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Editorial

Mais um trimestre completado, neste ano repleto de even-
tos e novidades. Para quem lida com a aprendizagem não 

fi ca difícil interagir entre tantas notícias e acontecimentos atu-
ais; afi nal, tudo começa, passa ou termina na educação.

Dessa forma, após abordar alguns assuntos que darão o 
que falar em 2014 - como política e futebol, em edições passa-
das -, e relacioná-los com o segmento da educação, buscamos 
novos temas recorrentes e importantes para a sociedade. É o 
caso da matéria de capa que vai tratar de uma questão muito 
presente em nossos dias: o trânsito. Enquanto o país discute 
o aumento do número de mortos nas estradas no último car-
naval em diversas regiões, Páginas Abertas tenta aproximar a 
questão ao tema educacional. Afi nal, a maioria dos acidentes 
acontece por falha humana e imprudência, questões que po-
dem ser trabalhadas e ensinadas. Assim, conversamos com o 
departamento de educação da Companhia de Engenharia de 
Tráfego (CET) e também trazemos uma experiência realizada 
em Santa Catarina, com relato sobre a implantação do assunto 
em sala de aula.

Por falar em aprendizagem, a entrevistada da nossa edição 
é a pesquisadora Sueli de Lima, que coordenou uma pesquisa 
realizada nas cinco regiões do país. O objetivo foi, por meio 
de escuta da sociedade, identifi car caminhos para superar a 
visão entre cultura e educação, de algum modo expressa nas 
polarizações entre razão e emoção, pensamentos e ação, que 
permeiam processos educativos.

No campo da tecnologia aliada ao ensino, conheça o siste-
ma que incorpora o tão conhecido brinquedo Lego no proces-
so educativo. Acompanhe como é possível utilizar o famoso 
brinquedo em sala de aula e motivar, utilizar, o melhor potencial 
dos alunos neste modelo de atuação.

Leia também um artigo sobre o conceito de coaching na edu-
cação e descubra que este termo, que nasceu na gestão empre-
sarial, também está sendo aplicado no segmento da educação.

Aprendizado também em cultura, com o Museu de Arte Sa-
cra, seu valioso acervo e legado para a cultura, muita história e 
ensino. Aproveite para conhecer os novos materiais oferecidos 
aos professores, os cursos e a interatividade do lugar, entre os 
presépios, conjunto arquitetônico e inúmeras peças em madei-
ra, barro ou metal. 

Enfi m, mais um número feito com muito cuidado e carinho.
Boa leitura e até breve.

Equipe Páginas Abertas

Educação 
que se desdobra em muitos outros assuntos
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Qual é a sua formação, e quais 
atividades realiza atualmente?
Atualmente, sou pesquisadora da 
USP, na Faculdade de Educação e 
coordeno a Casa da Arte de Edu-
car, organização social que promove 
ações de educação e cultura capazes 
de contribuir para a qualifi cação das 
políticas públicas de educação, cul-
tura e direitos humanos. Também 
faço doutorado em Educação pela 
Universidade de São Paulo e integro 
o grupo de pesquisa em didática GE-
PEFE da Faculdade de Educação. 
Tenho licenciatura em Educação Ar-
tística pelo Bennett (1989), e mestra-
do em História da Cultura pela PUC 
Rio (1995), também fui coordenado-
ra do Programa Educativo do CCBB 
Rio (2001-2005). 

Como surgiu o convite para a 
pesquisa nacional com os pro-
fessores? Qual foi a ideia inicial?
A Casa da Arte de Educar venceu 
uma licitação pública. 

Quem organizou a pesquisa? 
Qual seu objetivo e importância?
Fui a coordenadora da pesquisa-
-ação. O levantamento foi realizado 
nas cinco regiões do país, a partir de 
diversos encontros reunindo gesto-
res, professores, estudantes, artistas 
e educadores populares. A pesquisa 
buscou compreender as condições 
em que se encontram as práticas es-
colares, no diálogo com as práticas 
educativas realizadas por iniciativas 
culturais (artistas, pontos de cultu-
ra, museus, bibliotecas, ONGs, etc.), 

Pesquisadora da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo (USP), Sueli de Lima (suelima@artedeeducar.org.br) 
fundou a Casa da Arte de Educar, organização social que realiza diversos projetos na área de Educação Integral e de 
Jovens e Adultos, e que em 2009 foi vencedora Nacional do Premio Itaú UNICEF Tempos e Espaços para Aprender (2009). 
Também é colaboradora dos Ministérios da Educação e da Cultura, onde coordena diversos projetos que visam qualifi car 
a educação pública aproximando escolas de comunidades. Entre seus textos publicados, destaca-se o livro Experiência 
Crítica Ronaldo Brito (Cosac Naify – 2005) e o Caderno Rede de Saberes - pressupostos para projetos pedagógicos de 
educação integral lançado pelo MEC. Acompanhe a seguir um pouco do pensamento e das revelações encontradas na 
pesquisa-ação coordenada por Sueli de Lima, sobre práticas educativas e culturais em todas as regiões do país.

A importância da

PESQUISA
na educação
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com o objetivo de contribuir para as 
políticas públicas na área de Cultura, 
voltadas para a Educação.  
O objetivo central dessa pesquisa 
foi, por meio de escuta da socieda-
de, identificar caminhos para supe-
rar a visão entre cultura e educação, 
de algum modo expressa nas polari-
zações entre razão e emoção, pensa-
mento e ação, que permeiam proces-
sos educativos.

Quais foram os desafios en-
contrados na realização da 
pesquisa?
Por adotarmos a pesquisa-ação em 
todo o processo, com metodologia de 
caráter participativo, nosso principal 
desafio foi a grande quantidade de 
material para analisar e consolidar.

Quais foram os aprendizados 
na realização da pesquisa?
A dificuldade de fazer ciência e, ao 
mesmo tempo, responder a deman-
da política.

A pesquisa foi realizada a par-
tir de questionário fechado e 
perguntas prontas ou outro 
formato? 
Optamos pela metodologia da pes-
quisa-ação, que expressa o posi-
cionamento acerca da sociedade e 
educação. O objetivo foi construir o 
contexto para uma pesquisa colabo-
rativa, em que todos os participantes 
são ao mesmo tempo sujeitos e pes-
quisadores na produção de conhe-
cimentos, a partir de reflexão crítica 
coletiva. Buscou-se criar um campo 
de diálogo entre as práticas culturais 
e escolares, por meio de investigação 
estruturada nas trocas entre a lingua-
gem formal e a simbólica.

Como a pesquisa foi composta? 
A pesquisa foi realizada em todo o 
Brasil, destinada a desenvolver um 
observatório de práticas educacionais, 
escolares e não escolares, em escala 
experimental, visando estruturar prin-
cípios orientadores para as políticas 
da cultura voltadas para a educação. 
Para tanto, buscou-se compreender 
as condições em que se encontram 
as práticas escolares no diálogo com 
as práticas educativas - realizadas por 
iniciativas culturais (artistas, pon-
tos de cultura, museus, bibliotecas, 
ONGs, etc.).
Incrementando o diálogo entre esco-
las e territórios, valorizando a consti-
tuição de uma visão ampliada da edu-
cação, para além do sistema escolar, a 
experiência, que pode ser comparada 
a um fórum de práticas educativas, 
mobilizou recursos intelectuais dife-
rentes, expressos em vozes múltiplas, 
vinculadas a contextos distintos e re-
presentativos da realidade nacional.

Houve algum diferencial por 
conta da localidade, área de 
atuação ou formação?
Para definir os cinco municípios mais 
adequados para a implementação da 
pesquisa-ação, partiu-se de algumas 
premissas: abarcar as cinco regiões 
brasileiras; contemplar a diversidade 
cultural do país; estar, assim como o 
respectivo estado, em diálogo com as 
políticas públicas federais de Cultura 
e Educação; dispor da maior diversi-
dade de equipamentos educacionais 
e culturais possível; desenvolver prá-
ticas reconhecidas por premiações; 
ocupar posição de polo em sua região.
Como critérios, buscou-se municípios 
com adesão ao Plano Nacional de Cul-
tura e ao Programa Mais Educação, 

assim como análise de indicadores so-
ciais, educacionais e culturais. Dessa 
forma, foram escolhidos os seguintes 
municípios: Porto Velho (RO); Recife 
(PE); Campo Grande (MS); Rio de Ja-
neiro (RJ) e Porto Alegre (RS) 
Ao longo do trabalho, iniciado em 
fevereiro de 2012, foram reunidos 
1.664 atores, de 26 estados e 180 mu-
nicípios; e participaram presencial-
mente da pesquisa 427 representantes 
do setor público (63,8%) e da socie-
dade civil (36,2%). 

Qual é o perfil da maioria dos 
participantes da pesquisa?
O coletivo investigador formado para 
participação da pesquisa foi equi-
librado no que se refere às áreas de 
cultura (49%) e educação (51%), in-
cluídos os estudantes (13% do total), 
em sua maioria do ensino médio e 
ensino fundamental. Assim, a grande 
maioria dos participantes (87%) é de 
profissionais, com formação universi-
tária (39% de graduados e 35% pós-
-graduados), maiores de 36 anos, que 
ocupam cargo de liderança (66%). 

Qual é a formação dos parti-
cipantes?
Embora atuem, fundamentalmen-
te, nas áreas da cultura ou educação, 
verifica-se que 47% têm formação 
acadêmica específica na área de edu-
cação, e apenas 15% na área de cultu-
ra. Os demais possuem formação em 
outras áreas (24%) ou não informa-
ram (14%).  Poderíamos, a partir dis-
so, aventar que existe pouca oferta de 
cursos na área da cultura, que as re-
lações trabalhistas são mais informais 
ou que a cultura abarca profissionais 
com outras formações? 
Nesta pesquisa, foi preciso trabalhar 
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em situação capaz de proporcionar 
aos atores, donos de expressões e ex-
periências distintas e específi cas, con-
dições de trocas, permitindo a expres-
são de diversas vozes em condições 
de mútua infl uência, construindo o 
campo intersetorial que se investigava.

O que foi produzido a partir da 
pesquisa?
Foram produzidos 18 documentos 
pelos grupos de trabalho de todas as 
regiões, que juntos aos 38 relatórios 
elaborados pelos pesquisadores locais 
e três relatórios da equipe da Casa, 
totalizaram 59 documentos, além das 
288 horas de fi lmagem.
A análise dos dados qualitativos ob-
tidos durante os encontros de pes-
quisa foi realizada a partir de leitura 
crítica, assumindo a subjetividade dos 
pesquisadores da Casa da Arte, que 
identifi caram e agruparam os assun-
tos, através da codifi cação aberta das 
ideias, experiências e propostas, regis-
tradas nos 59 documentos escritos. 
Muitas vezes, foi necessário tentar 
compreender quando as afi rmações 
não estavam claras, para que se pu-
desse identifi car as generalidades e 
particularidades, na construção do 
material analítico. As ideias e experi-
ências identifi cadas nos relatórios fo-
ram classifi cadas nos seguintes eixos: 
práticas educativas, gestão e contexto 
político-social. 
Após análise e classifi cação das pro-
postas, foram comparadas com o 
Plano Nacional de Cultura e o Plano 
Nacional de Educação (Projeto de 
Lei 8530/10), objetivando o confron-
to entre as demandas da sociedade e 
as metas e estratégias já estabelecidas 
pelos dois Ministérios, através dos re-
feridos Planos.

Existe alguma direção para 
qual a pesquisa aponta?
O resultado da pesquisa demonstra 
que são numerosas essas experiências, 
mas exigem apoios mais efi cientes 
para cumprirem seus papeis sociais.  
O que nos faz pensar que seu avanço 
está, em parte, articulado à legislação, 
que consolida as relações sociedade 
civil e governos.
As experiências em curso, desen-
volvidas por escolas e demais atores 
educacionais, cobram a elaboração 
de instrumentos pedagógicos capa-
zes de colaborar para a efetivação da 
articulação escola-território, por indi-
cadores capazes de monitorá-las na 
conquista dos resultados, e por inves-
timentos na formação dos distintos 
atores envolvidos nesta relação. 
A democratização da gestão escolar 
e a necessidade de formulação e im-
plementação de metodologias edu-
cacionais, para o enfrentamento do 
preconceito e garantia de direitos nas 
escolas, também foram objetos de 
destaque nesta pesquisa.

O que foi demonstrado pelos 
professores?
Os professores têm demonstrado 
muita difi culdade no diálogo com sa-
beres não instituídos, os saberes do 
cotidiano, e, muitas vezes, entendem 
cultura como sinônimo da cultura le-
trada, escolar. Com isto, a escola se 
afasta de seu papel social, pois se dis-
tancia da dimensão pública.
Relato muito comum entre os pro-
fessores e diretores de escolas, foi a 
cobrança por esclarecimento acerca 
das vantagens que o diálogo com o 
território pode trazer para os desafi os 
escolares. Afi rmam que estas ques-
tões têm chegado para a escola re-

centemente, e que desconhecem suas 
justifi cativas e metodologias. Isso nos 
leva a concluir que é necessário de-
senvolver projetos para apoio peda-
gógico com estes fi ns.

O que pode ser encarado como 
projeto de apoio pedagógico?
A produção cinematográfi ca brasilei-
ra é pouco aproveitada pelas escolas e 
são instrumentos de interesse juvenil, 
capazes de mobilizar estudantes para 
diversas áreas do conhecimento es-
colar. A pesquisa demonstra que esta 
área cobra maior aproximação com 
o universo escolar, seja na produção 
de fi lmes como na difusão do acervo 
produzido no país. 
A pesquisa revelou que as práticas 
pedagógicas estão distantes dos su-
jeitos que as constituem. Onde estão 
as contribuições formuladas pelos 
professores para suas escolas? Por 
que as experiências sociais não têm a 
centralidade devida nos currículos da 
Educação Básica? 

Como podemos defi nir a re-
lação entre as escolas e seus 
territórios de origem?
Aproximar as escolas de seus terri-
tórios depende da valorização da di-
versa experiência de todos os sujeitos 
sociais implicados, o que garante a 
dimensão pública da escola. As dis-
putas, que marcam as relações escolas 
e territórios, são marcadas pela co-
brança de coletivos diversos por reco-
nhecimento como produtores de co-
nhecimento legítimos e válidos. Essa 
disputa envolve a complexidade de 
atores da educação e deixa as práticas 
culturais oriundas de meios populares 
em defasagem: geralmente, são pro-
venientes de vozes ainda não sufi cien-
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temente reconhecidas pela sociedade 
em geral, o que se refl ete nas escolas. 
Acreditam que quando a escola se 
torna capaz de trabalhar a partir do 
diálogo direto com os estudantes e 
seu território, compreendendo as di-
ferenças e incentivando a voz de cada 
um, faz valer sua função social.

