoju-
venil da PAULUS. E-mail: infantojuvenil@paulus.com.br

agora, é preciso!
Navegar,
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Especial Formação de Professor | Por Shirley Souza*

Shirley Souza é formada em Comu-
nicação Social pela ECA-USP e atua 
no mercado editorial há 18 anos.É 
autora de 28 livros infantis e juvenis. 
Em 2008 ganhou o Prêmio Jabuti 
e o Prêmio Jóvenes del Mercosur 
(Argentina) por dois de seus livros.

Título: Em que você acredita?
Autora: Dílvia Ludvichak
Formato: 13,5 cm x 21 cm 
Número de páginas: 160

Título: 
Autora: 

Apresentação
A turma do 7º ano foi protagonista de uma imensa confusão no colégio, que acabou por afetar 
toda a comunidade escolar. E o confl ito foi motivado pela intolerância. Nessa classe há alunos 
de diferentes crenças. As brincadeiras entre eles já eram uma constante, tendo como principais 
alvos Benjamin, judeu, Yanci, umbandista, e Luciana, evangélica. Mas, com a chegada de uma 
aluna nova, o que antes parecia brincadeira, ganha tonalidades de agressão. Irshad é mulçumana 
e logo atrai a atenção e a curiosidade da turma. O que esses adolescentes não sabem, e irão 
aprender na prática, é que tamanha diversidade pode representar uma ótima oportunidade de se 
enriquecerem culturalmente. Quando as rivalidades atingem o nível da violência física, o colégio 
intervém e inicia um projeto educativo. Com uma série de atividades, esses alunos aprenderão 
sobre as religi es dos colegas, identifi carão o preconceito em suas aç es, e começarão uma 
bela campanha de conscientização na escola. Dílvia Ludvichak discute a convivência com as 
diferenças a partir de uma história realista, propondo refl e es sobre situaç es comuns do dia a 
dia, e sempre tomando por base a realidade do jovem leitor.

Justi� cativas
A religião faz parte da realidade de todo cidadão, em maior ou menor escala. Conhecer as 

diferentes crenças, respeitar todas as religiões, praticar a sua fé, reconhecendo o mesmo direito às 
diversidades com que se convive cotidianamente são atitudes necessárias, mas nem sempre pre-
sentes na vida real. Neste livro, o professor encontrará um recurso bastante rico e e tremamente 
didático para abordar o assunto sob diferentes aspectos e relacioná-lo aos temas transversais: 
pluralidade cultural, ética e cidadania, trabalho e consumo.  livro apresenta uma história de 
fi cção que apro ima o leitor do tema central, e ainda, três tipos de quadros informativos que, 
ao longo do te to, ampliam o conte do da narrativa ocê abia , prop em refl e ão sobre 
situações polêmicas (Fique esperto!) e indicam caminhos para o protagonismo juvenil (Você 
em ação).

Projeto Pedagógico
rop e atividades que aprofundem a refl e ão iniciada no livro e levem o leitor a avaliar cri-

ticamente o seu comportamento em relação ao respeito às diferenças, estimulando-o a analisar 
sua realidade e a refl etir sobre seu papel enquanto cidadão. 

Temas Secundários
Bullying, brincadeiras ofensivas, amizade, preconceito, convivência familiar, diferentes religi-

ões, convívio com a diversidade. 

Temas Transversais
Pluralidade Cultural, Ética e Cidadania, Trabalho e Consumo.

Indicação
Ciclo dois – indicado para alunos a partir do 7º ano.

Interdisciplinaridade
A temática abordada ao longo do livro pode ser desenvolvida nas disciplinas de: íngua 

ortuguesa, istória, eografi a e Artes.



3 

Objetivos
 E ercitar as habilidades de leitura e de escrita do estudante.
 romover a análise crítica de conte dos e de comportamentos do cotidiano.
 Ampliar o conhecimento dos alunos sobre religi es.
 ncentivar o protagonismo juvenil em atividades que e trapolem o universo da sala de aula e cheguem à comunidade.
 Avaliar o comportamento dos alunos e de suas famílias em relação às práticas religiosas.
 evar o estudante a perceber a importância de se respeitar as diferentes religi es, bem como a diversidade em geral.
 ealizar uma refl e ão crítica sobre a presença da religião no dia a dia.

SUGESTÕES:

Antes da leitura sugerimos:

 romover uma roda de conversa sobre convivência com as diferenças, propondo perguntas que apro imem o tema do 
cotidiano dos alunos, como: 
1. O que é preconceito? 
2. Que tipos de preconceito existem em nossa sociedade? 
3. Convive com pessoas diferentes de você? Quais são essas diferenças? 
4. Você e sua família têm amigos de religiões diferentes da sua?
. ocê já foi discriminado de alguma forma  or qual motivo  á discriminou ou viu alguém ser discriminado por esse motivo  

Em que situação?
6. Você acha que alguém pode ser vítima de preconceito por causa de sua religião?

 iscutir a e istência do bullying no cotidiano escolar:
1. O que é bullying?
. Aqui na escola já aconteceu algum caso de bullying?

3. Quem foi a vítima? E por qual motivo ela foi agredida?
4. Se um colega sofre gozações frequentes por causa de sua religião, e mesmo chega a enfrentar ataques físicos, isso é bullying?

 edir que tragam defi niç es de “preconceito”, “discriminação” e “bullying”. A partir da análise dessas defi niç es:
. Avaliar o próprio comportamento, identifi cando atitudes, falas ou pensamentos presentes no cotidiano de cada um que 

possa revelar preconceito ou identifi car situaç es de bullying no convívio escolar. 
2. Incentivar que proponham atitudes de defesa do direito de ser diferente, que busquem caminhos para valorizar as 
diferenças existentes na escola e na comunidade em que vivem. Com as ações sugeridas podem realizar uma mobilização 
no colégio, por meio de uma campanha de conscientização ou um debate temático, por e emplo.
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Especial Formação de Professor

 romover uma roda de conversa sobre a presença da religião no cotidiano de seus alunos e de suas famílias, apresentando 
perguntas como: 
1. Qual é a sua religião? É a mesma de seus familiares? 
2. Você pratica essa religião? Costuma participar de suas ações ou de seus encontros? 
3. Alguém de sua família é um praticante mais frequente que você?
4. Em que você acredita?
5. O que você sabe sobre a sua religião?
6. Que outras religiões você conhece?
7. O que sabe sobre elas?
. erá que e iste uma religião mais certa que a outra  or quê
. ocê já viu alguém ser ofendido por causa da religião que pratica

Dê espaço para os alunos exporem o que pensam e compararem suas opiniões e conhecimentos. 

Após a leitura:

 Analisar com a classe o comportamento dos personagens em diversas ocasi es e comparar sua atitude com o que 
seus alunos pensam, discutindo situaç es como:
1. Mateus fazer gozações com os colegas a partir de suas crenças religiosas.
2. Luciana, depois que se tornou evangélica, não querer mais ser amiga de Yanci. 
. éborah não respeitar os costumes mulçumanos de rshad, chegando a agredi-la fi sicamente.

4. Benjamin tentar explicar para os colegas os fundamentos do judaísmo, mesmo sendo alvo constante de brincadeiras 
maldosas por isso.
. A opinião de Thiago, postada no blog de Benjamin, que conversar sobre religião só causa estresse.

6. Irshad emprestar seu véu para Déborah experimentar, mesmo depois de ter sido agredida pela colega.
7. Luciana defender que a sua religião é a única correta.

 objetivo é promover a troca de e periências e levar o aluno a refl etir sobre as atitudes e os valores dos personagens, 
analisando-os criticamente e comparando com seus próprios valores. 

 iscutir situaç es diversas descritas no livro, comparando-as com a realidade de seus alunos. ara isso, analise com 
a turma:
.  sétimo ano reunir alunos de diversas religi es e isso ser motivo de confl ito.
. A escola desenvolver o projeto multidisciplinar para trabalhar o tema das religi es e o respeito às diferenças após rshad 

ser agredida fi sicamente. 
3. A mãe de Luciana não aceitar o fato de a menina ter se tornado evangélica, brigando constantemente com ela por isso.
. s alunos do  ano apelidarem os colegas por causa de suas religi es: crentinha, macumbeira, pombajira, terrorista etc.

A partir desses e outros fatos destacados por você, leve os alunos a refl etirem sobre a presença do preconceito no dia 
a dia, discutindo quais são as diferenças que causam confl itos na realidade vivida por eles, bem como o papel que eles 
podem desempenhar no combate ao preconceito e à discriminação. 
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 edir para os alunos destacarem da história e emplos de aç es preconceituosas, agress es e situaç es onde ocorram algum 
tipo de discriminação. Anotar os casos citados no quadro e, então, debater: 
1. Essas atitudes machucam ou magoam? Por quê?
2. Alguma dessas ações pode ser considerada brincadeira? Por quê?
3. Existem situações parecidas a essas aqui na escola? Quais?
4. Como vocês se comportam em relação a elas?
. s apelidos da turma são baseados em quê  ão pejorativos  Todos se sentem confortáveis com seus apelidos

Você pode direcionar a discussão para algum problema de convivência recente de sua turma ou de sua escola, fazendo o 
paralelo com o livro lido.

 edir a elaboração de uma proposta de ação de conscientização que possa ser coordenada pela turma, envolva a comuni-
dade escolar e seja ampliada para o bairro, como: uma campanha educativa – sobre os principais preconceitos presentes em sua 
comunidade; a organização de uma passeata pela valorização das diferenças; um dia de atividades que estimulem a convivência e 
o respeito pelas diferenças  um ato divulgando a importância de respeitar a religião de cada um etc. A atividade pode ser feita em 
grupos e as ideias poderão ser discutidas por toda a turma. e considerar viável, uma delas poderá ser escolhida para ser e ecutada 
de fato pela classe.

 Analisar com os alunos a linguagem típica de nternet que aparece nas conversas virtuais dos personagens. 
. eler com eles o bate-papo nas páginas - . 

2. Comparar a linguagem usada no chat com a do restante do livro. 
. dentifi car as características dessa linguagem, a partir de e emplos retirados do livro.
. iscutir a adequação da linguagem ao meio e ao momento, e emplifi cando diferentes situaç es do cotidiano dos ado-

lescentes e as diferentes linguagens adequadas a essas realidades.
. ropor que reescrevam o diálogo virtual do livro segundo a norma padrão. ompartilhar e comparar os te tos reescritos.

Atividade e interdisciplinaridade:

 Em parceria com o professor de Artes:
1. Promover uma pesquisa sobre como a arte se relaciona com a religião ao redor do mundo e ao longo do tempo. Você 
pode destacar as grandes obras de arte patrocinadas pela igreja católica  a riqueza artística presente em religi es orientais  
a arquitetura elaborada dos templos de diversas religiões; a existência de esculturas religiosas etc.
2. Propor a adaptação do texto lido para uma peça teatral a ser encenada para todo o colégio.
. rientar a criação de manifestaç es artísticas com o tema religião. s alunos podem criar pinturas, esculturas, instala-

ções, músicas etc. Preparar uma exposição no colégio com as produções da turma.
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 Em parceria com o professor de istória:
. azer uma pesquisa no colégio identifi cando as religi es presentes e se os alunos consideram-se praticantes ou não-

-praticantes. Tabular os resultados obtidos e apresentá-los na forma de um jornal mural no colégio. s dados podem ser 
apresentados em gráfi cos, mostrando a realidade da escola.
. esquisar o perfi l religioso de nosso país. iscutir os dados encontrados na escola e se eles refl etem o panorama na-

cional.
3. Levantar informações sobre as religiões presentes na comunidade escolar e desenvolver uma apresentação – pode ser 
um seminário para os colegas de turma, ou uma e posição para toda a escola.
. riar uma linha do tempo, localizando nela as religi es predominantes no perfi l brasileiro e, também, as outras apre-

sentadas na história lida.
5. Discutir o sincretismo religioso tão característico de nosso país. Se considerar adequado, os alunos podem pesquisar 
sobre o tema e compartilhar o conteúdo encontrado em sala de aula.
. etomar o tema do holocausto citado no livro e buscar mais informaç es sobre o evento, ou relembrar o que os alunos 

já estudaram sobre o tema. Na nternet podem ser encontrados diversos vídeos para a discussão em classe.

 Em parceria com o professor de eografi a:
. Buscar e emplos de intolerância religiosa ao redor do mundo, na atualidade. ebater os confl itos com motivaç es 

religiosas, analisando suas origens e discutindo a possibilidade das quest es serem resolvidas pacifi camente.
. esquisar o terrorismo ao redor do mundo, identifi cando quando as aç es estão ligadas à religião, ou quais outras mo-

tivações podem ser encontradas em sua origem.
3. Produzir um mapa mundi religioso, identifi cando as religi es e istentes ao redor do globo – se possível, com o n mero 
de fi éis.
. elacionar a formação de nosso povo com a mistura de religi es presente em nosso país. ebater: será essa miscigena-

ção a razão para nosso país conviver pacifi camente com as mais diversas crenças

Um assunto puxa o outro

roponha uma refl e ão para a turma em uma roda de conversa, apresentando alguns questionamentos:
 erá que houve um momento da história da humanidade onde a religião não e istiu
 Em sua origem, a religião servia para e plicar o que o homem não compreendia, como o fogo, fenômenos da natureza, 

a reprodução dos seres vivos etc. Podemos dizer que ainda hoje é assim? A religião continua a desempenhar o papel de 
explicar o que não compreendemos?
 E istem pontos em comum entre as religi es que estudamos  uais
 E quais são as diferenças entre elas
  possível dizer que uma é mais verdadeira, mais correta que a outra  or quê
epois, sugira uma pesquisa para a turma identifi car preconceitos e istentes na sociedade em que vivem. eça para 

conversarem com parentes, vizinhos, conhecidos sobre o que conhecem e pensam sobre diferentes religiões. Os alunos 
devem elaborar perguntas simples como:
  que você sabe sobre a umbanda
  que pensa sobre os umbandistas
  que você sabe sobre o judaísmo
  que pensa sobre os judeus

Em sala, determine com eles as religi es que farão parte do questionário, para que todos apliquem os mesmos questio-
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namentos aos entrevistados.
osteriormente, analise o resultado da pesquisa, destacando opini es que revelem preconceito ou que mostrem uma con-

vivência respeitosa com as diferentes crenças. Então questione:
 ocês imaginavam que o resultado seria esse  or quê
  que podemos fazer para incentivar a convivência respeitosa entre as diferentes religi es

Avalie algumas das sugest es e, se considerar viável, promova um projeto a partir de uma delas, com o objetivo de sensi-
bilização e conscientização da comunidade local.

Desa� o:

 ivida a turma em grupos e proponha uma refl e ão, a partir da leitura do livro: omo vocês agiriam se estivessem na 
situação de Irshad? E como agiriam se um aluno novo chegasse aqui na sala, e tivesse costumes muito diferentes dos 
nossos? Aconteceriam gozações? Como saber o limite entre brincadeira e agressão?
Leve os alunos a avaliarem criticamente a realidade vivida por eles, o comportamento comum no colégio, e a destacar 
e emplos que estejam presentes no cotidiano deles. iscuta se eles já conheciam as religi es dos colegas antes do trabalho 
desenvolvido com o livro; se consideram religião algo importante e por que pensam assim.
Analise também a realidade do bullying na sua escola: conhecem alguém que foi vítima dessa prática  articipou de algum 
tipo de agressão? Como é essa realidade na escola? E entre os amigos de fora da escola? 
A ideia é que eles exponham tanto atitudes que praticam (éticas ou não), quanto comportamentos que considerem ideais.
 roponha as seguintes perguntas a seus alunos, para que refl itam e respondam individualmente:

1.Para Mateus, as gozações que fazia com os colegas era um jeito de se divertir e divertir os companheiros de sala.  Mas 
suas brincadeiras ganhavam ares de agressão quando usava a religião de alguns para criar comicidade ou apelidos ofen-
sivos. Ainda assim, boa parte da turma ria com essas situações. Você acha correto esse tipo de gozação? Por quê? Como 
você agiria se estudasse na mesma sala de Mateus e o visse zoando com os colegas?
. uciana passa a considerar que anci pratica uma religião que só pode agradar ao diabo. No entanto, durante toda a sua 

infância, frequentou a casa da amiga e conhecia a crença de sua família umbandista. uciana dei ou-se levar por sua reli-
gião  u esse julgamento partiu apenas de sua cabeça  A ideia de que só a sua fé é verdadeira nasceu da menina  u veio 
da religião que praticava? Você acha que a religião pode mudar a cabeça de alguém? Positiva ou negativamente? Como?
 eus alunos podem compartilhar suas respostas e opini es em uma roda de conversa e debatê-las com os colegas. 

 

Sugestões para avaliação:

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

essaltamos que as atividades aqui propostas têm por objetivo oferecer subsídios para a mediação do 
trabalho pedagógico com a obra Em que você acredita , da A  Editora, 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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I.
uma nuvem rala
quase tocando a serra
passou leve espiando a terra
não choveu
apenas chorou três pinguinhos
com pena da mata cinza
mas a nuvem, pobrezinha
deu tudo o que tinha...

II.
A madrugada guarda segredo
feito olhar de mãe grávida...

III.
A vida começa e descomeça
Esquenta, amorna e esfria
Pode haver ruga na testa
Ou nos lábios alegria
Mãos trêmulas, peito aberto
Na coluna arrepio
Um dia vai, a noite desce
Tudo escurece

O sol nasce
A vida é rio...

IV.
Sem manual
Nada de instrução
Nada de receita
Mas suspeita
Peita o conceito
Abraça a intuição
Segue o caminho
Escreve o destino
Com alma e coração
A certeza
Ah, a certeza é correnteza...

V.
Toda água de represa
anseia pela sangria
o vigia deseja sempre
a aurora do novo dia
a tristeza não tem vez
se no interior há alegria...

VI.
Todo verso é uma prece
mesmo que o poeta não consinta
a musa é quem sabe a cor da tinta
e a hora em que o coração se aquece

o sentimento é a coisa mais fi na
já disse Adélia poetisa
não há teoria que o defi na
o verso é feito brisa
desce
ou incenso que sobe
sobe do chão ao céu sem divisa
e nunca se esnoba
tampouco de provas precisa...

VII.
Segue na margem dos versos

vida além do comum
no terreno do reverso
um, dois, três, alguns
no peito: tum, tum, tum
pulsa em si o universo...

VIII.
Quando tudo se liquefaz
ali a voz presa na goela
a noite desce fundo
na cara os olhos pedindo janela
janela da alma ou janela da casa
tudo vaza, segredos e medos
o tum-tum-tum pulsa e treme
o coração fora do peito 
no vácuo o vento range ou geme
e o pensamento peita a razão
Em voo liberto
a voz ressoa
“faça-se a luz”
a saudade acordou
foi quando o anjo sorriu
e o verso se partiu
verso é intermédio
quando não, remédio...