Qual seria a formação reco-
mendada para ao professor?
Investir na maior aproximação dos 
cursos de pedagogia e licenciaturas 
com os estudos culturais, a sociologia 
e a antropologia, objetivando fortale-
cer a dimensão cultural das práticas 
educativas.  A formação voltada para 
o diálogo e a mediação cultural é pra-
tica ainda distante das licenciaturas, 
segundo os presentes nesta pesquisa.
Este trabalho revela, também, que a 
conquista da democracia nas escolas 
é a base da intersetorialidade cultura, 
educação e políticas para educação 
integral. A escola é instituição funda-
mental para o exercício da cidadania, 
para fazer valer os direitos sociais. A 
democracia se defi ne de baixo para 
cima, através da expressão das diver-
sas vozes e não de um Estado hege-
mônico. Tornar a escola um espaço 
plural é o principal desafi o das polí-
ticas da cultura para educação, é pre-
ciso criar mecanismos pedagógicos 
para instaurar práticas democráticas 
nas escolas e demais instituições edu-
cacionais e culturais.

E qual foi a percepção das es-
colas?
As escolas estão sendo chamadas a 
se constituírem como espaço público 
de refl exão e constituição de cidadãos 
produtores de cultura. Nesta perspec-
tiva, o professor é alguém que produz 

conhecimento sobre a realidade local, 
e não apenas quem executa um cur-
rículo de cuja elaboração não partici-
pou. É convidado a ampliar sua sala 
de aula e descobrir o sentido de seu 
trabalho em diálogo com o contexto, 
deixando de ser apenas um transmis-
sor de conhecimentos, para se tornar 
mediador da produção cultural entre 
escola e território. 
Por outro lado, os equipamentos cul-
turais também precisam conquistar e 
efetivar a dimensão educativa de suas 
práticas. Bibliotecas com espaços ex-
clusivamente de consultas, ou museus 
voltados para a contemplação, já não 
possuem mais lugar na sociedade atu-
al. Os espaços culturais precisam assu-
mir seus papeis educacionais, por meio 
de diálogo e mediação social. E, para 
tanto, faz-se necessário que os profi s-
sionais da cultura se tornem também 
educadores, o que corresponde em 
maior espaço para a educação nos cur-
sos universitários destes profi ssionais.

O que é preciso para 
seguir os caminhos 
apontados pela 
pesquisa?
Um dos desa-
fi os é o de cami-
nharmos para a 
compreensão da escola como redes 
epistemológicas estruturadas, atra-
vés de relações de saberes; o que 
nos permite entender os estudantes 
como sujeitos sociais, portadores de 
saberes; diferente de pensarmos que 
sejam carentes de cultura. Valorizar 
as trocas entre os estudantes e edu-
cadores corresponde a formularmos 
horizonte ampliado para a escola.
A elaboração de programas, capazes 
de contribuir para a valorização das 

linguagens artísticas nas práticas es-
colares, também se constitui em de-
manda do coletivo investigador. Da 
mesma forma que o artista brasileiro 
necessita de conquistar espaço social, 
o ensino das artes precisa ser valori-
zado nas escolas, comparam. 

Como a Sra. avalia a profi ssão 
de professor hoje e os méto-
dos de ensino?
Acredito que temos muitos desafi os. 
Um deles está diretamente relacio-
nado aos métodos que utilizamos no 
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Entrevista 

ambiente escolar. É preciso revisão 
e investimento na formação de pro-
fessores, e na autonomia escolar tam-
bém. As escolas precisam ter autono-
mia para desenvolverem seus projetos 
pedagógicos, e para isto precisam de 
apoio técnico.

Na sua visão, existe um mo-
delo ideal de educação? Esta-
mos perto ou longe dele?
Não acredito em modelo ideal. Acre-
dito que as práticas educativas são 
múltiplas e requerem autonomia, para 
responder aos complexos sistemas 
em que estão inseridas.

Os modelos de educação pra-
ticados no país são eficientes 
em sua opinião? 
Não. Acredito no modelo (que de-
fendo) que vai além de modelos de 
aprendizagens mensuráveis, que bus-
ca formação integral do ser humano, 
em que valores como solidariedade, 
criatividade, democracia, diálogo 
também devem estar presentes. 

Qual avaliação pode ser feita 
a partir do resultado brasilei-
ro no Programa Internacional 
de Avaliação de Estudantes 
(Pisa)? 
No meu entender, o Pisa é um dos 
pontos de vista para avaliarmos as 
práticas educativas desenvolvidas no 
país. Ele é concebido por organismos 
internacionais e tem por objetivo ran-
quear os países segundo seus crité-
rios. No entanto, cada país tem seus 
processos históricos, desafios poten-
ciais e nem tudo estará explicito neste 
modelo de avaliação. O Brasil precisa 
ter seus próprios processos de moni-
toramento da educação. Estamos no 

caminho, já possuímos alguma coisa, 
como o IDEB, Prova Brasil, etc. O 
problema é que ainda estão estrutura-
dos, estritamente, em resultados men-
suráveis sem levar em consideração 
os processos de educação.

Quais os conselhos para avan-
çarmos?
Para que possamos avançar na ques-
tão da avaliação, precisamos ter mais 
debates acerca do que entendemos 
como “qualidade da educação”. Qua-
lidade na educação é muito mais do 
que medir indicadores tecnocráticos. 
Avaliar a qualidade deve implicar na 
consideração de uma série de proces-
so que incluem e excedem o resultado 
obtido em provas pontuais e padroni-
zadas. Processos que reconheçam as 
especificidades locais e regionais e que 
contemplem questões como o grau 
de democratização efetiva do direito 
à educação, condições de igualdade e 
equidade do sistema escolar, o com-
promisso das instituições (currículos e 
práticas pedagógicas) com as deman-
das e necessidades das populações.
Os processos educativos precisam ter 
como meta a formação de um sujei-
to capaz de compreender o mundo e 
suas condições de atuação. O sujeito 
que precisamos formar precisa saber 
viver em meio a muita diversidade, 
ser solidário, criativo e respeitar a vida 
no planeta. Estas condições não são 
medidas pelo Pisa ou qualquer outro 
exame realizado no Brasil atualmente. 
Por isto, é preciso avançar em relação 
à avaliação que já possuímos; pois a 
educação é um processo dinâmico.

O que é preciso para melhorar 
os modelos educacionais bra-
sileiros, e quem ou qual setor 

pode ou deve estar envolvido 
para ajudar?
As políticas da Cultura e da Educação 
precisam avançar, coordenadas com 
universidades e organizações sociais, 
mais próximas da sociedade; e, neste 
sentido, cobra-se a instauração de fó-
runs ou conselhos voltados para con-
quista social. O problema da perda 
de sentido da educação escolar vem 
preocupando professores, educado-
res, estudantes e gestores públicos. Se 
por um lado é reconhecido o esforço 
na direção de reinventar a escola, por 
outro os resultados ainda são muito 
tímidos, em todo o país, como de-
monstra a pesquisa. 

A ideia é desenvolver ações 
articuladas?
Cabe-nos ressaltar, ainda, que todas 
as ações precisam estar articuladas, já 
que as diversas frentes para tornar a 
escola num espaço cultural e os equi-
pamentos culturais em espaços edu-
cativos são interdependentes. Não há 
diálogo sem o devido conhecimento 
do outro, adquirido através da prática 
cotidiana e de formação, que preci-
sam ser estruturadas, com os recur-
sos financeiros, humanos, materiais, e 
metodológicos, amparados por legis-
lação, contemplando os mais diversos 
segmentos envolvidos no processo.
Se compararmos as demandas so-
ciais identificadas nesta pesquisa com 
o texto do PNC e/ou PNE e/ou na 
Portaria Interministerial n° 1/2007, a 
boa notícia tanto para gestores públi-
cos como para a sociedade civil é que 
das 56 proposições identificadas du-
rante a pesquisa, a grande maioria (44) 
estão contempladas nestes documen-
tos. Os Planos já contemplam grande 
parte dos anseios da sociedade. 
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Capa | Por Marcelo Balbino

É impressionante imaginar que o número de mortes 
causadas por acidentes de trânsito alcançou cerca de 

1,24 milhões de pessoas no mundo. Pior ainda é imaginar 
que no ano de 2030 esse número irá subir para 3,6 milhões 
de pessoas. Os dados são da Organização Mundial de Saú-
de (OMS) e expressam grande preocupação para as socie-
dades modernas. Ainda mais porque o relatório revela que a 
situação irá se agravar nos países em desenvolvimento. Para 
se ter ideia, calcula-se que os acidentes de trânsito serão a 
quinta principal causa de mortes, superando doenças como 
a Aids, malária, tuberculose, entre outras. 

Como sempre, a estrada para lidar com os problemas 
modernos, passa pela via da educação. Este caminho com-
plicado busca um modelo ideal de ensino, que incorpore 
práticas emergentes, para sairmos do acostamento e en-

contramos uma longa estrada a seguir. Acompanhe alguns 
exemplos que trabalham todos os dias com o tema educa-
ção para o trânsito.

Capacitação e aprendizagem: uma via de mão dupla
A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) em São 

Paulo (SP), mantém sua atuação em três eixos principais: 
engenharia, fi scalização e educação. Para cuidar das ações 
educativas, há uma Superintendência de Educação, que 
mantém a gerência de educação e mais quatro divisões: De-
partamento de Educação de Estudantes; Departamento de 
Educação na Rua; Departamento de Educação a Distância; 
Departamento de Educação de Condutores. A seguir, uma 
entrevista com Josefi na Giacomini Kiefer, Supervisora do 
Departamento de Educação a Distância. 

O trânsito, hoje, é notícia em vários segmentos. Seja por sua concentração, infl uência no comércio, sinalização, 
acidentes, mortes, o tema se relaciona com diversas outras áreas. Em meio a todos eles, a educação fi gura 

como instrumento de conhecimento e formação das futuras gerações. Conheça a seguir um pouco mais sobre 
alguns trabalhos que envolvem educação e trânsito na mesma via de acesso

TRÂNSITO
EDUCAÇÃO PARA O

PEDE PASSAGEM
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Quais são os principais projetos?
A CET possui diversos trabalhos voltados à educação 

para o trânsito. Podemos citar exemplos de programas 
como a Capacitação de Professores, dividida em cursos 
para os três níveis de ensino, entre infantil, fundamental I 
e II e EJA. Estes cursos são oferecidos gratuitamente, na 
modalidade presencial e a distância, e buscam instrumenta-
lizar o professor para o trabalho com o tema em sua esco-
la. Existem programas que atendem diretamente ao aluno, 
por meio do agendamento com as escolas, como Contador 
de Histórias (para o público infantil) e o Teatro de Fan-
toches (para crianças até 6 anos). Os cursos de Pilotagem 
Segura e Motofrete para capacitação de motociclistas, e as 
peças de teatro para o ensino médio, onde são abordados 
temas como álcool e direção, entre outros.

 
Existe interação com as escolas? Como funciona? 
Quem participa?

A interação com a escola acontece de várias maneiras. 
Por meio da capacitação de professores a distância e pre-
sencial, o atendimento escolar tem programas que abran-
gem da educação infantil até o ensino médio, além do uso 
da internet e redes sociais. 

Como a empresa visualiza o contato com educadores?
A CET investe em educação para o trânsito há mais de 

30 anos, e neste tempo fi cou clara a importância da parti-
cipação do educador na melhoria das condições de mobi-
lidade e circulação na nossa cidade. O papel da educação, 
e na educação, para o trânsito não é diferente, é formar 
cidadãos conscientes de seus direitos e responsabilidades; 
isso é fundamental. O professor tem o papel de apoiar a 
formação destes cidadãos e trazer as questões relacionadas 
à vida na cidade, mobilidade e circulação para todos para a 
sala de aula, fazendo com que o aluno não delegue apenas 
ao outro a responsabilidade e a ação visando a melhoria, 
mas traga para si esta realidade, e transforme-se em prota-
gonista dos processos de melhoria e mudança.

Quanto a questão do trânsito pode afetar a sociedade?
A defi nição de trânsito é movimento, é o ir e vir de pes-

soa, veículos, mercadorias e serviços. O trânsito é o meio 
para chegarmos aos nossos destinos, não é um fi m em si, 
mas meio para atingirmos nosso real objetivo. Infelizmen-
te, muitas pessoas colocam nas situações de trânsito suas 

frustrações, stress, e acabam utilizando de forma errada um 
veículo, por exemplo. Por isso é importante educarmos as 
pessoas para que não transformem o trânsito em disputa, 
mas em espaço de direitos e deveres de todos. Temos dados 
que indicam que mais de 90% dos acidentes acontecem por 
falha humana, portanto totalmente evitáveis. Ou seja, se o 
ser humano tiver a consciência de que não deve beber e di-
rigir, que não deve conduzir um veículo em alta velocidade, 
que deve respeitar a faixa de pedestres. A educação e a cons-
cientização são fundamentais para a melhoria do trânsito e 
diminuição dos riscos de acidentes em nossa sociedade. 

 
Qual é a importância que a empresa dá aos professores 
e às escolas?

O professor e a escola são fundamentais como parcei-
ros nos processos de mudança e conscientização. O trânsi-
to é o palco de nossos deslocamentos, e com cidadãos mais 
conscientes, estes deslocamentos tendem a tornar-se mais 
seguros para todos. Para isso, a escola e o professor são 
fundamentais. Os índices de acidentes com crianças e jo-
vens ainda são muito altos no Brasil, tanto pedestres como 
condutores e passageiros, daí a necessidade de conseguir-
mos a adesão das escolas para conscientização dos alunos 
à convivência mais pacifi ca em nossa cidade.  

Qual é o perfi l do professor e da escola que busca seus cursos?
Não há um perfi l claro, mas geralmente quem nos pro-

cura está preocupado com a questão da segurança no trân-
sito, com a geração atual e futura, e quer desenvolver algum 
projeto para trazer o tema na discussão com seus alunos. 
O trabalho com trânsito é interdisciplinar, por isso, muitos 
professores querem conhecer mais e levá-lo para a produ-
ção de projetos interdisciplinares na escola.

 
A CET sente que os professores carecem de materiais e 
de informações?

Muitas vezes os professores se abastecem com infor-
mações da mídia, que por sua vez fala apenas em aciden-
tes e mortes no trânsito. A CET procura subsidiar os pro-
fessores com informações que falem de cidadania, meio 
ambiente, saúde, mostrando que envolto ao tema trânsito 
existem tantos outros temas correlatos, que interferem na 
qualidade de vida das cidades. São disponibilizados mate-
riais nos cursos a distância e manual no curso presencial, 
para subsidiar as atividades nas escolas. Em breve, a CET 
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lançara um Portal Educativo com dicas e informações para 
o professor trabalhar o tema trânsito na escola.

Como são divididos e elaborados seus cursos? (idade, 
faixa escolar, disciplinas)

Existem atividades para o público infantil, fundamental 
I, II e EJA, terceira idade, motociclistas, condutores, profes-
sores, entre outros. As atividades procuram envolver o públi-
co em uma atmosférica lúdica. São desenvolvidas atividades 
considerando o tipo de público, o risco ao qual está exposto. 
Há preocupação em envolver o educando em uma atmos-
fera lúdica e agradável; em incorporar ao acervo de trânsito, 
atividades como mímica, teatro de bonecos, entre outros. 

Quais são as parcerias que a CET realiza para oferecer 
seus cursos?

Uma das parceiras é a Secretaria Municipal de Educação 
(SME), que homologa os cursos, de forma a pontuar os pro-
fessores da rede. Ao longo de toda a história da educação na 
CET, foram estabelecidas muitas parcerias, mas, atualmente, 
a SME é o nosso apoio na capacitação de professores.

Quais são os desafi os e a importância da capacitação 
para professores?