IX.
A noite nasceu quando o sol criou a 
penumbra, só para beijar a lua e pro-
vocar inveja nos solitários... Os poe-
tas gostaram da penumbra...

X.
Quando o céu desaguar
Haverá o grande encontro
E nas veias abertas da terra
A vida escondida renascerá...

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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ou Candeeiro ao Vento
Versos pelo avesso
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Literatura | Por Antonio Iraildo Alves de Brito*



Filoso� a | Por Mario Sergio Cortella**

Cabe reviver aqui, mesmo que de 
modo longo, uma especial indagação de 
Michel Foucault: “Será, então, fatal que 
não conheçamos outro uso da palavra 
que não seja o comentário ? Este último, 
na verdade, interroga o discurso sobre o 
que ele diz e quis; procura fazer surgir o 
duplo fundamento da palavra, onde ela 
se encontra em uma identidade consi-
go mesma que se supõe mais próxima 
de sua verdade: trata-se de, enunciando 
o que foi dito, redizer o que nunca foi 
pronunciado. Nesta atividade de comen-
tário, que procura transformar um dis-
curso condensado, antigo e como que 
silencioso a si mesmo, em outro mais 
loquaz, ao mesmo tempo mais arcaico 
e mais contemporâneo, oculta-se uma 
estranha atitude a respeito da lingua-
gem: comentar é, por defi nição, admitir 
um e cesso de signifi cado sobre o sig-
nifi cante, um resto necessariamente não 
formulado do pensamento que a lingua-
gem deixou na sombra, resíduo que é 
sua própria essência, impelida para fora 
de seu segredo; mas comentar também 
supõe que este não–falado dorme na 
palavra e que, por uma superabundância 
própria do signifi cante, pode-se, inter-
rogando-o, fazer falar um conteúdo que 
não estava e plicitamente signifi cado”...

É muito interessante observar o quan-
to a ilosofi a padece de uma certa ambi-
güidade quando se procura o sentido de 
sua inserção em uma grade curricular de 
Ensino Médio: quase nenhum educador 

Há lugar mesmo para o ensino de Fi-
losofi a  e sim, qual é esse lugar  

Perguntas usuais, respostas nem tanto.
A pergunta sobre “o lugar“ das coi-

sas pode, indevidamente, sugerir que ele 
exista naturalmente (como na cosmolo-
gia aristotélica); o mais correto, para evi-
tar um exagero metafísico, é perguntar se 
há  “um lugar  – isto é, se há um espaço 
apropriado – no qual a ilosofi a se articu-
le com as outras áreas do Ensino Médio.

É exatamente essa a intenção: pro-
duzir uma refl e ão que, partindo de um 
questionamento sobre a noção do lugar 
supostamente “natural“ da ilosofi a, 
chegue a indicar um lugar para ela no 
Ensino Médio, em função de seu inte-
relacionamento epistêmico, ou seja, uma 
“optativa obrigatória”, sobre a qual mui-
to se comenta e com raridade se pratica.

deixaria de incluí-la como necessária, as-
sim como quase nenhuma ditadura dei-
xaria de excluí-la como perigosa!

Parece que é um ululante óbvio que 
a  ilosofi a deve constar dos currículos, 
assim como despontaria evidente a ne-
cessidade de retirá-la quando se deseja 
evitar a “subversão dos valores sociais“.

De onde vem esse misterioso encan-
to ou essa fatal periculosidade? Tributo 
ao passado afi nal, quem reinou duran-
te séculos no cidente  espeito fi lial 
(ora, quem é Mãe, agora idosa, de todas 
as Ciências)? Culpa inconsciente (pelo 
contemporâneo apego imediatista ao 
mundo prático e produtivo)? Temor ob-
sessivo (produzido às custas da aparente 
oposição entre obediência e refl e ão

Talvez haja um pouco de tudo isso, 
mas há algo mais temeroso e que difi -
culta uma refl e ão radial: supor que a 

ilosofi a seja em si mesma necessária 
ou perigosa.

Essa qualifi cação indevida tem ori-
gem em alguns estereótipos equivocados: 

a) A Filosofi a ensina a pensar!
É o mais comum dos estereótipos 

no que se refere ao lugar da ilosofi a no 
currículo; provavelmente está por trás a 
idéia de que pensar seja algo diferente 
que a escola proporciona no cotidiano, 
ou de que as outras áreas do conheci-
mento não permitem que se pense cor-
retamente. Esse equívoco é antes a de-
monstração de um preconceito do que 
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Filosofia
na Escola: alguns estereótipos*



uma convicção; além do mais, pensar é 
um atributo evolutivo da espécie que, 
enquanto tal, não pode ser ensinado e 
nem é preciso. Por ser uma capacida-
de inata que tem que ser provocada, o 
pensar deve ter condições de ser meio 
superador das necessidades existenciais 
do pensante e nisso a ilosofi a não tem 
exclusividade alguma.

Quando, frente ao estereótipo, essas 
observações são feitas, a reação faz des-
pontar um outro.

b) A Filosofi a ensina o pensar ques-
tionador! 

Embora com uma caracterização 
maior do pensar que se deseja, perma-
nece ainda o preconceito, pois a atitude 
de questionamento não é privativa da Fi-
losofi a. Toda e qualquer das ciências têm 
o questionamento como condição de 
possibilidade e como base para seu exer-
cício. Afi nal, o questionamento é o pro-
pulsor do conhecimento; por ser ele o 
instrumento de organização da procura 
de respostas às necessidades humanas, 

encontra seu lugar no desconhecimento.
Finalmente, quando os dois estereó-

tipos anteriores são abalados, surge um 
terceiro, mais equivocado.

c) A Filosofi a ensina o pensar ques-
tionador crítico!

Neste preconceito, está embutido 
um refi namento da noção de questio-
namento como sendo uma atitude de-
liberadamente contra a mitifi cação e a 
ingenuidade, e a favor da verdade. Essa 
noção é, sem dúvida, correta; o erro re-
side no privilégio que se está dando à 

ilosofi a. uantas vezes, na história, a 
ilosofi a não se prestou ao dogmatis-

mo, ao obscurantismo, ao conservado-
rismo? Aliás, como qualquer outra área 
do conhecimento, a ilosofi a também 
sofre injunções internas e externas no 
seu produzir-se, sendo historicamente 
situada, socialmente determinada, e não 
está imune às relações de poder da exis-
tência coletiva.

Esses estereótipos manifestam mui-
to menos uma crença na capacidade 

E certo  organi a o e mo ifi ca o elo autor  e 
E  . S.. ilo ofi a e En ino ia  certa  

ra e  algun  en e  uma ro o ta... etr oli  
Vozes, 2009.

ario Sergio ortella  Filósofo e escritor, com 
Mestrado e Doutorado em Educação pela PUC-SP, 
da qual é professor-titular e na qual atuou de 1977 
até 2012; é autor, entre outras obras, de Não Espe-
re Pelo Epitáfi o... (Vozes), Não Nascemos Prontos! 
(Vozes) e Não Se Desespere! (Vozes), todas com o 
subítulo Provocações Filosófi cas.
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própria da ilosofi a – o que, ainda que 
fragilmente, serviria para valorizá-la – e 
mais uma difi culdade em lidar com o 
pensamento crítico dentro da Escola.

Caricaturalmente, poderíamos ima-
ginar: os alunos precisam estudar Filo-
sofi a um pouco só, não é  senão fi -
cam muito ... cientifi cistas, utilitaristas, 
consumistas, ortodoxos, especialistas 
etc, etc. Ou, ao contrário, os alunos não 
precisam estudar ilosofi a senão fi cam 
muito ... rebeldes, românticos, desadap-
tados, generalistas, sonhadores etc. etc.

A ilosofi a serviria, em qualquer das 
formas, para uma atividade desejada ou 
rejeitada: “abrir as cabeças”.

Admirada veneração! Sublime des-
prezo!
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Cultura | Por Marcelo Balbino

Desde o início de março deste ano, os cariocas e todo 
o país contam com mais um espaço dedicado à arte 

e cultura visual. Trata-se do MAR – Museu de Arte do Rio 
(RJ), que faz parte do amplo projeto de revitalização da 
região portuária do Rio de Janeiro, promovido pela prefei-
tura local. Além de exposições temporárias e grandes co-
leções de arte, o museu nasce com uma escola (Escola do 
Olhar) em anexo e a meta de atender dois mil professores 
municipais por ano. O MAR está instalado em dois pré-
dios da raça Mauá e fi ca na região pró ima do Morro da 
Conceição, do Cais Valongo, da Fortaleza de Santa Cruz, 
da Pedra do Sal e do Cemitério dos Pretos Novos. O local 
é considerado histórico porque foi o maior ponto de che-
gada de escravos, assim como importante porto de entrada 
de imigrantes que chegavam ao Brasil.

Com cerca de 15 mil metros quadrados, o MAR possui 
oito grandes salas de exposições, cada uma com cerca de 

 metros quadrados, área educativa, auditório, biblioteca, 
restaurante-mirante, café, loja e outras áreas administrati-
vas. eu projeto, criado pelo escritório carioca Bernardes  
acobsen, re ne as duas construç es museu e escola  com 

uma cobertura de concreto em formato de onda, além de 
uma rampa coberta, por onde os visitantes acessam os es-
paços expositivos, ao fundo do museu. 

O pavilhão de exposições está sediado no antigo e tom-
bado alacete de om oão  e logo a seu lado encontra-
-se a escola, em um prédio de estilo modernista. A cober-
tura fl uída e uma passarela unem a Escola do lhar ao 
palacete do museu.

O projeto de construção do MAR consumiu R$79,5 
milhões, sendo que deste montante, R$65,5 vieram do Pro-
jeto Porto Maravilha -  um amplo projeto de revitalização 

da Região Portuária promovido pela Prefeitura do Rio -, e 
o restante, R$14 milhões foram alcançados por meio do 
Programa Nacional de Apoio à Cultura (PRONAC).  

 conceito de grandeza também pretende ser estendi-
do ao quesito de atendimento e prestação de serviços do 
novo museu. Sua proposta principal é usar a arte como 
elemento e processo de formação da cidadania. Para tanto 
sua capacidade é de atender dois mil educadores por ano, 
além de receber  mil visitantes, dos quais  mil serão 
alunos da rede municipal de ensino. 

Entre as atividades propostas pelo Museu estão a co-
leta, registro, pesquisa, preservação e devolução à comu-
nidade de bens culturais, o que acontecerá na forma de 
exposições, catálogos, programas em multimeios e educa-
cionais. Como é considerado um espaço proativo de apoio 
à educação e à cultura, o Museu já nasce com a Escola do 

lhar, cuja proposta museológica é propiciar o desenvolvi-
mento de um programa educativo de referência para ações 
no Brasil e no exterior, integrando arte e educação a partir 

com vista para a escola
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do programa curatorial que norteia a instituição.
De acordo com o Museu, é por meio da Escola do Olhar, 

que o MAR vai atuar de maneira integrada, em parceria com 
a Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro, na 
formação continuada dos professores das escolas da Prefei-
tura do io e também no acolhimento de seus alunos.

Nas ondas do MAR 
A partir da sua inauguração, o visitante poderá encontrar 

no MA  quatro e posiç es que re nem obras de Tarsila do 
Amaral, Félix Émile Tunay, Luis Sacilotto entre outros. O 
percurso é orientado a ser realizado de cima para bai o, 
começando pelo . andar, com a mostra io de magens, 
uma paisagem em construção. Neste salão, até o fi nal de 
julho de , estarão mais de  peças com a curadoria 
de Carlos Martins e Rafael Cardoso. Na sequência, descen-
do para o . andar, encontra-se o quadro do ol poente, 
da pintora modernista brasileira Tarsila do Amaral, como a 
estrela da sessão denominada “  olecionador, arte brasi-
leira e internacional na Coleção Boghici, com a curadoria 
de uciano Miglicaccio, até o início de setembro de .  

No primeiro andar estão “Vontade Construtiva”, na 
Coleção Fadel, de curadoria de Paulo Herkenhoff  e Ro-
berto onduru, até o início de julho de , com mais de 

 peças e postas. A ideia desta área é mostrar a relação 
direta que os movimentos pós-modernos no Brasil tive-
ram e ainda tem, como alicerces sólidos para a edifi cação 
cultural do país, consideradas vitais no desenvolvimento 
socioeconômico. 

Finalmente, no térreo destaca-se o tema “Arte e Socie-
dade no Brasil 1, com a curadoria de Clarissa Dinis e Paulo 
Herkenhoff. Este é um espaço dedicado à arte contempo-
rânea, com peças assinadas por artistas do Rio de Janeiro e 
também de outros estados brasileiros, até meados de julho. 

De acordo com o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo 
Paes, “O MAR é um elemento icônico que mostra que a 
revitalização do Porto é realidade. O Museu será o coração 
cultural da região. Faltava ao Rio um espaço que articulas-
se grandes coleç es de arte para visitação p blica. E essa 
democratização ganha força com a Escola do Olhar, que é 
a primeira escola p blica de arte do io. A valorização que 
vemos na egião ortuária hoje representa a possibilidade 
não só de recuperar, mas também de envolver a população 
da área no renascimento de uma região central do Rio, mas 
que passou muito tempo abandonada”.

2 MIL
professores da rede municipal aten-
didos por ano

200 MIL
visitantes por ano, sendo 100 mil es-
tudantes das escolas da Prefeitura

obras em um acervo próprio em 
formação

3 MIL
2.400 metros quadrados de área expositiva

MARÉ ALTA
 os números do MAR

www.museumar.com
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A Educação e a sua ligação com 
a Escola é o resultado de uma 

construção social e histórica. Muito 
embora as primeiras escolas públicas 
tenham aparecido no século XVIII, 
foi no século XIX que se observou 
um aumento significativo no n mero 
de escolas e estudantes. As necessida-
des de mão de obra imediata capaz de 
dar resposta a processos simples, ho-
mogêneos e automatizados estiveram 
na base da massificação do ensino, 
nos moldes que ainda hoje conhece-
mos: uma sala de aula, um professor, 
vários alunos, o mesmo currículo.

As semelhanças entre os sistemas 
escolares tradicionais e os processos 
produtivos manufaturados são curio-
sas, mas de forma alguma, inocentes. 
A Escola adotou modelos com base 
na padronização dos edifícios, dos 
horários, das regras, dos currículos, 
dos manuais (apostilas); privilegiou a 
hierarquização dos papéis e apostou 
na divisão das tarefas (um professor 
por área de saber num determinado 
período de tempo – a aula), tendo em 
vista um produto final homogêneo: o 
aluno. Durante décadas, foi-se alimen-
tando um processo de reprodução da 
cultura dominante por meio de um 
sistema de ensino unificado e aplica-
do indiscriminadamente por todos os 
professores, a todos os alunos e em 
todas as escolas. Estendendo o con-
ceito para a gestão escolar, a realidade 

é exatamente a mesma. Um tipo único 
de escola permitia uma única estraté-
gia educacional – um currículo geral, 
orientado para os mesmos resultados, 
e uma gestão mecanizada baseada em 
princípios comuns.

Subitamente, o mundo mudou. As 
certezas deram lugar às dúvidas e os 
modelos unificados e perenes foram 
abalados pela mutabilidade do co-
nhecimento científico.  evolução 
ndustrial sucedeu-se uma evolução 

Tecnológica assente na construção e 
partilha do conhecimento. A mudança 
foi de tal forma rápida e radical que o 
modelo instituído nas escolas deixou 
de responder aos desafios da atualida-
de; as taxas de abandono e o insuces-
so escolar tornaram-se preocupantes. 
Adicionalmente, a Escola Paralela e 
o poder atrativo dos dispositivos tec-
nológicos provocam no aluno a estra-
nheza de estar sendo educado para 
um mundo de lápis e papel, quando 
tudo à sua volta é digital e multimídia.

É neste enquadramento que a tec-
nologia impõe-se como um recurso 
incontornável na educação. No entan-
to, e apesar de uma geração completa 
de gestores escolares, professores, e 
até alunos e pais verem a tecnologia 
como a solução final para os proble-
mas do insucesso escolar, são neces-
sárias algumas cautelas. As oportuni-
dades e a vontade de mudança fizeram 
com que se passasse do quadro ne-

gro para o 
projetor de 
transparências, do 
videoprojetor para a lousa 
interativa. No entanto, a lógica tradi-
cional e mecanizada de transmissão 
passiva de conhecimento prevaleceu 
na maior parte das nossas escolas. A 
análise da realidade escolar revela que 
a metodologia associada aos proces-
sos de ensino/aprendizagem mante-

chegou a hora de mudar
pedagógica e tecnológica:
Evoluçã
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*Fernanda Nogueira é licenciada em Ciências da Edu-
cação pela Universidade de Coimbra e Doutorada em 
Didática e Formação pela Universidade de Aveiro. É 
formadora e investigadora no domínio da formação 
de professores e da tecnologia educativa. Atualmente, 
é especialista pedagógica da empresa A-migo Tech-
nologies, sendo responsável pela formação de profes-
sores e pelos processos de integração da tecnologia 
em contexto escolar.

ve-se praticamente inalterada, fazendo 
com que a tecnologia seja vista agora 
aos olhos de muitos pais, professores 
e diretores como inútil, pouco rentá-
vel ou, por vezes, prejudicial.

Com tantos investimentos dispen-
didos em tecnologia educacional por 
todo o mundo, exigem-se resultados. 

esultados visíveis e e pressivos  
O que faltou, então? Metodolo-
gia  em d vida  Mas, e istirá 
falta de pedagogos? Certamente, 
não. No entanto, durante muito 
tempo, a integração da tecno-

logia esteve desligada dos prin-
cípios pedagógicos necessários à 

sua utilização efetiva, ligado à ideia 
de que a tecnologia era suficiente para 
a mudança de paradigma educacional.

Gradualmente, tem-se defendi-
do a importância de uma ação 

consciente e sustentada no 
uso da tecnologia. Só des-

ta forma é possível dar 
uso ao potencial da 
tecnologia no apoio à 
aprendizagem signi-
ficativa, e periencial, 
colaborativa e multifa-
cetada. Uma educação 
paralelamente ativa e 

interativa que promove 
tanto a auto-aprendi-

zagem (com a resolução 
de problemas e do acesso 

a múltiplos canais de infor-
mação e conhecimento) como 

a co-aprendizagem (construção de 
conhecimento partilhado).

Consideramos que o professor 
continua sendo o elemento-chave 
nos processos de ensino-aprendiza-
gem, tendo agora à sua disposição o 
conhecimento teórico e os recursos 
pedagógicos capazes de revolucionar 
a educação. Se, até hoje, numa edu-

cação orientada 
aos princípios da 
homogeneização, essas 
teorias não tinham apli-
cação, por implicarem inva-
riavelmente a quebra do modelo 
de professor transmissor e aluno 
passivo, agora o caminho é bem 
diferente. A geração atual dispõe 
do conhecimento teórico e das apli-
cações tecnológicas que permitem 
otimizar os processos em função das 
estratégias metodológicas mais ade-
quadas, das especificidades individu-
ais e contextuais, dos estilos e ritmos 
de aprendizagem. A construção críti-
ca e sustentada do conhecimento que 
se deseja promover na Escola torna-
-se um objetivo cada vez mais concre-
to ao aproximar-se a sala de aula da 
realidade, ao favorecer a experimenta-
ção e aplicação prática dos conceitos 
e saberes, ao estimular a observação, 
a análise e a simulação de fenômenos.