O desafi o é convencer sobre a importância de abor-
dar o tema trânsito na escola. A escola é fundamental na 
formação de nossos pedestres e futuros motoristas, é im-
portante que participem. Os professores alegam (e com 
razão) sobre a difi culdade em inserir mais um tema no 
rol de conteúdos a ser trabalhado na escola. Realmente 
ser professor não é fácil, são muitas necessidades deman-
dadas pela nossa sociedade moderna. Mas, um simples 

descuido na rua pode fazer com que a criança se machu-
que gravemente, desta forma se a escola ocupar-se apenas 
dos conhecimentos teóricos das disciplinas pode deixar 
de preparar as crianças e os jovens para a vida prática, o 
convívio na cidade.

Quais são os benefícios que podem ser colhidos com es-
sas ações?

O benefi cio da educação para o trânsito pode ser ime-
diato ou em longo prazo. Imediato, quando alerta a criança 
e o jovem sobre os riscos, e o faz adotar atitudes seguras no 
seu dia a dia; e no futuro formando cidadãos mais conscien-
tes de seu papel no trânsito, como motorista ou pedestre. 

Como a CET imagina o transito do futuro? O que podemos 
esperar?

Imaginamos que o trânsito poderá ser melhor, se cada 
cidadão fi zer a sua parte. Por isso é fundamental que exista 
investimento em educação para o trânsito, mas também, é 
essencial que cada cidadão faça sua parte, aprenda e pro-
mova um ambiente mais sadio e seguro para todos.

 
Para este futuro, qual seria a participação da escola, alu-
nos e professores?

A escola e os professores são fundamentais para o diá-
logo com alunos, pais e comunidade, na formação cidadã e 
consciente do papel de cada um na sociedade, e na mobili-
dade e circulação segura para todos.

 
Existem números de quantos professores foram capacitados?

Os professores capacitados na modalidade EAD e pre-
sencial ultrapassam seis mil docentes.

Escolhi a educação como profi ssão, 
em 1984, quando ingressei no curso 
de magistério. Leciono desde 1987. 
Comecei com alunos das séries iniciais 
do Ensino Fundamental, depois com 

crianças da Educação infantil: pré-es-
colar, maternal e berçário. Ao concluir 
o curso de Letras (Língua Portugue-
sa e Literatura), há 16 anos, passei a 
lecionar a disciplina de Português nas 

séries fi nais do Ensino Fundamental, 
no Ensino Médio e na Educação de 
Jovens e Adultos.

Convivi com estudantes de vá-
rias idades e de várias classes sociais. 

Por Irene Rios*
COMO TEMA TRANSVERSAL NAS ESCOLAS, FUNCIONA?
O TRÂNSITO
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Aprendi a lidar com alunos do inte-
rior e da cidade grande, estudantes 
pobres e “fi lhinhos de papai”, alunos 
tímidos e alunos hiperativos.

“Senti na pele” algumas das di-
fi culdades do professor brasileiro, 
turmas numerosas, alunos indisci-
plinados, difi culdades de aprendiza-
gem. Sei o quanto é sacrifi cante ter 
que deixar a família e trabalhar três 
períodos para garantir mais confor-
to aos fi lhos. Ter que abrir mão do 
lazer dos fi ns de semana para fi car 
preparando aula e corrigindo prova. 
Por isso entendo a afl ição de muitos 
mestres, compreendo porque estão 
sempre sem tempo, porque resistem 
a assumir compromissos com proje-
tos que possam lhe dar mais trabalho. 
Já passei por isso.

Dedico-me à educação para o 
trânsito desde 2003, estudando e 
ensinando. Entre livros, artigos, pa-
lestras, aulas e consultoria, busco al-
ternativas de educar para o trânsito, 
objetivando não apenas a quantidade, 
mas também a qualidade na constru-
ção desse conhecimento.

Estou consciente do quanto pre-
cisamos nos mobilizar para conse-
guir sensibilizar as pessoas para essa 
causa. A luta por um espaço nas uni-
dades de ensino é constante, pois sa-
bemos da importância das escolas na 
formação de opinião e na mudança 
de atitude. A colaboração dos edu-
cadores à educação para o trânsito é 
imprescindível. Eles estão boa parte 
do tempo com as crianças e com os 
jovens e podem realizar um bom tra-
balho, com continuidade. 

Afi nal, é importante que a educa-
ção para o trânsito seja permanente, 
não basta dar aulas ou palestras es-
porádicas de boas condutas no trân-

sito. Por melhor que seja a atividade, 
mesmo que tenhamos conseguido um 
bom índice de aprendizagem, se não 
falarmos mais no assunto, surgirão 
outros interesses aos participantes e 
os conhecimentos adquiridos naquela 
aula ou palestra irão desaparecer.

A Educação para o Trânsito mere-
ce ser inserida como disciplina no cur-
rículo do Ensino Fundamental e do 
Ensino Médio. Não é necessário que 
seja uma disciplina específi ca de trânsi-
to, o ideal é que em sua ementa conste 
também, Ética e cidadania, a educação 
de valores positivos, como: responsa-
bilidade, respeito, saúde, autoestima, 
valorização da vida e outros. Uma edu-
cação de qualidade precisa estar con-
textualizada com esses valores.

No entanto, a realidade é outra, 
não temos a disciplina de educação 
para o trânsito. Nossa legislação, atra-
vés das Diretrizes Nacionais da Edu-
cação (portaria 147/2009 do Dena-
tran), implantada para complementar 
o capítulo VI do Código de Trânsito 
Brasileiro, prevê que a educação para 
o trânsito seja inserida nas escolas 
usando a transversalidade.

Usar a transversalidade, conforme 
consta nos Parâmetros Curriculares 
Nacionais, signifi ca trabalhar o tema 
de forma contínua, sistemática, abran-
gente e integrada com outras áreas 
convencionais, presentes no currículo 
escolar. (BRASIL, Secretaria de Edu-
cação Fundamental. Parâmetros curricu-
lares nacionais: terceiro e quarto ciclos: apre-
sentação dos temas transversais. Brasília: 
MEC/SEF, 1998, p. 26 a 29).

A transversalidade, a princípio, pa-
rece ser uma solução viável. Porém, 
para que ela aconteça, o trânsito deve 
ser inserido em várias disciplinas e em 
vários conteúdos curriculares. Será 

que os professores irão elaborar ativi-
dades transversais de trânsito?

Após uma palestra que os sensibi-
lize e os motive a isso, talvez consi-
gamos que façam por um tempo. No 
entanto, em virtude no excesso de ati-
vidades que possuem, logo deixarão a 
educação para o trânsito de lado.

É necessário oferecer ferramen-
tas aos educadores, disponibilizar 
materiais didáticos e capacitá-los. 
Mais do que isso, o trabalho do pro-
fessor deve ser monitorado, pois, se 
fi zermos curso de capacitação e não 
acompanharmos o processo, corre-
mos o risco desse trabalho não ser 
realizado com continuidade.

Um modelo de projeto de educa-
ção para o trânsito, desenvolvido com 
o acompanhamento de monitores, é o 
realizado pelo DNIT (Departamento 
Nacional de Infraestrutura e Trans-
portes), em parceria com a Universi-
dade Federal de Santa Catarina, deno-
minado “Percepção de Risco no Trân-
sito das Escolas Públicas Lindeiras às 
Rodovias Federais”. Os professores 
além de receber capacitação e material 
de apoio, são acompanhados e orien-
tados por monitores.

Com relação aos materiais didáti-
cos entregues aos mestres contendo 
sugestões de atividades transversais 
de trânsito, faço a seguinte refl exão: 
supondo que o professor esteja de-
senvolvendo o conteúdo multiplica-
ção, e na sequência do manual educa-
tivo de trânsito está uma atividade que 
envolve fração. Será que ele vai inter-
romper o conteúdo que vinha traba-
lhando para explicar fração e manter 
a sequência do manual?

Quando oferecemos ao professor 
material educativo organizado para 
ser usado em sequência, estamos de-
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sejando que os conteúdos curriculares 
se adaptem ao tema trânsito. Essa é a 
melhor estratégia?

Coordeno o projeto “Educação 
Continuada de Trânsito”. Em 2008, 
foi implementado em seis escolas pú-
blicas, do município de Palhoça – SC. 
Envolveu 06 escolas, 16 professoras 
e 405 alunos de 3ª e 4ª série (4º e 5º 
ano) do Ensino Fundamental. Sua 
aplicação teve várias etapas: iniciamos 
com a sensibilização da equipe de 
educadores da Secretaria Municipal 
de Educação. Depois realizamos uma 
palestra aos diretores das escolas mu-
nicipais e em seguida aos professores 
das escolas contempladas.

Em continuidade às ações, foram 
realizados encontros individuais com 
as professoras, semanalmente, a fi m 
de acompanhar, avaliar e orientar o 
trabalho de educação para o trânsito 
realizado por elas. Os encontros acon-
teciam nos horários do intervalo de 
aula; em que os alunos estavam com 
os professores de educação física ou 
de artes. Nesses encontros, fazíamos 
o planejamento verifi cando em quais 
disciplinas e conteúdos seria inserido 
o tema trânsito, a ideia era trabalhar 
o assunto pelo menos uma vez por 
semana. A partir da escolha dos con-
teúdos, eram desenvolvidas atividades 
transversais. No início, foram elabora-
das por mim. No entanto, após três 
meses, as próprias professoras, sob 
minha orientação, criavam as ativida-
des. Entre as ações rotineiras de nos-
sos encontros destacam-se: entrega 
de atividades transversais de trânsito 
adaptadas aos conteúdos indicados 
pelas professoras; orientação sobre a 
aplicação dessas atividades; avaliação 
do trabalho desenvolvido na semana 
anterior; verifi cação dos conteúdos 

curriculares que estavam sendo traba-
lhados em sala de aula, para elabora-
ção de outras atividades. As avaliações 
eram realizadas oralmente, através de 
relatório escrito desenvolvido pelas 
educadoras, e por meio da análise das 
atividades respondidas pelos alunos.

A aplicação do projeto nessas 
unidades de ensino foi um sucesso. 
A recepção por parte da direção, das 
professoras e dos alunos foi excelente. 
Claro, é preciso ser realista, também 
houve algumas difi culdades, pelo me-
nos quatro educadoras nem sempre 
seguiam minhas orientações. Porém, 
como desde o início, a proposta era 
trabalhar a partir da conscientização, 
sem obrigatoriedade, ouvia os mo-
tivos das professoras e oferecia uma 
sugestão para que elas recuperassem 
os conteúdos atrasados.

Por outro lado, havia três profes-
soras que faziam além do que pedia. 
Mesmo no início do projeto, aplicavam 
as atividades que eu sugeria e desen-
volviam outras. A quantidade de ativi-
dades produzidas durante o projeto é 
signifi cante, material rico que merece 
ser estudado. Na segunda etapa, quan-
do tinham que elaborar as atividades, 
inserindo o trânsito nos conteúdos do 
currículo, houve grande doação por 
parte das educadoras. Sei o quanto esse 
trabalho requer tempo e disposição. 
Mas houve também grande demons-
tração de talento e criatividade. Cabe 
aqui destacar o desafi o que a professo-
ra Elizandra teve que enfrentar quando 
se propôs a trabalhar o trânsito junto 
com o aparelho reprodutor. Você tem 
ideia de como fazer isso?

Ela conseguiu, solicitou que os 
alunos refl etissem sobre os cuidados 
que uma gestante deve ter ao transi-
tar e sobre as mudanças de compor-

tamento que algumas mulheres cos-
tumam apresentar quando estão com 
tensão pré-menstrual. Sobre o segun-
do item apresentou a questão: “O que 
você pensa a respeito: “a mulher quando está 
próxima de menstruar, fi ca irritada, brava 
com qualquer coisa, etc, isso chama-se ten-
são pré-menstrual (TPM), caso ela esteja no 
trânsito como será seu comportamento? Por 
quê?” (Elizandra Maria da Rosa).

A partir da relação que a professo-
ra fez, além da segurança no trânsito, 
é possível trabalhar vários aspectos, 
como respeito, vida, saúde e outros.

Esse experimento proporcionou 
muitas refl exões. Entre elas, enfatizo 
a necessidade de acompanhamento 
das atividades e a adaptação da edu-
cação para o trânsito aos conteúdos 
curriculares. É importante verifi car o 
conteúdo disciplinar que o educador 
está, ou já desenvolveu com os alunos 
para então fornecer atividades relacio-
nadas ao trânsito e a esse conteúdo, 
com acompanhamento. Dessa forma, 
o trânsito como tema transversal nas 
escolas funciona.

Essas são algumas refl exões, re-
ferentes à transversalidade do tema 
trânsito nas escolas, que comparti-
lho com os que se interessam pelo 
assunto. Minha busca por soluções à 
segurança e à educação para o trânsi-
to continua. Em breve, novas ideias e 
refl exões sobre a temática.

* Irene Rios é mestre em Educação, com a pesqui-
sa: Campanhas educativas para o trânsito: a per-
cepção sensível de jovens e adultos; Especialista 
em Ambiente, Gestão e Segurança de Trânsito e em 
Metodologia de Ensino; Consultora e coautora do 
projeto “Gincana Cultural de Trânsito”, vencedor do 
XII Prêmio Denatran de Educação no Trânsito - 2012 
- na categoria “Educação no Trânsito - Projetos e 
Programas”; Presidente da Câmara Catarinense do 
Livro; Professora universitária de disciplinas na área 
de Educação para o Trânsito; Autora de artigos e 
livros sobre Educação para o Trânsito. 
Blog: www.educacaoparaotransitocomqualidade.
blogspot.com.br 
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Saúde | Por Marcelo Balbino

visão ocorre nos primeiros anos de 
vida, podendo se estender até os sete, 
ou oito anos de idade. Um recém-nas-
cido, por exemplo, percebe apenas 
vultos e luzes, que ainda não conse-
gue interpretar e assim, progressiva-
mente caminha para se igualar à visão 
de uma pessoa adulta. De forma geral, 
no processo de visão, a luz que entra 
nos olhos passa por várias camadas 
e atinge a retina. Ali, é transformada 
em estímulos elétricos, que são envia-
dos ao cérebro pelo nervo óptico. Por 
sua vez, as informações recebidas são 
interpretadas e armazenadas na me-
mória pelo cérebro, como se fosse um 
banco de dados de um computador.

De acordo com a Dra. Rosa Maria 
Graziano, vice-presidente do departa-
mento de oftalmologia da Sociedade 
de Pediatria de São Paulo, o pediatra 

Uma das preocupações 
da Organização Mun-

dial da Saúde (OMS) são os 
cuidados com a visão, mais 
precisamente a saúde ocular 
infantil. A partir dessa pre-
missa inicial se desdobram 
programas, campanhas e 
orientações nas escolas.  E 
a preocupação acende sinal 
de alerta, uma vez que cer-
ca de 20% das crianças do 
ensino fundamental apre-
sentam problemas de visão. 
Também é bom lembrar que 
tais defi ciências oculares 
sempre se relacionam com 
outras ações e esbarram em 
novos problemas, entre eles 
aprendizagem.

O desenvolvimento da 

QUESTÃO
Enxergar bem é uma questão fundamental de saúde 
que preocupa o governo, educadores e profi ssionais. 