O momento é realmente anima-
dor: temos as teorias pedagógicas 
que nos ensinam a trabalhar de for-
ma efetiva e possuímos a tecnologia 
que nos permite implementá-las. Fal-
ta apenas o último passo: trabalhar e 
recolher os resultados de um ensino 
inovador e de qualidade, numa Esco-
la revolucionada
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Desde pequeno, no Grupo Es-
colar do Largo de São José do 

Belém, em São Paulo (SP), Amácio 
Mazzaropi começava a ser conhecido 
por sua facilidade em decorar e decla-
mar poesias, a partir da época em que 
ingressou no primário, em 1919. 

Apesar de nascer na capital pau-
listana, aos dois anos de idade, Ma-
zzaropi mudou-se com a família para 
Taubaté, no interior de São Paulo. Seu 
pai, Bernardo Mazzaropi era italiano 
e a mãe, Clara Ferreira uma portu-
guesa. Seu avô, João José Ferreira, 
mantinha um contato muito próximo 
da arte e tocava muito bem a viola e 
sabia dançar. Com ele, em Tremembé 
(SP), Mazzaropi passava boas tempo-
radas e assim conheceu como era a 
vida de caipira e da música. 

A paixão por interpretar perso-
nalidades, atividade que começou na 
escola, de volta a São Paulo (SP), per-
maneceu com ele, quando a família 
retornou de Taubaté, em 1922. Na 
época, Mazzaropi começava a fre-

O emblemático

Amado por uns, odiado por outros. Valorizado pelo público, ignorado pela 
crítica. Entre idas e vindas, Mazzaropi (1912-1981) retratou momentos impor-
tante  a hi t ria nacional  o retu o o con  ito entre o cam o e ci a e e o 
processo de industrialização dos anos 50.

quentar o mundo circense. Porém, a 
escolha não agradaria aos pais, que 
o enviaram ao Paraná, para Curitiba, 
sob os cuidados de um tio e só em 
1926, de volta à capital paulistana, in-
gressou na caravana do Circo La Paz, 
aos 14 anos. 

Três anos mais tarde e sem di-
nheiro, abandonou o circo e volta 
para a casa dos pais em Taubaté, 
tornando-se tecelão da Companhia 
Taubaté Industrial.  

Entre idas e vindas, com a eferves-
cência cultural de 1932, pós-revolu-
ção, fi nalmente estreou com a comé-
dia Herança do Padre João, de Baptista 
Machado, no cine Theatro Polythea-
ma, em Taubaté (SP). Dois anos mais 
tarde, se tornou líder da Companhia 
Troupe Mazzaropi, que viajava pelo 
interior do Estado com apresentações 
concorridas, mas que também não lhe 
rendiam muito dinheiro. 

A partir daí Mazzaropi começou 
a atuar em teatro, depois rádio e mais 
ainda: foi convidado para a estreia da 

TV brasileira, em 18 de setembro de 
1950, tornando-se o primeiro humo-
rista a aparecer neste formato. No 
ano seguinte, apresentou quadros se-
manais na TV Tupi do Rio de Janeiro e 
de São Paulo, assim como seus shows, 
em teatros. 

Na tela grande 
Aos 39 anos, Mazzaropi começou 

a fazer cinema, na Companhia Cine-
matográfi ca era ruz, com o fi lme 
Sai da frente, que estreou em 12 salas 
de São Paulo. Colhendo frutos do 
sucesso, teve a sua vida contada em 
capítulos, no jornal A Hora e enga-
tou o pró imo fi lme Nadando em di-
nheiro agora ampliado, para 36 salas 
de cinema de São Paulo. De 1951 
até  realizou nove fi lmes, como 
Chico Fumaça, Fuzileiro do amor, O noivo 
da girafa, As aventuras de Pedro Malasar-
tes, entre outros. Também recebeu e 
aceitou o convite de José Bonifácio 
de Oliveira, o Boni, na época da TV 
Excelsior de São Paulo, para estrelar 

Arte | Por Marcelo Balbino
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um programa de variedades, no qual 
recebia convidados, contava piadas e 
cantava também. 

Na mesma época, decidiu apostar 
tudo, criando a sua própria produto-
ra. Assim vendeu a casa, carro e tudo 
o que tinha para criar a Produções 
Amácio Mazzaropi ou .A.M fi lmes. 
Com ela, passou a trabalhar muito e 
a lançou mais fi lmes como A Casinha 
Pequenina, Jeca Tatu, O Puritano da rua 
Augusta, O Corinthiano, entre outros. 

Mazzaropi, o eterno “Jeca”, sem-
pre se preocupava em produzir fi lmes 
para o povo e assim adotava a linha 
do cinema ingênuo e simples, sem se 
preocupar com prêmios e grandes 
produções. Ou seja, desde que o povo 
estivesse satisfeito com o entreteni-
mento, sua missão estaria completa.  

Em ritmo alucinante, na maioria 
das vezes em seu modo de fazer cine-
ma, produzir, atuar e divulgar, parti-
cipou de  fi lmes entre  e , 
sendo também o diretor em 14 deles. 

O artista faleceu em 1981, aos 69 
anos, vítima de septicemia após lutar 
contra um câncer de medula.

 
Mazzaropi também em livro 

A jornalista Marcela Matos é auto-
ra da biografi a “ ai da frente” - ida e 
obra e Mazzaropi, editora Desiderata. 
Abaixo, ela responde algumas per-
guntas e conta como é possível apro-
veitar o conteúdo criado pelo artista 
em sala de aula.

Qual é a importância de Mazzaro-
pi para o cenário cultural nacional?

Mazzaropi mostrou com seu ta-
lento e sua capacidade administrativa 
que é possível fazer cinema sem fi -
nanciamento do governo ou da ini-
ciativa privada e fez isso ao longo de 
três décadas. Nunca teve o reconhe-

cimento da crítica justamente porque 
fazia cinema para o povo. Ao mesmo 
tempo, em termos culturais, Mazza-
ropi retratou muito bem um momen-
to importante do país, a urbanização. 
Ele soube como nenhum mostrar as 
agruras que o homem do campo vivia 
ao se mudar para a cidade grande. 

Qual a importância de Mazzaropi 
para as escolas, professores e alunos?

omo fi gura emblemática do ci-
nema nacional, Mazzaropi é funda-
mental para que estudantes e pro-
fessores compreendam a história do 
país – com os movimentos de urba-
nização e industrialização dos anos 
1950 - e conheçam a história do ci-
nema nacional. 

o o utili ar o te a ou a fi ura de 
Mazzaropi na sala de aula?

om trechos de fi lmes e debates, 
é possível colocar em pauta questões 
muito atuais como a corrupção, a 
concentração das terras nas mãos de 
poucos, a exploração do trabalhador 
e muito mais. 

Onde os professores podem encon-
trar materiais?

O Museu Mazzaropi abriga um 
grande acervo de fi lmes , fotos 
e materiais usados por Mazzaropi, 
mais conhecido como o Jeca do ci-
nema nacional. Uma exposição per-
manente e interativa mostra os deta-
lhes das gravações, vídeos e tudo que 
ajudava o Jeca a se tornar cada vez 
mais engraçado e crítico. 

Existem programas especiais para 
escolas no museu?

Sim, as escolas podem agendar 
visitas ao longo de todo o ano. Na 
semana em que se celebra o nasci-
mento de Mazzaropi, no começo de 
abril, o Museu também tem progra-
mação especial para escolas. 
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Museu Mazzaropi
Estrada Municipal Amácio Mazzaropi, 201
Bairro Itaim – Taubaté (SP)
Telefone: (012) 3634.3447
Email: museu@museumazzaropi.com.br

www.museumazzaropi.org.br
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Aprender uma língua é simples-
mente fascinante, não somen-

te pelo fato de falar palavras e fra-
ses em outro idioma, mas também 
pelo contato com culturas que per-
meiam as línguas estudadas. Sempre 
ouvimos falar da importância de se 
aprender uma nova língua e dos be-
nefícios pessoais e profi ssionais que 
ela pode trazer. 

Os Parâmetros Curriculares Na-
cionais de Língua Estrangeira dizem 
ser “indispensável que o ensino da 
Língua Estrangeira seja entendido e 
concretizado como o ensino que ofe-
rece instrumentos indispensáveis de 
trabalho” e que permite “um acesso 
mais igualitário ao mundo acadêmico, 
ao mundo dos negócios e ao mundo 
da tecnologia”. Tudo isso pode pa-
recer interessante para nossos alunos 
que jogam videogames, assistem a 
fi lmes, acessam a nternet, planejam 
uma viagem, enfi m, realizam ativida-
des como qualquer outro indivíduo. 
Com o início da inclusão, passamos a 
receber, em salas de aula convencio-
nais, alguns alunos que não têm nessas 
atividades um hobby ou que não com-

preendem essas diferenças culturais e 
linguísticas. Entre os alunos inclusi-
vos, vamos destacar um: o surdo.