Atualmente - como as crianças entram cada vez 
mais cedo na escola -, o papel do professor também 

é fundamental na prevenção

e o professor têm papel relevante no 
diagnóstico das crianças. “Isso aconte-
ce porque hoje a criança entra cada vez 
mais cedo na escola, e dessa forma o 
professor tem um papel muito impor-
tante também”, sinaliza a Dra. Rosa.

Entre os cuidados iniciais já no re-
cém-nascido, destaca-se a observação 
dos olhos do bebê; procure o médico 
em caso de: presença de olhos verme-
lhos, secreções, olhos esbranquiçados 
ou grandes, que fogem da luz, estrá-
bicos ou tortos, ou mesmo que fi cam 
constantemente com lágrimas.  “Re-
alizamos o exame chamado refl exo 
vermelho, até pelo menos um ano de 
vida”, conta a Dra. Rosa. Outra doen-
ça, a retino blastoma (também conhe-
cido como uma espécie de tumor que 
surge na retina) tem seu pico de ação 
em crianças entre 12 e 18 meses. 
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Acredita-se que cerca de 20% 
da população de crianças no ensino 
fundamental apresentem algum tipo 
de problema de visão. Por isso a im-
portância dos programas que possibi-
litem observar o desempenho visual 
dos alunos e a sua saúde ocular. Com 
alguns simples testes é possível pro-
ceder a verifi cação. 

Dra. Rosa explica que um proble-
ma de visão na escola pode até ser 
confundido com algumas doenças 
ou comportamentos. “Podem exis-
tir alunos baderneiros, por exemplo, 
daqueles que não prestam atenção na 
aula, cutucam os colegas, ou fi cam 
conversando o tempo todo porque 
não enxergam”, avalia. Outra carac-
terística desses alunos pode ser sina-
lizada por aqueles que largam os jogo 
eletrônico e que não se interessam 
por esses games por não conseguir 
visualizá-los corretamente.

No caso dos professores, algumas 
recomendações podem ajudar, du-
rante as aulas, apenas observando as 

crianças. Entre as observações, estão 
o aluno que coça muito o olho, ou en-
tão os estudantes que franzem a testa 
para conseguir ler algo na lousa. Tam-
bém as crianças que constantemente 
estão com olhos vermelhos e outras 
que possam apresentar uma pálpebra 
mais baixa que a outra, devem ser ob-
servadas com mais rigor. 

Um tema recorrente na questão 
da utilização da visão é o uso de com-
putadores, videogames e televisão. 
Porém, tais meios não prejudicam os 
olhos e apenas podem deixá-los irri-
tados ou vermelhos, quando existir 
exageros. A recomendação é o des-
canso de cinco a 10 minutos, a cada 
duas horas de uso desses aparelhos.

Desde 11 de outubro de 2013, uma 
Portaria Interministerial (15/2013), 
divulgada no Diário Ofi cial da União, 
instituiu o Projeto Consultórios Iti-
nerantes de Odontologia e Oftal-
mologia, no âmbito do Programa 
Saúde na Escola (PSE) e Programa 

Quando sugerir indicação médica?

Brasil Alfabetizado (PBA).
O objetivo é a realização de ações 

de atenção à saúde, à população, le-
vando em conta os educandos aten-
didos pelo PSE, cadastrados no PBA. 
A ideia é que o projeto seja executado 
por veículos adaptados e equipados 
para desenvolver ações de atenção à 
saúde bucal e oftalmologia.

Criado em 2009, o programa Vi-
são do Futuro, Coordenado pelo 
Fundo de Solidariedade e Desenvol-
vimento Cultural e Social do Estado 
de São Paulo (FUSSESP), atua na pre-
paração dos professores das redes pú-
blicas de ensino estadual de São Pau-
lo e municipal da Capital. De acordo 
com o governo, o objetivo é que eles 
realizem testes de acuidade visual em 
todos os alunos matriculados no 1.º 
ano do ensino fundamental. Neste 
programa, os exames são realizados 
em sala de aula e após a triagem, as 
crianças que apresentarem alterações 
na visão podem ser encaminhadas 
para mutirões realizados pela Santa 
Casa de Misericórdia, Unifesp e USP. 

Como o professor pode ajudar?

Programas ofi ciais

Não existe idade para ir ao 
oftalmologista, ou seja, não é 
necessário esperar a criança 

ler para ser avaliada

Quando os pais possuem 
problemas com alto grau 
de óculos ou estrabismo, 

recomenda-se o exame nos 
primeiros anos de vida.

Ao perceber que a criança 
lacrimeja muito durante 

esforço visual

Quando a criança reclama 
de dor de cabeça

Quando para ver TV, ou ler 
um livro, aproxima-se deles 

Evita brincadeiras realizadas 
ao ar livre

Não demonstra interesse 
pela leitura

Desenvolve mudança de 
comportamento, olhos 

vermelhos, ou caspa no 
cílios quando realiza leitura
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No mundo empresarial, o profi s-
sional denominado coach já é bas-

tante atuante e foi incorporado às em-
presas como um consultor especializa-
do, cuja função é estimular e motivar 
os executivos a descobrir seu potencial 
e suas competências, além de auxiliá-
-los na utilização desses potenciais de 
forma efi ciente. Segundo Myles Dow-
ney (Coaching efi caz. São Paulo: Cengage 
Learning, 2010), “Coaching é a arte de 
facilitar o desempenho, aprendizado e 
desenvolvimento de outra pessoa”. 

Com as devidas adaptações para 
a área educacional, surge um novo 
profi ssional denominado coach edu-
cacional. Sua função é acompanhar o 
trabalho do professor e auxiliá-lo no 
aperfeiçoamento de suas técnicas de 
ensino, bem como na resolução de 
problemas apresentados no dia a dia 
na sala de aula e que acabam interfe-
rindo em sua prática. 

A escola é um ambiente amplo 
e propício para aplicação do coaching 
e, no caso do trabalho desenvolvido 
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com os professores, há a oportuni-
dade de estimular a discussão sobre 
as aulas, práticas educacionais, meto-
dologia e até mesmo alguns aspectos 
emocionais para que possam estar 
cada vez mais preparados para inte-
ragir com seus alunos. O coach edu-
cacional possibilita a oportunidade 
dos professores de repassarem o que 
aprenderam com a sua experiência 
de trabalho, ajudando-os a perceber, 
desenvolver e aperfeiçoar o potencial 
dos seus alunos, ao aplicar, em suas 
aulas, as técnicas aprendidas durante 
o processo de coaching.

Atualmente, as escolas enfrentam 
o desafi o de se adaptarem às novas 
mudanças que se apresentam à edu-
cação devido a uma série de fatores, 
dentre os quais se podem citar, por 
exemplo, as novas tecnologias. Exi-

Coaching
educacional:foco nas competências
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gem-se profissionais cada vez mais 
qualificados e em sintonia com todas 
essas mudanças. Em contrapartida, 
os professores não foram preparados 
em sua formação para lidar com a ve-
locidade e até mesmo com a forma 
com que essas mudanças se apresen-
tam, o que pode interferir no exercí-
cio da sua prática profissional.

A partir de 2004, o processo de 
coaching educacional passou a ser in-
corporado ao sistema escolar de vá-
rias escolas, principalmente no exte-
rior, e sua expansão está produzindo 
um número maior de pesquisas e 
estudos de casos que abrangem cada 
vez mais diversas escolas de países 
diferentes, o que permite olhar mais 
crítico sobre o processo de coaching e 
a sua aplicação. O coach educacional é 
um profissional que já está atuando 
nas escolas há mais de três décadas, 
porém, apenas recentemente, na últi-
ma década, é que as pesquisas sobre 
sua aplicação vêm se consolidando. 

É fundamental que a pessoa atuan-
te na função de coach seja boa comuni-
cadora e, basicamente, saiba trabalhar 
as palavras de forma bem articulada a 
ponto de formular perguntas que le-
vem o coachee (a pessoa que participa 
do processo de coaching) a uma refle-
xão. Não se deve puramente fazer per-
guntas simples ou vazias, que possam 
ser respondidas de forma mais simples 
ainda. A reflexão é parte importante da 
aplicação da metodologia de coaching, 
porque é por meio dela que surge o 
impulso para a ação efetiva em direção 
ao objetivo que se pretende atingir. 

A aplicação dessa metodologia 
na educação fez surgir o coach edu-
cacional, profissional que está sendo 
inserido no ambiente escolar, mais 
precisamente nas salas de aulas, com 

aceitação e resultados positivos que 
vão de Nova York até Singapura.

A área de coaching educacional 
pode ser dividida em três aspectos: o 
coaching docente, o coaching discente e 
o coaching para gestores educacionais.

O coaching docente ocorre quando 
a metodologia empregada visa poten-
cializar o trabalho desenvolvido pelo 
professor. Uma das consequências 
desse aspecto é o aumento da satisfa-
ção do docente na sua prática diária, 
o que contribui para melhorar a quali-
dade não só do ambiente de trabalho 
da escola, como da sala de aula e da 
sala dos professores, mas também da 
vida pessoal do professor.

O coaching discente é o trabalho de-
senvolvido com os alunos. O próprio 
professor pode ser o coach do aluno, 
ou a escola tem a opção de contratar 
outro profissional. Para os alunos po-
de-se trabalhar, por exemplo, a admi-
nistração do tempo, do seu estudo e a 
autoconsciência. O processo é desen-
volvido a partir de encontros entre o 
coach e o aluno (coachee), denominados 
sessões. O número de sessões depen-
derá do tópico a ser trabalhado e do 
próprio aluno.

O coaching para gestores educacio-
nais pode ser realizado, utilizando-
-se a metodologia de outro tipo de 
coaching já disponível no mercado, 
conhecido como coaching executivo. 
Embora essa modalidade seja dire-
cionada para o mundo corporativo, 
os gestores de escolas podem se be-
neficiar desse processo, cujo objetivo 
é melhorar a capacidade do executi-
vo/gestor de gerir o grupo de pesso-
as sob sua responsabilidade. 

O próprio gestor da escola, após 
receber o seu treinamento na área de 
coaching, pode exercer a função de coach 

do professor, transferindo seu apren-
dizado para a equipe docente. Além 
disso, o gestor também pode optar 
por treinar um professor ou um gru-
po de professores e posteriormente 
ele ou eles podem exercer a função 
de coach educacional junto aos demais. 
Outra opção, ainda, seria contratar 
um profissional externo para traba-
lhar como coach na instituição ou para 
ministrar o treinamento adequado.

O importante é que o professor, 
pilar do processo educacional, desfru-
te de um espaço dentro do ambiente 
escolar para tornar-se observador de 
sua e de outras práticas, para que ele 
possa analisar e refletir sobre como 
o seu trabalho influencia os alunos, 
a si próprio e a comunidade escolar 
ao seu redor. De acordo com Anto-
nio Nóva (Formação de professores 
e profissão docente [s.d.]. Disponível 
em: http://repositorio.ul.pt/bitstre-
am/10451/4758/1/FPPD_A_No-
voa.pdf. Acesso em: 03 fev. 2014.), 
as práticas utilizadas para a formação 
do professor devem ser de modelos 
diversificados, passando pela experi-
mentação e pela inovação, proporcio-
nando reflexão crítica sobre sua uti-
lização. Compartilhando dessa visão, 
a LDB (Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional) aponta a associa-
ção entre teorias e práticas mediante 
estágios supervisionados e capacita-
ção em serviço, como fundamentos 
para que os profissionais da educação 
possam atender às especificidades do 
exercício de suas atividades.

E é nesse contexto que o coaching 
educacional apresenta-se como mais 
um dos procedimentos adotados na 
tentativa de colaborar com três aspec-
tos importantes do sistema escolar: 

•  formação contínua do professor 
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* Kátia Veloso é professora e coach educacional do 
colégio Eduardo Gomes em São Caetano do Sul (SP).

(por meio das reuniões de feedback do 
coach, proporcionando momentos de 
reflexão das atividades realizadas);

•  melhoria do processo ensino-
-aprendizagem (uma das consequências 
do resultado da aplicação do coaching 
voltado para a motivação dos docentes);

•  inserção da escola no contex-
to e na realidade atual, promovendo 
aprendizagem significativa (a partir 
do planejamento conjunto entre o 
coach e o professor).

Na implementação do trabalho 
de coaching educacional voltado para 
o docente, em um colégio particular 
de São Caetano do Sul (SP), realiza-
mos três fases distintas, porém com-
plementares, denominadas, segundo 
Rachel Lofthouse e David Wright 
(Teacher education lesson observa-
tion as boundary crossing. Internatio-
nal Journal of  Mentoring and Coaching in 
Education, v.1, p. 89-103, 2012), “pré-
-aula”, “aula” e “pós-aula”.

Na primeira fase, o professor-
-coachee reflete para identificar uma 
questão que cause algum tipo de in-
quietação ou transtorno no desenvol-
vimento da sua prática, e elabora uma 
ou mais perguntas relacionadas a essa 
questão. Na pré-aula, o coach e o pro-
fessor-coachee realizam um encontro 
para trocarem informações sobre esse 
levantamento feito pelo professor.

Na segunda fase, o coach observa 
a(s) aula(s) do professor e, com base 
nos seus registros, elabora perguntas 
relacionadas à questão levantada pelo 
professor e a sua observação dessa 
questão. A qualidade das perguntas 
feitas é crucial para fornecer estímulo 
para o professor no sentido de refor-
mular a sua prática.

Na terceira fase, após a observação 
da(s) aula(s), o coach fornece o feedba-

ck para o professor-coachee, abrindo o 
espaço para a discussão da questão le-
vantada na primeira fase e sobre suas 
observações, questionando-o com as 
perguntas formuladas na segunda fase, 
com o objetivo de levá-lo a refletir so-
bre o que estaria causando a inquieta-
ção ou o transtorno e, dessa forma, 
ajudando-o a planejar a próxima aula 
com estratégias que possam minimizar 
ou eliminar o que o está incomodando. 
Novas questões podem ser levantadas 
nessa fase, podendo servir como base 
para realizar novamente a primeira 
fase, estabelecendo, assim, um proces-
so de continuidade do ciclo de coaching.

Geralmente, após a sessão de fe-
edback, um dos momentos mais im-
portantes do trabalho de coaching, o 
professor retorna para sua prática, 
empregando na sala de aula as estra-
tégias discutidas com o coach. Feito 
isso, uma nova sessão é agendada 
para analisar os pontos positivos e os 
negativos (quando houver) da aplica-
ção das ideias discutidas anteriormen-
te e que foram colocadas em práticas. 
Essa sessão é importante porque, 
além de servir como parâmetro para 
avaliação do trabalho do professor, 
proporciona também a oportunidade 
de discutir se será mantido o que foi 
empregado ou se novas estratégias 
são necessárias para alcançar o obje-
tivo estipulado. Caso o objetivo tenha 
sido alcançado, o coach pode ajudar o 
professor a traçar novas metas.

O primeiro ano ainda é de implan-
tação e, principalmente, de adaptação 
e aceitação da ideia por parte dos 
professores. Por isso, se faz necessá-
rio mais tempo de aplicação da meto-
dologia coaching para que uma análise 
mais profícua possa ser desenvolvida.