Surdo é aquele que sofreu uma 
perda dos sentidos da audição, desde 
leve até profunda. omo há difi culda-
de de ouvir os sons, essa defi ciência 
também afeta a fala, dependendo do 
grau da surdez. A maioria dos que 
pertencem à essa comunidade comu-
nica-se utilizando a Libras (Língua 
Brasileira de Sinais), que tem sua pró-
pria gramática, sintaxe, morfologia e 
fonética. Alguns simplesmente se co-
municam com sinais domésticos, que 
a própria família e amigos criam para 
formalizar uma conversa.

Será que é possível levar um aluno 
surdo a se interessar pela aprendiza-
gem da língua inglesa? O que fazer 
para atrair os alunos surdos? Esses 
são questionamentos frequentes dos 
professores, que podem levar à inse-
gurança e ao medo. 

O professor precisa mudar seu 
método de ensino. O aluno surdo se 
expressa e aprende as coisas de forma 
diferente quando comparado aos alu-
nos ouvintes. Nós nos acostumamos 

a incentivar nossos alunos a buscar a 
pronúncia perfeita, repetindo as pala-
vras que ensinamos, focando em con-
versações. Tudo isso não faz sentido 
para surdos, porque eles não conhe-
cem os sons das letras, dos fonemas 
e sílabas. Antes, o educador deve pen-
sar que, em compensação à falta da 
audição, os alunos surdos são muito 
visuais. or isso, a utilização de fi gu-
ras facilita muito sua aprendizagem. O 
aluno vai associar a imagem da pala-
vra escrita à imagem do objeto/pala-
vra em questão. Esse método ajudará 
até mesmo o professor que não tem 
conhecimento sobre a língua de sinais.

Outro fator importante é a con-
textualização das palavras. O aluno 
surdo não precisa aprender somente 
palavras soltas. Muitos professores o 
fazem achando que não poderão ex-
trair um sentido daquilo que leem. 

língua
O ensino da
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*David Marcelo Pereira Berto é Coordenador do Pro-
grama Línguas Estrangeiras da empresa Planeta Educa-
ção (www.planetaeducacao.com.br) em Caçapava/SP.

É exatamente o contrário. Alunos 
defi cientes auditivos interessam-se 
muito em aprender outra língua. O 
professor deve aproveitar essa carac-
terística e preparar sua aula pensando, 
também, nesses alunos, para que eles 
não desanimem ou se decepcionem. 
Softwares educacionais são uma boa 
pedida. Esses alunos se sentem muito 
bem ao manipular um ambiente visu-
al, no qual eles possam interagir. 

No caso de alunos maiores, o pro-
fessor deve tomar cuidado ao questio-

nar sua forma de escrita. Em Libras, a 
ordem das palavras na frase é diferen-
te no português e também na língua 
inglesa, podendo haver difi culdades 
em compreender a ordem dos adjeti-
vos em relação aos substantivos. Mui-
tos educadores acabam confundindo 
a defi ciência auditiva com a mental. 
As duas não têm proximidade algu-
ma. Por conta desse equívoco, acabam 
deixando de lado a prática da leitura, 
tanto na primeira língua quanto numa 
segunda. Há muitos surdos que do-
minam essa capacidade de leitura e 
escrita tão bem quanto ouvintes, bem 
como aqueles que já conseguiram sua 

graduação ou pós-graduação.
oderíamos parar e refl e-

tir: Quem será o incluído? O 
aluno ou o professor? Na 

verdade, os dois. O aluno, 
por poder fazer parte de 
um ambiente com pes-
soas diferentes e po-
dendo se sentir per-
tencente a ele, o que é 

um fato. O professor, por sua vez, por 
saber unir-se a dois universos ao mes-
mo tempo, o do ouvinte e do surdo. 

Educadores precisam estar pre-
parados para estar nesses universos 
simultaneamente, com atividades que 
atendam às necessidades de todos os 
seus alunos. A Língua de Sinais não é 
o único caminho para esse universo 
diferente, mas os caminhos são novos 
a cada dia, seja com imagens, artigos 
tecnológicos, brincadeiras, leituras, 
criando várias rotas diferentes para um 
mesmo objetivo: a satisfação do aluno.

Hi
How are 

you?



pronta para garantir o sucesso, orienta sobre os mecanis-
mos de crescimento já conhecidos pelos estudiosos.  Des-
sa forma, possibilita aos pais oferecerem para seus fi lhos 
os subsídios necessários para que eles, por si só, consigam 
encontrar as soluções para seus problemas, desenvolven-
do, assim, a autonomia e elevando a autoestima. 

De todas as espécies, o bebê  humano é aquele que 
nasce e permanece ainda por um longo período completa-
mente dependente dos cuidados e da atenção de alguém. 
À medida que surgem as adversidades, ele tem apenas dois 
caminhos: continuar revelando sua dependência e fraque-
za ou tentar dominar os problemas. É exatamente neste 
momento que um ‘empurrãozinho’ do adulto, na medida 
certa, vai fazer toda a diferença. O livro em questão tem 
justamente o objetivo de mostrar qual é a medida certa. 
Até que ponto os pais, professores ou outros adultos de-
vem ir? O desenvolvimento da criança acontece sempre 
na interação com o meio na qual ela está inserida, lem-
brando que, nesse meio, mais importante do que qualquer 
objeto, contexto ou situação, são as pessoas com as quais 
ela interage em seu dia a dia. Se essas pessoas a superpro-
tegem, certamente, a criança tenderá a isolar-se, pois não 
será capaz de desenvolver respostas para seus questiona-
mentos. Do mesmo modo, se acionamos o botão ‘deixe se 
virar sozinho’, a criança também não poderá desenvolver-
-se como ser autônomo, pois não terá parâmetros para 

Li, Gostei e Recomendo! | Por Karla Szelmenczi Ramos*
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“O que aconteceu com aquelas crianças cheias de en-
cantamento, capacidade de se maravilhar, originalidade e 
criatividade? O que apagou aquele brilho que iluminava 
o olhar de nossas crianças?” Com essas perguntas, a psi-
cóloga Diane Daniel inicia seu livro Criança autômata ou 
autônoma?, e provoca no leitor uma vontade imediata de 
ir em busca das respostas.  Compartilhando vinte e cinco 
anos de trabalho e estudos dedicados a crianças na primei-
ra infância, Diane descortina, em páginas de uma leitura 
fl uida, a época mágica em que nossos pequenos moldam 
sua personalidade e constroem sua autonomia.

Autonomia não é a aptidão que alguém possui de ‘se virar 
sozinho’ simplesmente.  Autonomia vai muito além disso, e 
compreende a capacidade de conseguir resolver os próprios 
problemas, tomando decisões a partir de um raciocínio sobre 
a problemática em que se está envolvido. Todos os estudos 
sobre o tema são unânimes em afi rmar que as e periências 
pelas quais as crianças passam em sua primeira infância e a 
forma como elas são conduzidas nessas vivências são decisivas 
em toda a sua formação. Nesse sentido, um aspecto é funda-
mental e deve ser destacado como ponto de apoio para um 
crescimento sadio: o afeto dos pais e de todas as pessoas com 
as quais as crianças convivem.

A primeira parte do livro, intitulada Ser pai, ser mãe, 
ao mesmo tempo em que acalma os corações maternos 
e paternos, pois afi rma que não e iste nenhuma fórmula 

AUTONOMIA:
um desa� o que começa na primeira infância

Auxiliar no desenvolvimento da autonomia das crianças é um dos grandes 
desafi os que pais e professores enfrentam desde sempre. rincipalmente nes-
tes tempos, em que nossos pequenos têm tudo num piscar de olhos, antes 
mesmo de chegarem a precisar de algo, o desafi o é ainda maior. omo tra-
balhar a autonomia quando o automatismo está tão perto e é tão mais fácil? 



necessário, mas possui todas as outras. Assim, a criança 
que é estimulada a pensar e a decidir passa por múltiplas 
experiências, explorando todos as modalidades de inteli-
gência. ortanto, brincar é essencial e errar é um direito da 
criança durante seu desenvolvimento. 

E como estamos falando do desenvolvimento da auto-
nomia, não podemos deixar de lado a importância dos li-
mites nesse processo. O ‘não’ deve ser explicado, deve ser 
permanente e defi nitivo. A criança que vivencia o confl ito 
de que o ‘não de hoje’ pode se transformar em um ‘sim de 
amanhã’  diante de uma insistência, não cria mecanismos 
para tomar decisões.

Criança autômata ou autônoma? traz também exemplos e 
pequenas histórias que ilustram as teorias apresentadas e, 
certamente, os pais se verão em uma das situações descritas. 

ara fi nalizar, iane aniel conclui retomando a preo-
cupação com o superprotecionismo que ronda as crianças 
dos nossos dias, privando-as de desenvolver a criatividade, 
a autonomia e o senso de responsabilidade, e responde 
às perguntas iniciais: são as atitudes errôneas que come-
temos com as nossas crianças na primeira infância que 
roubam o brilho do seu olhar quando elas crescem.

comparar suas soluções.  Quando a criança tem possibili-
dade de resolver, sozinha, suas difi culdades, ela se afi rma, 
organiza-se e assume o seu lugar no grupo em que está 
inserida. Se, ao contrário, ela recebe tudo pronto, sem o 
mínimo esforço de, pelo menos, pensar sobre uma pro-
blemática, ela corre o risco de perder a tenacidade, a ale-
gria e o prazer da descoberta. Nesse ponto, encontramos 
um perfi l típico desses tempos de automatização: aqueles 
que se acostumaram com os outros fazendo tudo por eles 
e no lugar deles, ou pior, aqueles que têm certeza de que 
os outros lhe devem tudo e que se desestruturam quando 
se deparam com uma negativa.

Ainda na primeira parte do livro, a autora nos faz um 
alerta importante: as facilidades de hoje terão um enorme 
peso amanhã, tornando a criança medrosa e ansiosa diante 
das difi culdades mais simples do seu cotidiano. Em suma, 
a criança que não é encorajada a resolver seus problemas 
por meio da sua capacidade de pensar, perderá a confi ança 
em si e não se interessará por assumir o comando de sua 
própria vida e não conseguirá construir a própria história.

A segunda parte do livro, intitulada Ser criança, traz ao 
conhecimento de todos dois estudos bastante utilizados 
pelos professores: as fases da construção da inteligência, 
de ean iaget  e a teoria das inteligências m ltiplas, de 
Howard Gardner. Esses primorosos estudos podem ser 
importantes aliados dos adultos à medida que auxiliam no 
conhecimento dos mecanismos de crescimento que en-
volvem a primeira infância. iaget descreve quatro está-
gios pelos quais a inteligência passa conforme a criança 
vai se desenvolvendo (sensório-motor, pré-operacional, 
operacional concreto e formal), passando pela aquisição 
da linguagem, pela organização e pela assimilação de in-
formações. Conhecendo tais etapas, os adultos podem 
atuar melhor nas intervenções que fazem com as crianças 
ou podem entender quando não é o momento de fazê-las. 

Já Gardner descreve sete modalidades de inteligên-
cia (verbo-linguística, lógico-matemática, visioespacial, 
corporal-cinestésica, musical, interpessoal e naturalista) e 
ressalta que, via de regra, concentramo-nos nas duas pri-
meiras. Cada pessoa possui uma ou duas de forma do-
minante e delas lança mão espontaneamente sempre que 
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*Karla Szelmenczi Ramos é psicopedagoga e atualmente trabalha como Orientadora 
Educacional no Colégio Albert Sabin, em São Paulo (SP). 
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Em agosto de 2012, iniciamos o 
Projeto Leitura em Movimen-

to, com os alunos do 2º ao 5º anos, 
visando ampliar o contato com dife-
rentes obras literárias, subsidiando o 
trabalho de interpretação de texto e 
produções, enriquecimento de voca-
bulário, de forma sistemática e envol-
vente, junto aos nossos pequenos lei-
tores. Diariamente, o professor desti-
na um tempo de aula para a leitura de 
uma história, escolhida previamente 
por ele e preparada para ser lida.

Para o momento de encantamen-
to, o ambiente é cuidadosamente 
preparado: há um baú de histórias 
contendo os livros a serem lidos e 
um tapete que simboliza o momen-
to. Antes de iniciar a história, o pro-
fessor pronuncia as palavras mágicas 
criadas por cada grupo de alunos. As-
sim, inicia-se a apresentação do livro 
e o momento da leitura. Ao final de 
cada leitura, os alunos têm um cader-
no em que registram as impressões 
sobre o que foi ouvido: algo inte-
ressante, uma opinião, um comentá-
rio sobre um fato, entre outros. Os 
registros são identificados por uma 
etiqueta com o título da história e fi-
nalizados por uma ilustração.

A escolha dos livros pela equipe 
de professores é feita de maneira a 

Eu sou assim em

CORDEL
diversificar o contato com diferentes 
gêneros literários, ampliando assim, 
as possibilidades de acesso ao “mun-
do leitor”.

Um dos livros selecionados a cada 
mês é escolhido para um trabalho 
mais direcionado do gênero, sendo 
planejada uma sequência de ativida-
des, com um produto final a ser com-
partilhado. Tal livro é indicado para 
compra e cada aluno trabalha com 
um exemplar.

No mês de agosto, o livro escolhi-
do para um trabalho de apreciação e 
exploração foi Mitos e Lendas do Bra-
sil, em cordel, da PAULUS Editora, 
escrito por Nireuda Longobardi , 
citado também entre os “100 livros 
imperdíveis” escolhidos pela revista 
Nova Escola, e foi o desencadeador 
de todo o projeto.

O gênero nele contido, “cordel”, 
nos propiciou diversas possibilida-
des de trabalho, com o princípio de 
brincar com as palavras e expressar 
as ideias em versos.

As etapas de trabalho
 Apresentação do livro aos alunos
 Estudo das características do gênero
 Apreciação da leitura
 efle ão dos conceitos de métrica, 

se tilha, versos, rimas e ilogravura

 eitura compartilhada e plorando 
o ritmo
 Apreciação das ilustraç es
 isita da autora contando sobre o 

processo de produção do livro
 Apreciação de cordéis diversos
 equência de atividades para a pro-

dução de um cordel
 rodução , revisão e organização 

dos cordéis em um 
 lustraç es.

Após a visita da autora Nireuda 
ongobardi, os alunos ficaram mo-

tivados para a produção do próprio 
cordel.

Pensando em fazer algo bem pró-
ximo da vida de cada um, o tema de 
criação proposto foi “Eu sou assim... 
em cordel”.

A parte inicial foi organizar ideias 
que pudessem repertoriar o momen-
to de criação. Foi proposto que ela-
borassem uma lista de qualidades, 
características, preferências e ações 
do cotidiano. A seguir, pesquisaram 
rimas, e, na sequência, partimos para 
o momento criação.

Consideramos o momento de 
criação encantador: nele tivemos a 
oportunidade de observar a motiva-
ção dos alunos em produzirem seus 
próprios textos.



4º ANO

E assim...
O cordel aqui está
A sextilha apareceu

São seis versos em uma estrofe
De ideias ele nasceu

Sobre lendas e grandes mitos
Todo mundo aprendeu

 

PETRÓPOLIS
 

Muito tempo se passou
Aqui aprendemos e crescemos

Entre livros e desafios,
Muitas coisas aprendemos

Na rotina a cada dia,
Nova etapa nós vencemos.

O espaço agora é novo,
Mudou pra outro local

Tudo agora está tão lindo
E o bom gosto é especial
Que boa oportunidade!
Estudar aqui é genial.

Brincadeiras, textos e cálculos
E a Leitura em Movimento
São momentos de todo dia

Que nos deixam bem atentos
Ao levarmos as tarefas

Nos lembramos destes momentos 
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O projeto foi realizado pelas professoras do Colégio 
Petrópolis Aquarela, de São Bernardo do Campo (SP).

 A etapa seguinte foi a revisão, or-
ganizando os versos e sextilhas.

Considerando a faixa etária dos 
alunos, exploramos para a criação, 
o enredo organizado em sextilhas, 
com rimas nos 2º, 4º e 6º versos, não 
ocorrendo uma preocupação com a 
métrica, pela própria complexidade 
nela contida.

Finalizando, os alunos produzi-
ram as ilustrações a partir da técnica 
Kiriê (técnica milenar chinesa de re-
corte e colagem).

Os textos dos alunos (102) foram 
organizados em um CD e comparti-
lhado com as famílias durante a últi-
ma reunião de pais. Um exemplar do 
trabalho foi reproduzido em formato 
de um livrão, que ficou em e ibição 
nesta reunião, e encaminhado para a 
biblioteca da escola, para ser aprecia-
do por todos.

 
A ustificati a do pro eto

O jogo de palavras com rimas, 
pelo próprio encantamento da orali-
dade, propicia diversas possibilidades 
de trabalho com gêneros literários.

A escolha do Cordel partiu desse 
princípio “brincar com as palavras 
em uma organização métrica e ex-
pressar as ideias em versos”.

De acordo com a autora do livro, 
Nireuda Longobardi, a palavra “cor-
del” é de origem ibérica (Portugal e 
Espanha  e significa “barbante”. Nas 
feiras era costume pendurar as mer-
cadorias em barbante, para melhor 
visualização. Por serem escritos em 
versos rimados, os cordéis são de 
fácil memorização. No Nordeste do 
Brasil, o cordel era conhecido como 
o jornal do sertão, pois era por meio 
dele que a notícia chegava ao povo. 

Durante o processo, os alunos 

apreciaram obras diversas e obser-
varam as ilustrações realizadas com 
a técnica da xilogravura (técnica de 
gravura na qual se utiliza madeira 
como matriz e possibilita a reprodu-
ção da imagem gravada sobre papel 
ou outro suporte adequado) e Kiriê, 
técnica milenar de ilustração, em que 
o artista utiliza estiletes para recortar 
o papel, formando figuras e paisa-
gens. Originária da China, foi levada 
ao Japão pelos monges budistas. O 
Kiriê é uma técnica que consiste em 
recortar o papel usando lâmina (te-
soura . iteralmente significa cortar 

iri  e formar desenho. azando 
determinadas partes do papel e con-
servando outras, criam-se figuras ou 
contornos que podem representar 
ideogramas, padrões decorativos ou 
até ilustrações de livros.

A autora Nireuda Longobardi, do 
livro Mitos e Lendas do Brasil, em 
cordel,usou esta técnica (kiriê) em 
uma de suas obras, o que inspirou 
nossos alunos a utilizá-la também.

No mês de agosto, receberam a 
visita da autora Nireuda, que expli-
cou todo o processo de escrita do 
livro, assim como das ilustrações re-
alizadas com atécnica da xilogravura. 
Foi um momento bem emocionante 
e tiveram como lembrança o autógra-
fo pessoal da autora.