Os professores do Ensino Funda-

mental II e do Ensino Médio do colé-
gio que participaram do processo de 
coaching, responderam a uma pesquisa 
no final do primeiro ano de imple-
mentação e com base nos dados ob-
tidos, de forma geral, pode-se afirmar 
que a maioria dos professores está 
disposta a tentar novas estratégias 
para melhorar sua prática, mostran-
do uma postura flexível e receptiva. 
É relevante considerar que 84% dos 
entrevistados acreditam que o de-
sempenho do aluno pode melhorar 
devido a sua participação no proces-
so de coaching. Além disso, os dados 
também apontam um desafio para a 
próxima etapa: construir com esses 
16% – professores que se omitiram 
ou acreditam que não vale a pena par-
ticipar do processo – a possibilidade 
de ganho em trabalhar em conjunto 
com a coach e até mesmo com outros 
professores. De qualquer forma, é 
primordial entender e estabelecer que 
não basta simplesmente aprimorar 
o desempenho dos alunos, é impor-
tantíssimo que essa melhora no de-
sempenho não seja reduzida apenas a 
números em alguma escala, mas que 
venha acompanhado de aprendiza-
gem efetiva e significativa. 

Portanto, o coaching pode ser ferra-
menta útil no ambiente escolar e mais 
especificamente, o coaching docente 
pode ser uma opção para auxiliar o 
professor no planejamento, na exe-
cução e avaliação da sua aula, trans-
formando a sua prática quotidiana, a 
partir da reflexão e do acompanha-
mento contínuo do seu trabalho, com 
o objetivo de maximizar o processo 
ensino-aprendizagem. 
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Especial Formação de Professor | Por Beatriz Tavares de Souza*

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

Apresentação
O livro narra a história e as lendas do futebol em cordel, mostrando como e por 

que ele surgiu. Entre transformações, mudanças, regras, o leitor compreende que o 
jogo veio para levar o povo de toda parte do mundo a sonhar e alegrar-se. Vale a pena 
entrar na narrativa, que conduzida pelas ilustrações ligadas aos versos e estrofes, 
a obra cita entre fatos curiosos nomes de famosos jogadores, datas e prêmios de 
campeonatos mundiais.

Justifi cativa
A obra permite que professor e alunos desenvolvam atividades da história do fu-

tebol considerando o esporte mais popular no Brasil, mas, também explorando a 
linguagem, a forma de construção do texto, o gênero literário da poesia em cordel.

Projeto Pedagógico
Como conhecer a história e as lendas do futebol, apresentadas de longas gerações.

Temas Transversais
Ética, Pluralidade Cultural, Saúde, Meio Ambiente.

Indicação
Ciclo 1 – Indicado para alunos do 2º ao 4º ano.

Áreas de Conhecimento
Arte, Ciência, Literatura, Língua Portuguesa, História, Geografi a, Educação Física.

Objetivos
Tornar o aluno leitor ativo e produtor de seus próprios textos. Compartilhar, con-

textualizar a obra, o autor e o tema. Propiciar ambiente para que eles vivenciem e 
conheçam aspectos da arte popular do jogo de futebol (ou de outras modalidades 
esportivas), em toda sua manifestação cultural brasileira.

Apresentação da obra
Antes, a nossa sugestão é que o professor fale sobre o futebol. Você sabe explicar 

como surgiu o jogo de futebol? 

Reserve aos alunos espaço para falar dos times, torcidas, campeonatos, etc. e, 
também sobre a seleção brasileira, inclusive, dando opinião sobre a Copa de 2014, 
que será realizada aqui no Brasil. Qual é a perspectiva? Os alunos estão ansiosos? 
Acham que o Brasil vai fi car com a taça? Já sabem quem são os jogadores escalados 
para a seleção? 

Solicite aos alunos manusearem o livro, observando o nome do autor, ilustrador, 
da editora; a data de publicação. Anote esses dados no quadro. Depois converse 
com os alunos sobre a literatura de cordel: o formato, o modo de apresentar o texto 
poético. Mostrar no texto quais são os aspectos do cordel e procurar pistas que 
apontem fontes para observação dos valores sociais.

Iniciando a leitura
Sugerimos fazer a primeira leitura em voz alta para captar o ritmo dos versos. 

Compartilhe a leitura entre alunos, aplicar a dinâmica do professor mediador: mo-
nitore, aprofunde a musicalidade por meio do ritmo, do posicionamento sonoro das 
palavras (rimas, aliterações). 

Título: Cordel da bola que rola
A história e as lendas do futebol
Autor: Jorge F. dos Santos
Ilustrações: Cláudio Martins 
Formato: 21 cm x 27,5 cm 
Número de páginas: 32



Atividades                                                                                                                                               
Organizar os alunos em pequenos grupos, propor a apresentação de seus trabalhos, planejando dia com datas 

alternadas. Montar um painel com os trabalhos de todos os alunos.

Pode-se, entre outras atividades: fazer pesquisas sobre o tema da poesia, desenhar (criar uma xilogravura), 
reconhecer verso, rima, estrofe; explorar as rimas; marcar no texto os sons e as palavras que se repetem; explorar 
o sentido (signifi cação) do texto e das fi guras de linguagem. Musicar o poema; declamar, transformar o poema em 
prosa, dramatizar ou desenvolver a história em quadrinhos.

Analisando o formato do texto
Repare o título: “Cordel da bola que rola – A história e as lendas do futebol”.

Agora responda as questões, assinalando uma ou mais alternativas que julgar correta.

1. O que você sabe sobre cordel?

a. Cordel é um formato, o modo de se apresentar o texto poético

b. É um tipo de poesia popular impressa em folhetos, expostos e pendurados em cordas ou cordéis

c. São escritos em forma rimada e ilustrados com xilogravuras

d. Todas as alternativas estão corretas

2. Em relação aos temas da literatura de cordel, estes incluem fatos do cotidiano, episódios históricos, religiosos, 
entre outros. Qual o tema que apresenta o livro Cordel da bola que rola?

a. Futebol

b. Corrida automobilística

c. Luta livre

3. Na estrutura do texto, que compõe o livro, quantos versos há em cada estrofe? _________.

4. Busque nos versos que rimam e complete:

O coração é uma bola
Onde o amor entra de ____________ 
Quem joga o jogo da vida
Sabe que o fi m da _____________

5. Mapeando o texto, descubra qual a palavra que mais se repete e a escreva aqui: ______________________.

6. Aponte a página. Qual a xilogravura que mais te chamou atenção? _____________________.

Compreensão de leitura
1. Escolha uma alternativa, a que julgar ser correta.
Como você classifi caria o livro Cordel da bola que rola:

a. Um conto do reino encantado 
b. Um texto informativo 
c. Uma forma poética de narrar a história do futebol  

3 
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2. Coloque V (verdadeiro) ou F (falso) diante das afi rmações

Ao ler as páginas 6 e 7, descobrimos que o autor:

a. Na primeira estrofe, defi ne a bola como luz do futebol (   )

b. A bola rola no espaço ou no chão mesmo chovendo ou fazendo sol (   )

c. O jogador joga sobre a corda (   )

d. Na segunda estrofe, o coração tem o formato de uma bola (   )

e. Para marcar um gol, tem que jogar com amor (   )

f. Mas, nem sempre o jogo é um show de partida (   )

g. O que vale no jogo é a alegria (   )

h. Vale também no jogo o sonho e a fantasia  (   )

i. A derrota vale um ensinamento (   )

3. Responda

Nas páginas 8 e 9:

a) Podemos reconhecer no texto uma função. Qual? Ela narra a história do futebol? Menciona nomes de jogadores? 
Então, qual é a função que podemos perceber? Informar?
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

b) Na China, que nome foi dado ao futebol?
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

c) No jogo Cuju, o que os chineses chutavam?
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

4. Complete:

a. No Japão do harakiri inventaram o ______________________, futebol dos samurais.

b. No México dos ___________________ dos Maias e __________________ surgiu o ___________________.

c. O pok-ta-pok jogado com os cotovelos, com a _______________ e os _______________. Só os _________________ 
não davam toque.

5. Com base nas páginas 10 e 11, faça a relação do futebol com a história escrevendo nas respectivas colunas: 

Lugar

Na Grécia Antiga

Em Roma

Nome do esporte Com o que jogava Quem jogava
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Para refl etir:

1. De que forma podemos reconhecer a função social na obra Cordel da Bola que Rola?
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

2. Em sua opinião, para que serve a prática de um esporte?
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

3. O que o futebol representa ao povo brasileiro?
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Cruzando palavras
Com base na leitura do livro, preencha a palavras cruzada:

1. O que aconteceu com o Brasil no campeonato de 1930 
2. Nosso país vizinho que tirou do Brasil a taça de 1950
3. Em um estádio do Rio de Janeiro, ganharam do Brasil por 2x1 
4. Era jovem, mas jogou como craque da seleção
5. Lá, em 1958, o Brasil se consagra campeão
6. Nos estádios elas ajudam fazer a festa 
7. Entre elas há brigas e bofetadas
8. Comandada por ele, a seleção vence a copa de setenta
9. O jogo dela faz a galera vibrar
10. O que vocês, cartolas, fi zeram com o futebol?
11. Em 2002, no Japão o Brasil lembrou 70
12. Os fanáticos de torcidas organizadas vão aos estádios
13. Naquele ano, ganhamos o campeonato em tempos obscuros
14. Ele comandou o tetra

Conversa de torcedor
1. Até que ponto você se interessa por futebol?
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

2. De acordo com o livro, cada qual tem o seu time. Existe algum time de que você gosta mais? Qual? Por que você 
se interessa mais por esse time?
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

3. Quantas vezes o seu time já se consagrou campeão?

______________________________________________________________________________________________________
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Refl etindo:
Em muitos países, o esporte nas escolas serve até como incentivo para prosseguir os estudos, 

cursar uma faculdade. Sobre essa questão, do livro leia a pág. 27:

“Mesmo semianalfabeto, o artilheiro é um arquiteto que projeta gols de letra. O goleiro é um poeta, 
pois defende a grande meta de improviso e sem caneta.”.pois defende a grande meta de improviso e sem caneta.”.

4. Entre seus pais, irmãos, alguém torce por outro time diferente daquele da sua torcida?
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

5. Como é o relacionamento entre você e os amigos, parentes de outra torcida?
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

6. Por causa de opiniões diversas, já presenciou algum desentendimento entre torcedores de times diferentes?
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

7. Em sua opinião, o que leva alguém a brigar, surrar o outro por causa de jogo de futebol? Você acha isso saudável?
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

8. Com base nas páginas 24 e 25, que tal você, numa folha ou no seu caderno, desenhar o emblema que representa 
o seu time?
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Perguntas:

1. Em sua opinião, que importância pode ter os estudos na vida de um atleta/esportista?
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

2. E qual a importância do esporte/atletismo na vida de um estudante?
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

3. De a sua opinião. O que pode ser melhor para a vida futura: ser um jogador escolarizado ou ser artilheiro semia-
nalfabeto? 
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
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Um assunto leva ao outro
O futebol de mesa é um jogo inspirado no futebol, que consiste em manipular bonecos presos a manetes, pos-

sibilitando em uma mesa jogar futebol.

Em 1936, durante a guerra civil espanhola, Alexandre Finisterre foi ferido e, no hospital onde fi cou internado, 
conheceu muitas crianças também feridas impossibilitadas de jogar futebol. Foi assim que Alexandre se inspirou 
no tênis de mesa e criou o futebol de mesa.* Pois bem, então por curiosidade vamos saber como esse futebol é 
popularmente conhecido:

Em Portugal, é conhecido por matraquilhos, matrecos ou perceberitos.

Agora é com você
Alguma vez com os amigos disputou uma partida de totó?

Por falar nisso, o que sabe sobre o futebol de botão? Fica esse assunto como um desafi o.

Fale com o professor, pesquise e faça uma proposta para criar na escola um campeonato de futebol de botão, 
trazendo nos botões o emblema do seu time.     

Reúna todos da escola e, junto com a família, façam sentir a emoção de jogar. Os pais disputando uma pelada 
de rua na quadra, os alunos o futebol de botão.

Sugestões para avaliação: 
Participação nas atividades. Atendimento às propostas de trabalho individual ou em grupo.

LOCAL     NOME POPULAR

Espírito Santo, Penambuco       —    TOTÓ

Bahia, Ceará, Minas Gerais       —    TOTÓ

Rio de Janeiro, Pará        —    TOTÓ

São Paulo, Paraná        —    PEBOLIM

Santa Catarina e Sul de Minas    —    PEBOLIM

Rio Grande do Sul        —    FLA-FLU

Ressaltamos que as atividades, aqui propostas, têm por objetivo cooperar, oferecendo subsídios 
para a mediação do trabalho pedagógico com a obra Cordel da bola que rola - A História e as Lendas do 
Futebol da PAULUS 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. de aula, tendo em vista que somente o professor conhece as necessidades específi cas de sua turma. 

perceberitos.



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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*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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Entre os muitos refrães da atuali-
dade, repete-se, à exaustão, que 

vivemos a melhor das fases no que se 
refere à comunicação e seus aparatos 
técnicos. Isso é bom e até verdadeiro. 
Ocorre que também devemos descon-
fi ar dos exageros ou de certo endeusa-
mento de tudo o que cheira a tecnolo-
gia da comunicação, como se os meios 
por si só tivessem poderes mágicos.

A comunicação humana é, em 
primeiro plano, a busca do outro. Co-
municar é buscar construir e manter 
vínculos. Quem comunica partilha 
algo com o outro, num processo re-
cíproco. Não deveria haver soberania 
do emissor e passividade do receptor. 
Deveria haver trocas. A comunica-
ção se dá quando emissor e receptor 
se sentem como iguais. Comunicar é 
coabitar. De modo que não há comu-

Literatura | Por Antonio Iraildo Alves de Brito*

nicação sem o respeito ao outro. Não 
há comunicação no isolamento.

Sim, vive-se a era da comunicação, 
da informação, do digital. Há “bocas 
cheias” dizendo que informação é 
poder. Fala-se muito em comunicação 
virtual, redes. Comenta-se também 
em turismo espacial. A tecnologia da 
informação se renova a cada dia. Pro-
gramas de computadores recebem 
atualizações constantemente, quando 
não substituídos por novos modelos. 
Assim como tudo que diga respeito 
ao mundo eletrônico. Parece que a 
terra alcançou o auge de sua potencia-
lidade e, o homem, o ápice do saber. 

Considera-se que em nenhum ou-
tro momento da história, a humani-
dade recebeu um volume de informa-
ção tão grande como agora. Sabe-se 
que, em menos de cem anos, foram 
inventados e democratizados o tele-
fone, o rádio, a imprensa, o cinema, 
a televisão, o computador, as redes. 
Tudo isso reduziu as condições de 
trocas e de relação. Reduziu, sobretu-
do, as distâncias, confi rmando a cha-
mada aldeia global (McLuhan). 

Mas há nisso tudo um paradoxo: 
grande parcela da humanidade ainda 
não sabe sequer o que é uma tecla de 
computador, ou pior do que isso, não 
sabe ler nem escrever.

Isso porque o mundo não é bom 
para todos. Não é bom para dois ter-
ços da humanidade que não usufrui 
dos benefícios do progresso em todas 
as áreas do conhecimento. Há fome. 
Miséria. Violência. Abandono. Crian-
ças nas ruas. Idosos calados. Olhar 

distante e carente. Há dor. Mas há es-
perança também. Ainda bem!