Assim, os alunos apreciaram as 
lendas e mitos do Brasil organizados 
em sextilhas. Aprenderam que esta 
forma de cordel traz as estrofes em 
seis versos e que as rimas acontecem 
nos 2º, 4º e 6º versos.

omo finalização do trabalho, 
produziram cordéis inspirados no 
tema “Minha vida em cordel”. A 
técnica utilizada nas ilustrações foi 
o Kiriê.
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O livro facilita o contato do leitor com a sua tão sonhada, 
lúdica e abstrata cidadania, conceituando leis, direitos 
e deveres sem deixar de lado o bom humor. Para isso, 
enfoca a vida em sociedade, em temas como livre-arbí-
trio, respeito à individualidade, respeito às leis, família, 
escola e meio ambiente. Também trata dos direitos dos 
cidadãos, como o voto, seus documentos, direitos dos 
consumidores, entre outros. or fi m, são sugeridas di-
versas ideias para os jovens colocarem em prática em 
casa ou no bairro.

A partir da obra, o leitor é convidado a refl etir sobre al-
guns episódios do período da eleição presidencial de 
2010, com foco na atuação da grande mídia, sobretudo 
no jornal Folha de São Paulo. O livro também relembra 
que o golpe militar e a maior parte do regime tiveram o 
apoio da mídia, mostrando a continuidade dos laços da 
imprensa com o autoritarismo. Com esse viés, o livro 
analisa, além do caso da fi cha falsa e seus desdobra-
mentos, a pré-campanha e a operação segundo turno 
daquelas eleições.

O objetivo do livro é promover o cuidado, respeito e a 
preservação da fase da infância, visando à construção 
de um mundo melhor. A autora explora o assunto em ca-
pítulos, como: a vida é feita de histórias em tempos de 
infância; o papel da família na infância; valores humanos 
para crianças; amigos, brinquedos e livros durante esta 
fase ou como garantir o ser criança, entre outros tópicos. 
Considerada um alicerce e base para todo o desenvolvi-
mento humano, a infância é uma fase marcante que en-
volve pais, educadores e sociedade em geral. 

O livro é um manual de refl exão para auxiliar todas as 
pessoas envolvidas com a arte de educar com bons valo-
res. Com linguagem leve e simples, a obra é dividida em 
13 capítulos, que tratam sobre o sentido e a importância 
de educar, o papel da família e da escola, entre outros 
aspectos. Apresenta doze histórias selecionadas e agru-
padas em quatro valores fundamentais: generosidade, 
humildade, honestidade e solidariedade, acompanhadas 
com sugestões de atividades e breve roteiro de como po-
dem ser realizadas, além de pequenas ilustrações.

Almanaque da Cidadania
João Pedro Roriz

A ditadura continuada
Fatos, factoides e partidaris-
mo da imprensa na eleição de 

ilma ousse  
Jakson Ferreira de Alencar

Preservando a infância 
para um mundo melhor
A arte de educar e a 
importância dos cuidados 
necessários na vida infantil
Regina Mara de Oliveira Conrado

Formato: 17,5 cm x 25 cm
Páginas: 192

Formato: 13,5 cm x 21 cm
Páginas: 272

Formato: 13,5 cm x 21 cm
Páginas: 136

Formato: 13,5 cm x 21 cm
Páginas: 160

Como educar bons valores
esafi os e caminhos para tri-

lhar uma educação de valor
Maria Helena Marques
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Entre as propostas da coleção Diversão e Consciência, destacam-se a preocupação em promover a cultura e a literatura e tam-
bém contribuir com a educação e o hábito da leitura. Motivado pela vontade de saber, compartilhar e melhorar, o autor propõe em 
seus títulos uma conscientização diante de algumas situações de preconceito como o racismo ou sobrepeso, além de incentivar o 
cuidado com as plantas, os deveres de um cidadão e o amor pela vovó. Obras que auxiliam o pequeno leitor a enfrentar e resolver 
seus problemas de forma leve e divertida.

A proposta do livro Governando o presente é investigar 
a natureza e a forma da governamentalidade, questio-
nando o motivo de alguns aspectos aparecerem como 
problemas que precisam de administração e de regula-
mentação. Nesse caminho, são examinados os motivos 
que constituem a base destes “problemas”, assim como 
os processos que lhe servem de apoio. De forma fasci-
nante e desafi adora, etter Miller e i olas Rose ofere-
cem uma análise profunda do tema, suscitando novos 
olhares e debates.

Governando o presente
Nikolas Rose e Peter Miller

Coleção Diversão e Consciência
Alexsander Rezende

Formato: 15,5 cm x 23 cm
Páginas: 288

Formato: 20,5 cm x 22 cm
Páginas: 24

Este DVD enfoca Dom Helder Camara como educador 
a partir do seu trabalho político educacional na época 
em que foi arcebispo de Olinda e Recife, no período do 
governo militar (1964-1985). A apresentação de Helder 
e Freire, a partir de uma perspectiva educacional, pos-
sibilita recriar a educação libertadora de ambos para os 
dias atuais. Da mesma forma, permite apresentar às no-
vas gerações esses dois importantes pensadores brasi-
leiros, nordestinos e protagonistas da história brasileira 
no século XX.

Faixas: 11

w

Faixas: 11

DVD - Educar para
a liberdade
Dom Helder Camara
e Paulo Freire
Direção: Martinho Condini

Cabelo de mola
Vovó Isaura
Pequeno grande coração
Trupe cidadania
Clarice e suas folhas
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Atitudes preconceituosas infeliz-
mente ainda são muito frequen-

tes na sociedade moderna, inclusive 
no Brasil, ao contrário do que tanta 
gente pensa. 

São comuns cenas que mostram, 
de modo claro ou disfarçado, os mais 
diferentes tipos de preconceito, como 
racial, sexual, religioso, étnico. 

É claro que é impossível impedir 
que as pessoas tenham ideias ou pen-
samentos preconceituosos, que geral-
mente são passados de geração em ge-
ração, dentro da própria família, ou são 
fruto da infl uência do círculo de ami-

*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 
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Escola e preconceito
zades que essas pessoas frequentam. 

Mas o problema se agrava quan-
do essas pessoas se julgam no direito 
de ofender publicamente ou até mes-
mo de atacar fi sicamente aqueles que 
elas odeiam. E hoje em dia, com a 
Internet e as redes sociais, aumentou 
muito a difusão de ideias preconcei-
tuosas, estimulando mais agressões 
físicas e ofensas, como vemos fre-
quentemente nos jornais. Grupos de 
torcedores ofendendo atletas, vio-
lências contra homosse uais, brinca-
deiras humilhantes com aqueles que 
não têm a mesma fé religiosa que a 
maioria. Muitos casos de bullying, 
por e emplo, são consequências de 
preconceitos.  

Por isso, qualquer atitude agressi-
va deve ser punida com todo o rigor 
da lei. Vivemos numa sociedade livre 
e democrática, e todos devem ter os 
mesmos direitos e deveres. Cada atitu-
de claramente preconceituosa e ofen-
siva que fi car impune será um estímu-
lo para outras atitudes do mesmo tipo. 

Como o ambiente escolar é tam-
bém um ambiente social, a escola tem 
um papel importante no combate a 
esse problema, pois os alunos levam 
para a sala de aula os preconceitos que 

aprenderam do lado de fora. Coibir 
atitudes preconceituosas, investindo 
numa educação que ensina o respeito 
a qualquer ser humano, independen-
temente de sua cor, fé religiosa, etnia, 
tipo físico ou classe social, pode ser o 
caminho para melhorar, aos poucos, a 
vida em sociedade.  

Mas não se trata apenas de aconse-
lhar. Todos os profi ssionais que lidam 
com os alunos devem dar exemplos 
de respeito, de repúdio aos precon-
ceitos. E não são apenas os alunos 
que devem respeitar-se uns aos ou-
tros e aos educadores. Os educadores 
também devem respeitar-se uns aos 
outros e aos alunos. É na observação 
da convivência diária que os alunos 
podem aprender a se comportar eti-
camente. Os exemplos falam mais 
alto que mil conselhos.      

Isso pode exigir um grande esfor-
ço dos agentes educacionais. Mas é 
um compromisso que precisa ser as-
sumido, se quisermos construir uma 
sociedade mais ética. 



VENDAS: Tel.: (11) 3789-4000 — 0800-164011 — vendas@paulus.com.br
SAC: Tel.: (11) 3789-4119 — sac@paulus.com.br
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A PAULUS apresenta o caminho para ser um
(V)ERDADEIRO CIDADÃO

desde cedo!

     Almanaque da cidadania
João Pedro Roriz

Motivado a tratar da temática da cidadania com os jovens, João Pedro Roriz elaborou 
este almanaque repleto de informações para que eles se conscientizem dos direitos 
e deveres que têm. O assunto é de extrema importância para todos, uma vez que 
a realidade nos mostra que os “direitos e deveres” ainda não estão ao alcance de 
todos os seres humanos.

     Almanaque da cidadania
João Pedro Roriz

Motivado a tratar da temática da cidadania com os jovens, João Pedro Roriz elaborou 
este almanaque repleto de informações para que eles se conscientizem dos direitos 
e deveres que têm. O assunto é de extrema importância para todos, uma vez que 
a realidade nos mostra que os “direitos e deveres” ainda não estão ao alcance de 
todos os seres humanos.

     Almanaque da cidadania     Almanaque da cidadania
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COMUNICAÇÃO, EDUCAÇÃO E CULTURA

Educomunicação: Uma nova proposta de formaçãocidadã à luz de Paulo Freire

A arte de cantar e contar históriasNarrativas orais e processos criativos

Ismar de Oliveira

Bia Bedran

Professor

Professora

06 de junho

As inscrições devem ser feitas somente pelo 
site da PAULUS, de 1º a 17 de maio.

Fapcom – Faculdade PAULUS de Tecnologia e Comunicação
Rua Major Maragliano, 191 – Vila Mariana – São Paulo / SP