No entanto, a vida vale tão pou-
co neste mundo em que o mercado 
é uma entidade sagrada. Quase tudo 
gira em torno dele. Isso se torna pior 
quando até as relações humanas são 
interesseiras e descartáveis. A super-
fi cialidade impera e com isso o vazio 
toma conta dos humanos que tateiam 
em busca de não sei o quê. Mas ainda 
há esperança. Ainda bem!

A vitrine do shopping está pronta 
para seduzir. Há os que gastam com-
pulsivamente. O comercial incita. Os 
que não têm poder aquisitivo para 
comprar o produto oferecido sentem-
-se frustrados. Os que podem com-
prar vão até para o exterior e voltam 
com suas malas cheias de compras ca-
ras. A existência, porém, vazia de sen-
tido. O mercado faz o jogo e os hu-
manos padecem numa luta desigual. 
Mas a esperança vive. Ainda bem!

Quem sabe haja humano dispos-
to a empreender esforço para inver-
ter esse processo arraigado da mer-
cadoria em detrimento do homem. 
O mundo parece conturbado. Mas 
é também cheio de coisas boas, de 
possibilidade. Por isso, parece impor-
tante atribuir sentido às coisas e en-
riquecê-las de signifi cados. Colher o 
profundo signifi cado das cosias sim-
ples. E mais que tudo, acreditar que a 
humanidade tem futuro. Essa é uma 
grande empreitada. 



Filoso� a | Por Mario Sergio Cortella**

A frase é clássica e sugestiva: O Mun-
do que nós vamos deixar para os nossos 

fi lhos depende muito dos fi lhos que nós deixar-
mos para este Mundo.

Verdade? Sem dúvida; você sabe, eu 
sei. Desde que o Mundo é Mundo... E 
daí? E eu com isso? E você com isso? 
Tudo. Talvez sejamos a primeira geração 
de adultos que esteja criando um fosso 
na convivência mais contínua com a ge-
ração que nos sucede. 

Razões? Dia corrido, competitivida-
de, deslocamentos distantes, jornada de 
trabalho expandida; tudo isso e mais a 
pressão do sucesso, da disputa, do lu-
gar, da vaga, da Vida.

Com isso justifi camos a nossa au-
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sência, ou, vez ou outra omissão, no 
cotidiano dos fi lhos e fi lhas; quase não 
há encontro e, quando o há, pela falta 
de convívio intenso, despontam confl i-
tos concentrados. 

Retomo sempre: nas grandes e mé-
dias cidades, somos a primeira geração 
nos séculos mais recentes que, em gran-
de maioria, sai de casa mais tarde do que 
os fi lhos! A criança sai às 6h30 no ôni-
bus, na van, em um transporte escolar 
qualquer, e os pais saem às 7h30, 8h...

Essa criança que se acorda sozinha, 
que às vezes faz a própria higiene sem 
que alguém fi que ao lado, e sem nin-
guém que confi ra como ela está vestida, 
porque ela se troca, se veste e sai. E o 
café que ela toma nem sempre coinci-
de com o horário dos adultos e ela vai. 
O único adulto usualmente com quem 
ela toma contato em casa é a pessoa que 
trabalha na casa dela. Para quem ela dá 
ordens e com quem ela mantém uma 
relação de autoridade ou de hierarquia. 

Quando ela chega na escola, encon-
tra um outro adulto, educador ou educa-
dora, e esse adulto precisa dar a ela or-
dens. Isso produz um confronto muito 
forte em vários momentos. Aliás, algu-
mas dessas crianças hoje estão chegando 
a um ponto – inclusive entre nós, dentro 
da educação – de algo que não acontecia 
antes: crianças de 10 anos, 12 anos, que 

durante uma discussão em sala de aula 
viram para docentes, põem o dedo no 
nariz da professora, por exemplo, e di-
zem: “eu pago o teu salário”. Como se 
a nossa relação fosse mediada pelo Có-
digo do Consumidor. Como se a relação 
de autoridade docente (não o autoritaris-
mo docente, a ser evitado) fosse media-
da por um contrato. 

É claro que isso traz distúrbios na re-
lação no cotidiano. Imagine: essa criança 
que, em grande parte, não tem convívio 
cotidiano com os pais – esse convívio é 
muito remoto, quando muito, é contro-
lado de forma eletrônica por telefone ou 
a relação é um pouco distante – acaba 
encontrando na escola, um espaço onde 
ela tem convivência, mas onde ela tem 
também algumas regras. 

Ainda bem, poderíamos pensar, que 
ainda há a Escola. Lá se cuida da educa-
ção cívica, educação científi ca, educação 
sexual, educação artística, educação fi lo-
sófi ca, educação ecológica, educação para 
o trânsito, educação física, educação éti-
ca, educação alimentar. E tudo em gran-
des ajuntamentos de pessoas, em espaço 
limitado e por algumas horas diárias...

Não dá. A Escola sem parceria com a 
Família não consegue efi cácia e efi ciência; 
construir sólida base teórica, com forma-
ção de cidadania e solidariedade social exige 
um esforço mais fundo, forte e agregador.
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A edifi cação da personalidade ética: 

um alerta!*



*Excerto, organizado e modifi cado pelo autor, de 
CORTELLA, M. S.. Não Se Desespere! ... Petrópo-
lis: Vozes, 2013.
**Mario Sergio Cortella é 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 Qual é a tua obra? (Vozes)..
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Pais e mães, ou outros responsá-
veis adultos, quando colocam crianças 
e jovens nas escolas estão repartindo a 
tarefa educativa; mas, sempre bom lem-
brar, descentralizar as ações não implica 
em eximir-se das responsabilidades. Em 
outras palavras, pode-se transferir poder, ja-
mais responsabilidade.

Por isso, vamos ter de achar tempo 
para partilhar as práticas educativas e 
formativas. Tempo? Lamento, não tenho. 

É? Já viu um infartado que não tem 
tempo, quando sobrevive? Antes de in-
fartar, tempo algum para cuidar-se; ago-
ra, todos os dias, às 5h da manhã já sai a 
caminhar pela esteira ou pelas praças, de 
modo a postergar o fi m.

Quando o importante fi ca sufocado 
pelo urgente, o tempo para consertar tal 
distúrbio é muito maior do que o que se 
usaria antes dele existir... 

Mas, o amor aceita tudo, dizem às 
vezes. Cautela! Não são raras as ocasiões 
nas quais, exatamente por amar, é que 
não devemos aceitar algumas atitudes.

Existe uma diferença signifi cativa na 
vida, quando se pensa na relação com os 
outros, entre compreender e aceitar. Uma 
pessoa só pode aceitar ou rejeitar algo ou 
alguém depois de tê-lo compreendido. 

No entanto, o fato de eu te compre-
ender e, portanto, por exemplo, também 
te amar, não signifi ca que eu aceite o 
que você faz. Aliás, o amor pressupõe, 
inclusive, a capacidade de se discordar 
daquele a quem se ama. A discordância 
é um sinal de amorosidade, quando feita 
com respeito. Se eu vivo com alguém que 
sempre concorda comigo em tudo que 
eu faço, é sinal de que talvez essa pessoa 
não se importe tanto comigo. Cuidado 
com gente que concorda contigo o tem-
po todo. Claro, você não pode conviver 
com alguém que só discorda. Mas alguém 
que só concorda te deixa estacionado. 

Quantas vezes os fi lhos discordam 
de mim e eu discordo deles? A discor-
dância respeitosa é sinal de amorosida-
de. Agora, quando eu digo “eu te amo, 
mas discordo disso que você está fazen-
do”, isso dá substância ao amor. 

Qual a boa frase? “Eu compreen-
do até que você faça, quero te ajudar a 
parar de fazer isso, mas não aceito que 
você faça. Não signifi ca que eu te aban-
done, mas signifi ca que eu não quero 
que você faça e estarei junto de você 
para que você deixe de fazê-lo, porque 
o que você faz é errado.”
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Se você está fazendo algo que é cer-
to, eu não só compreendo como aceito. 
Se aquilo que você faz é equivocado, eu 
aceito você, mas não aceito o equívoco. 
Eu te amo, mas não aceito o que está 
errado. É a clássica frase que algumas 
religiões usam: “Não esqueça de amar o 
pecador, mas rejeite o pecado”. 

É como o médico bom. Ele aprecia 
o doente, mas não aprecia a doença. Ele 
gosta do doente, mas não da doença. 
Ele vai falar para você: “Pare de fazer 
isso. O seu colesterol está alto. Você está 
acima do peso e eu não quero que você 
continue engordando. Eu te estimo e 
você vai reduzir alimento calórico, di-
minuir a ingestão de fritura, vai ter de 
andar mais. Sabe por que estou dizendo 
isso? Porque eu te respeito. Porque se eu 
não te respeitasse, seria indiferente”.

Como pais e mães, podemos sim di-
zer: “Aqui estou, quando você mudar de 
postura e achar que é a hora do apoio, 
estarei te esperando, mas não me obri-
gue a engolir aquilo que é errado apenas 
porque eu te gerei. O fato de eu ter te ge-
rado me dá responsabilidade sobre você, 
mas essa responsabilidade não é ausente 
de deveres da tua parte e da minha. Um 
dos seus deveres e um dos meus é cui-
darmos reciprocamente um do outro. O 
que você está fazendo, eu imagino, que 
você jamais aceitasse que eu fi zesse. Não 
tenho dúvida de que você diria para 
mim: ‘Eu te amo, pai, mas não aceito 
isso que você está fazendo’”.

“Faça o que quiser da sua vida’”. Essa 
frase é a do desamor, não a frase do amor. 

um alerta!
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tura colonial paulista do século XVIII.
A tamanha importância do edifício está justifi cada 

principalmente no fato de ser um exemplar signifi cativo 
da arquitetura de taipa. A técnica emprega a utilização de 
argila e não só na religião foi essencial para as edifi cações 
coloniais paulistas do século XVIII. Desde essa época, 
o mosteiro foi o conjunto arquitetônico paulistano que 

Com muita história interessante para contar, o Museu 
de Arte Sacra em São Paulo (SP) nasceu do convê-

nio entre o governo do Estado de São Paulo e a Mitra 
Arquidiocesana de São Paulo. Após as negociações, a par-
ceria começou em 28 de junho de 1970, ocupando a ala 
esquerda do Mosteiro de Nossa Senhora da Imaculada 
Conceição da Luz e a antiga Casa do Capelão, onde hoje 
se localiza a sede do Museu dos Presépios.

Além da riqueza histórica, cultural e arquitetônica, o 
Museu de Arte Sacra (Mas) incrementa também os cur-
sos oferecidos a educadores e profi ssionais. A partir de 
agora, os professores contam com material específi co, 
produzido pelo próprio museu e que irá contribuir com a 
aplicação de atividades aos alunos, assim como aprofun-
damento dos assuntos em questão.

Em 1774, o Mosteiro da luz foi construído por Frei 
Antonio de Sant’Anna Galvão, sendo considerado até 
hoje um dos mais importantes monumentos da arquite-

Páginas Abertas 24 

M
ár

cio
 S

ta
ng

ali
n

Um pouco de história

Museu de Ar te
SACRA
reúne tesouros e relíquias da arte e oferece cursos a professores

Construído em uma das alas do Mosteiro da Luz, ocupa um dos mais importantes 
monumentos da arquitetura colonial paulista do século XVIII e conta a história da arte 
por meio de objetos religiosos. Além do rico valor histórico, o Mas acaba de lançar seu 

primeiro material produzido especialmente para professores



conseguiu chegar a melhores condições aos nossos dias.
O Mosteiro, que antigamente era uma chácara con-

ventual urbana, no bairro da Luz, coração de São Paulo 
(SP), foi tombado pelo IPHAN (Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional) em 1943 e pelo CONDE-
PHAAT (Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico 
e Artístico e Arquitetônico do Estado de São Paulo), em 
1979. Atualmente, a instituição é mantida pela Secretaria 
de Estado da Cultura de São Paulo.

Outro detalhe específi co, e que reforça a relevância 
do Mosteiro no contexto da cidade e singularidade histó-
rica, é a construção do local, que se apresenta como um 
dos raros exemplos de planta octogonal do período. Ali, 
também reside o acervo de obras de arte religiosa do Mu-
seu de Arte Sacra de São Paulo, conjunto de bens móveis 
tombados de relevante expressão no cenário cultural na-
cional e também internacional, local de abrigo, ainda nos 
dias atuais das Irmãs Concepcionistas, que dedicam seus 
dias às orações e ao trabalho da clausura.

Também são as Irmãs Concepcionistas que confeccio-
nam as famosas pílulas milagrosas do Frei Galvão, conhe-
cidas como “santo remédio”, distribuídas diariamente, das 
9h às 17h na Igreja onde as missas acontecem diariamen-
te. A construção do Mosteiro foi preservada por causa da 
presença e atuação religiosa das Irmãs Concepcionistas, o 
que não aconteceu com muitas das edifi cações da época.

Como parte do complexo arquitetônico destaca-se tam-
bém o Museu de Arte Sacra. Nele, o visitante pode conhe-
cer grande acervo da arte católica e do culto ao divino. En-
tre os principais autores estão Antonio Francisco Lisboa, 
o “Aleijadinho” (1730 – 1814), Frei Agostinho da Piedade 
(1580 – 1661), Frei Agostinho de Jesus (1600 ou 1610 – 
1661), Manuel da Costa Athayde (1762 – 1830) e Padre Je-
suíno do Monte Carmelo (1764 – 1819). Também podem 
ser vistas as telas de Benedito Calixto e Anita Malfatti.

De acordo com Maria Inês Coutinho, diretora técnica 
do Mas, a primeira peça do museu é de Aleijadinho, a 
Nossa Senhora das Dores. “A peça é belíssima do ponto 
de vista histórico e patrimonial e foi tombada em 1969, 
quando ainda não existia o museu, que foi criado em 
1970”, lembra.

Também fazem parte do acervo peças do barroco pau-
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lista que infl uenciaram o Brasil, castiçais da antiga Igreja 
da Sé, que completou 100 anos. Entre cerca de 17 mil 
itens, também podem ser vistas peças em madeira com o 
dourado intenso, e resquício de policromia, assim como 
prataria e peças internacionais. 

A infl uência portuguesa está documentada no museu 
nos metais e prataria, assim como construções em taipas, 
acervo de numismática e medalhas papais, entre muitas 
outras. “Muita gente pensa que esse é um museu católico, 
mas na verdade é um museu de arte. Isso porque a arte 
passa pelas questões da Igreja, que fazem parte da huma-
nidade”, avalia Maria Inês.  

  

O Mas ainda possui um acervo com vertente tipológi-
ca considerada singular, presente nos 130 conjuntos pre-
sepistas criados em diferentes países e regiões do Brasil. 
São obras da Bolívia, México, Peru, Chile, Espanha, Fran-
ça, Itália, Polônia, Portugal, Nigéria, Japão, China, entre 
outros. No Brasil, são oriundos de regiões como Bahia, 
Minas Gerais, Pernambuco, Rio de Janeiro, Santa Cataria 
ou regiões de São Paulo como Vale do Paraíba, Aparecida 
do Norte, Taubaté, São José dos Campos, Guaratinguetá 
e São Luiz do Paraitinga. Cada uma das obras foi produ-
zida e utilizou diversos tipos de técnicas, como terracota, 
madeira, metal, palha, cabaça, tecido, isopor, entre outros. 

As peças da coleção de presépios fazem parte do pa-
trimônio dos séculos XVII, XVIII, XIX e XX, e dividem-
-se entre artistas anônimos e outros consagrados, como 
Fúlvio Pennachi e Mestre Vitalino.

Presépios
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O Mas possui um programa de orientação ao profes-
sor e organiza regularmente encontros para professores, 
geralmente com duração de seis horas, aos sábados. O 
objetivo é que os educadores possam entrar em contato 
com alguma temática a partir do acervo, como o ensino 
da disciplina de história ou de arte, por exemplo.

Também está sendo lançado o primeiro material para 
professores produzido pelo Museu. Trata-se de uma cai-
xa com sete fi chas, nas quais será explorada a diversidade 
do acervo do Mas.  A intenção deste material é fornecer 
subsídios para o professor organizar uma visita com seus 
alunos ao Museu. Para tanto, há sempre texto sobre a 
possível temática de trabalho, referências bibliográfi cas 
para o aprofundamento dos assuntos tratados e proposta 
de atividade, que pode ser aplicada com os alunos an-
tes ou depois da visita ao Museu. Inicialmente, os temas 
abordados serão: Museu de Arte Sacra de São Paulo; 
Mosteiro da Luz; Imaginária (Escultura); Presépios; Pin-
tura; Mobiliário e Numismática. “O professor poderá co-
locar em prática cada uma das fi chas de atividades com os 
alunos. A proposta de colecionar está dentro da ideia das 
crianças de colecionar coisas, organizar cards”, conta Va-
nessa Ribeiro, Coordenadora da Ação Educativa do Mas. 

Além das novidades para os professores, existem di-
versos outros cursos que se relacionam com as ideias dos 
PCNs (Parâmetros Curriculares Nacionais) e também 
com o acervo do museu.

Outro tema recorrente na parte educativa do Mas é 
a questão da acessibilidade, quando são criadas estraté-
gias para todos e não apenas recursos específi cos para um 
público especial. A ideia é ensinar aos educadores como 
preparar materiais de baixo custo, e que possam ser utili-
zados com alunos portadores de defi ciência visual, para 
que sintam esses materiais.

Muitos professores de arte visitam o local e também 
recebem cursos que utilizam materiais técnicos, enquanto 
visitam o acervo. Ali, conhecem a produção realizada em 
barro e madeira. Na segunda etapa, são realizadas ofi cinas 
práticas de escultura e argila e de produção de esgrafi to.  

Em média, são oferecidas 30 vagas por encontros, to-
dos gratuitos, ministrados por uma equipe multidisciplinar 
formada pelos educadores do museu. Neste ano, o Mas 
visa oferecer novas propostas, mas que sejam sempre base-

Uma raridade ao nosso alcance Atendimento aos professores
O Presépio Napolitano é um dos exemplares que mais 

impressiona, seja pelos detalhes ou pela grandeza. São 
1620 peças, das quais 390 são fi guras humanas e do sé-
culo XVIII, ocupando uma área de 110 m2. Além disso, 
este é um dos últimos conjuntos do gênero remanescentes 
do mundo, sendo raríssimo exemplar, comparável apenas 
aos conjuntos de Nápoles – Museu de Nápoles e de Nova 
York – Metropolitan Museum. O conjunto apresenta di-
versas cenas como a natividade, músicos, cortejo, chafariz, 
entre tantos outros detalhes e cenas.

Peças de artistas eruditos, entre obras de artesãos anôni-
mos, conhecidos como Figurinai, como Francesco Cappiello, 
Francesco Ingaldi, Giuseppe Gallo, Lorenzo Mosca, Matteo 
Bottigliero, Nicolla Somma, demonstram alto nível técnico. 
Para cumprir com a cenografi a original, a empreitada foi 
entregue a Lourdes Duarte Milliet, esposa do artista Sergio 
Milliet e irmã do estudioso Paulo Duarte. Para a reconfecção 
das vestimentas, Gabriella Pascolato, proprietária da Tecela-
gem Santa Constancia, forneceu os tecidos. As fi guras foram 
recompostas pelo artesão Gregório Tinell; a cenografi a, por 
Tullio Costa, com colaboração de Ítalo Bianchi. 

Em 1998, o Museu resgatou o projeto do presépio, e 
em paralelo reformou a antiga residência do capelão do 
Mosteiro da Luz para abrigar o conjunto. O artista Silvio 
Galvão foi chamado para desenvolver a cenografi a, seguin-
do a concepção criada em 1950 por Tullio Costa. Em 1999, 
o Presépio Napolitano voltou a ser aberto à exposição pú-
blica, em condições que garantiam – e ainda hoje garantem 
– sua correta instalação, manutenção e preservação.
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adas nas discussões de sala de aula. Como exemplo, Vanes-
sa Ribeiro cita um curso que inclui artes plásticas, teatro e 
música a partir do acervo do museu. “Procuramos mostrar 
para que o professor possa conhecer o acervo, mas princi-
palmente que também possa trabalhar em função dele em 
sala de aula. Ou seja, o diálogo começa no acervo e depois 
é levado até a sala de aula de alguma forma”.

Além dos cursos regulares, o Mas também programa 
visitas integradas com outras instituições como o Museu 
da Língua Portuguesa ou Museu de Artes Sacras e Jesuítas 
de Embu, por exemplo. Professores podem entrar em con-
tato por meio do e-mail educativo@museuartesacra.org.br. 
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Museu de Arte Sacra 
Avenida Tiradentes, 676 - Luz
São Paulo – SP (Estação Tiradentes do metrô) 
Telefone: 3326-5393 e 3326-3336

Estacionamento Gratuito
Rua Jorge Miranda, 43 - Luz

Horários 
Terça a Sexta - 9:00 às 17:00 
Sáb. e Dom. - 10:00 às 18:00 (Segundas – fechado)

Contato para o professor
educativo@museuartesacra.org.br
Os encontros para professores acontecem todo último sá-
bado do mês, das 10h às 17h (de março a novembro).

www.museuartesacra.org.br
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Os fãs mais fervorosos dizem 
que é possível montar qual-

quer coisa com Lego e que este é o 
mais incrível e versátil brinquedo que 
existe. Também não é raro encontrar 
imagens conhecidas mundialmente, 
recontadas em suas peças como a Es-
tátua da Liberdade (EUA), ou mesmo 
a Torre Eiffel (França), Tower Brid-
ge (Londres) ou o Cristo Redentor 
(Brasil). Isso sem falar no fi lme “Uma 
aventura Lego”, que recentemente 
invadiu os cinemas. Opiniões à par-
te, a brincadeira também possui uma 
divisão educacional que tem agitado 
o segmento da aprendizagem, sempre 
com o objetivo de expandir a criati-
vidade e imaginação, premissas desde 
que o brinquedo nasceu. 

Brincar bem
Por falar nisso, o grupo Lego nas-

ceu em 1932, fundado pelo mestre 
carpinteiro Ole Kirk Kristiansen, em 

Billund, uma cidade do sul da Dina-
marca. A denominação Lego nasceu 
da abreviatura de duas palavras de seu 
país, “leg godt”, que traduzidas signifi -
cam algo como “brincar bem”. A em-
presa passou de pai para fi lho, saindo 
de uma pequena ofi cina de carpintaria 
para uma empresa moderna e global, 
anunciada como a terceira maior fa-
bricante mundial de brinquedos.  

Após um incêndio e com o incen-
tivo do governo local, Ole Kirk co-
meçou a criar brinquedos; sendo que 
o sucesso viria anos mais tarde com o 
plástico e a criação dos tijolinhos que se 
acoplavam uns aos outros, oferecendo 
possibilidades ilimitadas de construção. 

Os anos 60, 70 foram marcados 
pelo crescimento e expansão da em-
presa e a década de 80 foi marcada 
pela entrada no segmento educacio-
nal. Isso começou quando alguns edu-
cadores perceberam o potencial cons-
trutivo como ferramenta de apoio ao 

ensino, e assim criaram um departa-
mento de produtos educacionais. O 
objetivo era claro: ampliar as possibi-
lidades educacionais dos brinquedos, 
missão que se estende até hoje em 
diversos países.  

Experiências brasileiras
O Grupo Somai Tecnologia e 

Educação, em Santo André (SP) é um 
dos representantes da Lego no Brasil 
e desenvolve diversos trabalhos liga-
dos ao ensino e educação. Conversa-
mos com a professora Regina Mainar-
di, consultora pedagógica da empresa 
e de instituições nacionais e interna-
cionais, pedagoga, pós-graduada em 
educação a distância, especialista em 
tecnologia aplicada à educação e pa-
lestrante motivacional. Acompanhe 
a seguir o potencial das experiências 
desenvolvidas por aqui.

Quem não conhece as múltiplas peças de Lego? As milhares de possibilidades e cores aguçam os
sentidos e a criatividade dos estudantes. O que muitos chamam de brinquedo também funciona

como instrumento de ensino e aprendizagem nas escolas

Conhecimento construído com
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planejar a aula, o que demanda pro-
fi ssionais preparados e motivados 
para trabalhar.

Quem pode usar o Lego como ferra-
menta pedagógica?
Qualquer instituição pode ter os blo-
cos como ferramenta pedagógica, 
desde que os educadores estejam pre-
parados para utilizá-lo.
 
Existem treinamentos para a utiliza-
ção do brinquedo em sala de aula?
Existem formações para instituições 
educacionais e empresariais.  Acredito 
que a formação é o principal eixo a ser 
pensado em todo e qualquer recurso 
que se pretende implantar na sala de 
aula. Os educadores são essenciais 
para que os projetos tenham êxito.
 
Quais os principais desafi os em se 
adotar tais metodologias que uti-
lizam brinquedos como o Lego no 
sistema de ensino?
É mudar a concepção conteudista das 
escolas. E em segundo lugar, para a ins-
tituição o maior desafi o quando usam 
os blocos de montar é que os edu-
cadores se apropriem do ma-
terial, e realmente trabalhem 
de forma que o aprendiza-
do seja signifi cativo para 
ele e para os alunos.

Como as crianças 
encaram as ativi-
dades? Quais são 
os diferenciais?
As crianças e 
a d o l e s c e n t e s 
adoram os ma-
teriais. Colo-
cam toda a 

O que acha do brinquedo Lego?
Brincar com Lego é ter a possibilida-
de de criar e expandir a imaginação e 
a criatividade. Foi considerado o brin-
quedo do século e vem da expressão 
dinamarquesa leg godt, que signifi ca 
“brincar bem” e em latim a expressão 
signifi ca “eu monto”.
É uma oportunidade de pais brin-
carem com os fi lhos, já que observo 
que adultos também gostam muito 
de Lego. Basta colocar uma caixa na 
frente de um adulto e desafi á-lo a 
construir e pronto, abre-se um sorri-
so e voltam a ser crianças. As escolas 
normalmente oferecem momentos 
de pais com fi lhos. Já vimos os fi lhos 
ensinando os pais, é algo muito inte-
ressante e gostoso de presenciar.

Qual o valor pedagógico do brinquedo?
A Lego possui duas divisões: a brin-
quedo e educacional. Nas escolas, 
os kits utilizados são educacionais, 
os kits são diferenciados e utilizados 
como recurso em projetos nas aulas. 
Busca-se o desenvolvimento de algu-
mas habilidades e competências nos 
educandos, como trabalho em equipe, 
saber ouvir, argumentar, resolução de 
situações-problemas, entre outros.
 
Como utilizar o Lego em sala de aula? 
Quais as vantagens e desvantagens?
Os blocos de montar são recursos que 
o professor pode utilizar nas aulas, 
propondo desafi os conforme a faixa 
etária, de acordo com os objetivos 
que pretende atingir, desenvolvendo 
competências e habilidades por meio 
de mediação adequada.
Entre as vantagens está, com certeza, 
o interesse do aluno na proposta da 
aula e, nas desvantagens, é preciso 

os blocos de montar é que os edu-
cadores se apropriem do ma-
terial, e realmente trabalhem 
de forma que o aprendiza-
do seja signifi cativo para 

Como as crianças 

criatividade em prol de seus projetos 
que podem funcionar manualmente, 
motorizados e autonomamente.
O diferencial é perceber o progresso 
durante o ano nos alunos com o tra-
balho em equipe, no desenvolvimen-
to na forma de apresentar os projetos, 
na maneira de resolver problemas, na 
organização e no desenvolvimento 
do raciocínio lógico matemático.

Os materiais também podem ser tra-
balhados fora de classe?
Além dos materiais serem trabalha-
dos nas aulas, existem alguns tor-
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neios de robótica com Lego, nos 
quais os alunos colocam em prática 
tudo o que aprenderam; e podem 
chegar a representar o país em cam-
peonatos internacionais.

Como funcionam os projetos? Existe 
uma parceria com a Lego no processo 
didático? As peças são feitas por enco-
menda, para determinada atividade?
Existe o Programa de Educação Tec-
nológica que a Zoom Education for 
Life faz parceria com as instituições 
para implantação do programa. A So-
mai é parceira da Lego na região do 
ABC paulista e nas cidades litorâneas. 
Existem propostas inter e extracurri-
culares para todo tipo de necessidade 
e faixas etárias diferentes.

Na sua opinião, e com a sua experi-
ência, como a tecnologia pode ajudar 
o ensino? 
A tecnologia faz parte das nossas vidas 
e, portanto, esse é um ponto essencial, 
a escola deve responder aos anseios da 
comunidade onde está inserida. 
As tecnologias trazem consigo novos 
meios para a aprendizagem, porém 
precisam ser conhecidas, pensadas e 
planejadas com objetivos pedagógi-
cos em mente. 
A tecnologia pode ajudar o ensino 
se utilizada de maneira adequada, no 

qual o papel do educador é fator im-
portante, no planejamento de suas 
ações, dos desafi os a serem superados 
e na mediação em aula.

Na sua visão, o que é preciso para 
que a utilização de Lego em sala de 
aula traga bons resultados?
Planejamento bem feito, com obje-
tivos pedagógicos e recursos defi ni-
dos e avaliação clara do processo de 
aprendizagem.

Para o professor, quais são as reco-
mendações ou treinamento necessá-
rio para lidarem com Lego no ensino?
O professor precisa conhecer os ma-
teriais, as possibilidades, para poder 
deslumbrar o que pode fazer. A So-
mai auxilia nas suas áreas de atuação 
os professores em seus planejamen-
tos, acompanhando-os, assessorando 
instituições educacionais. Esse acom-

panhamento faz toda diferença para 
os profi ssionais que precisam de ele-
mentos focados no processo de ensi-
no e aprendizagem.
 
Existe uma idade considerada ideal 
dos alunos para a utilização de Lego 
na classe?
A Lego possui uma progressão do 
seu material, que vai da educação in-
fantil até as universidades. Trabalhar 
com Lego não tem idade.

Existe alguma disciplina em que 
se aproveita mais do Lego para 
aprender? Ou a sua utilização é 
transversal?
O material pode ser utilizado por vá-
rias disciplinas, porém em matemá-
tica, física e ciências fi ca evidente o 
que pode ser trabalhado. As discipli-
nas ligadas à programação e robótica 
também fazem uso de materiais Lego.

Na sua visão, como será o futuro do en-
sino, com relação às novas tecnologias?
Os alunos de hoje são nativos di-
gitais e, para estes e os que virão, a 
tecnologia não será um mistério, será 
vital. A educação precisa cada vez 
mais se apropriar das tecnologias, 
investir em recursos humanos e físi-
cos, para inovar na forma de ensinar 
e aprender.

A tecnologia faz parte das nossas 
vidas e, portanto esse é um ponto 
essencial, a escola deve responder 
aos anseios da comunidade onde 

está inserida.
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- O senhor é feliz, seu Antenor?
- Na maioria das vezes. Não somos 

felizes o tempo todo – isso nem é pos-
sível! Sou um homem realizado. Isso 
sim! Estou ou sou muito satisfeito e 
reconciliado com as minhas escolhas. 

- Quer dizer que o senhor está confor-
mado com o resto que ainda lhe resta?

- Não! Não é isso! Se eu fosse uma 
pessoa conformada, provavelmente 
eu seria apático, e você me encon-
traria deitado no sofá vendo TV, não 
concorda? Eu estou vivo e bem vivo 
por sinal.

- Não entendo por que tanta preo-
cupação da Milena com o senhor.  Es-
tou começando a achar que ela exage-
ra um pouco quando fala do senhor.

- Talvez...
- Seu Antenor, o senhor acha que o 

jardim vai pra frente?
- Talvez... É a terceira vez que venho 

recuperá-lo, mas quem sabe a beleza 
das margaridas sensibilize, dessa vez, 
o coração das pessoas.

- Não estou muito certo disso, seu 
Antenor. Mas se prometer, ao menos 
por enquanto, não falar nada com a 
Milena, eu venho aqui no sábado para 
ajudar o senhor. 

- Não se preocupe. A minha amada 
também fi nge não se importar com as 
homenagens que faço, mas eu bem sei 
que ela não vê a hora de ver as margari-
das desabrocharem no jardim da praça. 

- Olá, seu Antenor! Como o senhor 
tem passado?

- Não tenho do que me queixar. A 
minha saúde está boa e tenho mexido 
com os canteiros de fl ores ali da pra-
cinha. Vai fi car uma beleza... Espere 
só para ver daqui uns meses.

- Ah! Então é o senhor que está 
– me desculpa a sinceridade – per-
dendo tempo com aquele monte de 
terra dura...

- Não diga isso! Você vai ver a bele-
za que vai fi car a pracinha com tan-
tas fl ores.

- Seu Antenor, o senhor não vê que 
seu trabalho é perdido. Bem que a sua 
fi lha diz que o senhor já perdeu a no-
ção da realidade.

- A minha fi lha diz isso... Que pena!
- Pois é, seu Antenor. E eu tenho 

que concordar com ela. À medida que 
as fl ores forem nascendo a molecada 

e até mesmo os adultos vão destruir 
todo o seu trabalho. O senhor faz e 
alguém destrói. 

- Não! A Milena não está certa e 
você pode ter a sua própria opinião 
a meu respeito. Quer me acompanhar 
até a pracinha?

- Não, seu Antenor! Eu tenho com-
promisso e só passei por aqui para ver 
como o senhor estava. 

- E por que a minha fi lha não veio?
- Não sei! Ela só pediu para que eu 

passasse e visse como o senhor esta-
va. A propósito... O que o senhor já 
plantou ou pretende plantar no seu 
jardim? Ou melhor, na pracinha?

- Margaridas! Muitas margaridas! Uma 
homenagem a minha amada esposa.

- O Senhor não se cansa dessas ho-
menagens, não é, seu Antenor?

- Não! Não me canso de preparar 
canteiros e plantar fl ores, nem de 
fazer homenagens e ainda não estou 
cansado de viver. Quando a gente é 
jovem, a vida tem um sabor próprio: 
de aventura, descobertas, riscos in-
calculados, correria. Às vezes, a vida 
passa e não sabemos valorizá-la mui-
to bem. Falta-nos sabedoria.  Depois 
de muitas perdas, muitos desencon-
tros e desentendimentos; depois de 
muito tempo perdido, sem saber ao 
certo porque e para quê, nos damos 
conta de que não somos eternos. É 
triste enterrar um amigo, sabia? É 
triste e questionador saber que somos 
muito pouco. 
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*Alexandre Carvalho é coordenador do editorial infantoju-
venil da PAULUS. E-mail: infantojuvenil@paulus.com.br
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Li, Gostei e Recomendo! | Por Elza Arnelas Pacheco*

Confesso que fi quei muito impac-
tada com este livro da Maria Cé-

lia Borges, com o título: Formação de 
professores - Desafi os históricos, po-
líticos e práticos. Primeiro porque a 
considerei como uma autora de cora-
ção doador. Ou seja, dá para perceber 
que ela realmente deu e semeou o seu 
melhor e assim a obra nasceu e está aí, 
para quem quiser usufruir. O plantio 
foi feito e nós, educadores, devemos 
nos esforçar para uma ótima colheita. 

Sem dúvida, por meio dessas três 
fases que ela traz no livro, encontro 
três desafi os, com uma escrita muito 
instigadora. Pela obra, vamos voltan-
do ao passado em sua parte histórica 
e assim entendendo melhor o mo-

mento atual através do ontem. Tam-
bém é muito interessante a forma 
como ela discorre da parte histórica 
da educação no Brasil. 

Em sua continuação, na parte 
política, vemos que realmente temos 
muito a fazer dentro dessa questão, 
ou seja, existe muito da nossa parte 
e somos nós que devemos agir, sem 
tentar transferir a nossa responsabili-
dade. Mais adiante, na parte prática do 
livro, é muito bom perceber como a 
teoria pode ser praticável, desde que 
a gente consiga fazer as coisas de um 
jeito mais simples. Aí está uma grata 
surpresa: esse livro me reportou o 
quanto a educação precisa do simples 
e a autora foi realmente muito feliz em 

trazer e resgatar o simples para nós. 
A partir da leitura da obra, nós 

conseguimos enxergar melhor a esco-
la, a atualidade escolar e nos preparar 
para o amanhã da educação, tendo 
sempre em mente que todos nós te-
mos uma contribuição. 

Posso dizer com sinceridade que o 
livro me animou, inspirou e instigou. 
Realmente gostei demais, porque a 
obra é prática e apresenta também 
verdadeiro plano de ação fabuloso, 
algo que seria um presente para qual-
quer governo. Sinto que esse pacto 

EM SEMEAR 
O NOSSO DESAFIO LIVRO INSPIRA 

a EDUCAcaO
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* Elza Arnelas Pacheco (também muito conhecida 
como professora Elzinha) é graduada em Educação 
Física (FEFS) e Pedagogia (FFCL). Também é Con-
sultora Pedagógica da Somai Tecnologia e Educação 
e Ex-integrante da Seleção Brasileira de Basquete 
(Bicampeã Panamericana e bronze no mundial de 
1971, e palestrante motivacional).

com a educação é escrito, fi rmado e 
doado ao leitor, sobretudo quando 
ela se refere ao que realmente é pre-
ciso ser feito em uma nação, ou seja, 
exatamente aquilo que realmente pre-
cisa acontecer, para que as coisas se 
modifi quem.  Ali eu me deliciei vendo 
o que realmente uma nação precisa 
para assumir a educação com priori-
dade, um modelo que saiba investir e 
que apresente currículos adequados, 
necessários e pertinentes. Além dis-
so, ressalta a importância da revisão, 
em tudo o que temos como ação em 
nossas vidas pessoais e profi ssionais. 
Relembra também a necessidade da 
criação e perpetuação de condições 
para que o profi ssional docente man-
tenha sempre a qualidade de traba-
lho, e que também possa convencer 
a sociedade sobre o valor da educa-
ção para o país. Isso porque o livro 
ressalta que a cidadania completa só 
pode ser efetivada em uma sociedade 
igualitária, construída com o esforço 
conjunto, paciente, ativo e esperanço-
so em toda a esfera da sociedade. 

Também achei muito importante 
as colocações, provocações e dicas 
que a autora vai nos dando ao fi nal 
dos capítulos. Creio que as provoca-
ções foram colocadas realmente para 
quebrar os nossos paradigmas. Além 
disso, ainda foram acrescentadas di-
cas para nos apoiar, ajudar e ter a cer-
teza que sim, é possível, basta acredi-
tar. Em outro trecho diz que, se por 
um lado a educação básica democra-
tizou o acesso em nível superior em 
torno de 90%, por outro não encon-

tramos isso na democratização 
do acesso ao saber. Esta 

citação, de Maria Célia Borges, me 
acordou para um fato no qual nos 
deparamos com o saber, e é ele que 
realmente pode transformar uma na-
ção. Isso nos mostra que precisamos 
democratizar o saber, mas fazê-lo de 

forma mais justa, com modelo sério 
de trabalho, para atender esta diver-
sidade de alunos. É nessa parte que 
fi quei muito encantada em perceber 
que ao fazer escola de qualidade, com 
intenções puras, reais, sinceras, a tão 
desejada inclusão acontece de uma 
forma natural. Ou seja, não são preci-
sos tantos planos, não é necessário se 
preocupar com coisas tão supérfl uas. 

Percebo, assim, que tudo estaria 
ali se nós pudéssemos seguir esse mo-
delo tão simples, que é essa educação 
saudável e necessária. Essa questão 
de transmissão, de construção e de 
produção é algo muito importante. 
Na verdade, nós precisamos garantir 

a formação política e o despertar da 
consciência crítica dos educandos, 
formandos cidadãos livres, autôno-
mos, capazes de interferir em sua 
realidade e colocar-se como protago-
nistas de sua história. 

Maria Célia Borges realmente nos 
presenteia com algo que, na minha 
opinião, deveria ser adotado pelas 
escolas estaduais, municipais; além 
de ser trabalhado pelos seus profes-
sores e faculdades de formação e 
pedagogia. Por isso, considerei esse 
livro como uma espécie de resumo 
de tudo que nós já vimos de grandes 
pensadores. Na verdade, a autora é 
uma grande pensadora e a obra nos 
proporciona fundação teórico-crítica 
com a história da formação dos pro-
fessores no Brasil. 

Este livro nos leva a discutir sobre 
a formação do profi ssional docente 
para atender o paradigma da inclusão 
educacional. Trata-se de um ponto 
muito importante, questão muito fa-
lada e tão pouco trabalhada. O livro 
contribui com a formação dos pro-
fessores em geral, alunos e profes-
sores do magistério. É uma obra que 
realmente nos permite aprender a 
descobrir esses verdadeiros tesouros 
que autores brasileiros nos dão, e que 
muitas vezes são esquecidos em pra-
teleiras. Assim, desejo sucesso para a 
Maria Célia Borges e parabéns para a 
PAULUS por essa publicação.
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Cada vez mais se pode comprovar que a construção do 
conhecimento ocorre por meio de redes, e que a apren-
dizagem se concretiza quando há afeto envolvido. A Li-
teratura, assim como a Arte em geral, é uma das manei-
ras que o homem possui para compreender seu papel no 
mundo e tentar responder às perguntas essenciais que o 
acompanham ao longo da História, do tipo “quem sou”, 
“para que estou aqui”, “de onde vim” e “para onde irei”. 
Dessa forma, a equipe pedagógica autora deste projeto 
uniu conteúdos de Ciências e de Língua Portuguesa, além 
de conhecimentos práticos de Informática, ao trabalhar 
o livro Carta para El Niño de Gloria Kirinus com nos-
sos alunos de 4º ano do Ensino Fundamental do Colégio 
Pedro II/Campus Tijuca I. O projeto foi uma tentativa 
de responder a questões acerca de certos fenômenos físi-
cos do mundo (o ciclo das águas, a formação dos ventos 
e a interferência humana materializadas no fenômeno El 
Niño); trabalhar com leitura e produção de cartas; promo-
ver o incentivo da leitura literária e fomentar a busca das 
intertextualidades e plurissignifi cações que o texto poéti-
co pode oferecer ao leitor; e, fi nalmente, contribuir para a 
construção do aluno como sujeito de seu conhecimento.

O livro Carta para El Niño é, por si só, síntese do 
que podemos chamar de viagem através do conhecimento 
de mundo, aparecendo aos olhos e imaginação do leitor 

como um espaço de imbricamento de poesia e cantigas 
tradicionais, cartas, histórias de náufragos e seus navios, 
conhecimentos geográfi cos e metereológicos, entre ou-
tros tantos saberes da Humanidade ali entrelaçados. 

Nossos alunos de quarto ano vinham estudando em 
Ciências a água e o ar — suas características, composição, 
sua relação com a vida humana, com a saúde, a polui-
ção, entre outros aspectos — e, em Língua Portuguesa, 
trabalhando, sobretudo, com os gêneros textuais carta e 
poema, além de textos informativos, sempre de manei-
ra dialógica. A leitura de Carta para El Niño pôde assim 
expandir os limites da experiência dos alunos, possibili-
tando seu acesso, por meio da fantasia e da imaginação, 
a um fragmento de mundo além daquele vivenciado por 
cada um deles.

O trabalho com o livro selecionado iniciou-se, em sala 
de aula, com uma leitura coletiva. Começamos observan-
do os elementos paratextuais: capa e contracapa, orelhas, 
folha de rosto e conferindo de que modo aqueles aspectos 
se coadunavam ao contexto do livro propriamente dito. 

Paralelamente à leitura coletiva do texto, prosseguida 
em outras aulas, os alunos foram levados a entrevistar 
seus responsáveis a respeito do uso de cartas e de outros 
meios de comunicação atualmente. Com as entrevistas em 
mãos, pudemos tabular as respostas e redigir um relatório 
sobre o que obtivemos, e chegar a conclusões sobre o atu-

CARTA
HORIZONTES
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al uso das cartas pelas famílias daqueles grupos. Os alunos 
também tiveram de redigir as causas que levaram àqueles 
resultados. Além disso, alguns alunos trouxeram modelos 
de cartas recebidas pelos pais. Uma das alunas emocionou 
o grupo, pois trouxe uma carta de amor escrita por seu pai 
para sua mãe quando ambos ainda namoravam. 

Durante a leitura, os alunos se depararam com a re-
criação, feita pela autora, de cantigas populares, de roda, 
de ninar e também com novos usos de provérbios e frases 
feitas. Alguns alunos conseguiram reconhecer as versões 
originais desses textos ali presentes, outros não. A partir 
dessa descoberta, fi zeram uma pesquisa sobre essas canti-
gas e as brincadeiras envolvidas com elas, e pudemos ir ao 
pátio brincar. Essa pesquisa, feita com os familiares dos 
alunos, propiciou, além do resgate das tradições vindas de 
sua ancestralidade, sobretudo a valorização das vivências 
que construíram a história de vida de seus pais e avós.   
Em paralelo, ouvimos um CD com as cantigas cantadas 
pelo Coro Infantil do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, 
de acordo com a compilação de Villa-Lobos, aumentan-
do o repertório dos alunos e aproximando-os da obra do 
grande maestro e compositor brasileiro.

Os alunos também estavam acompanhando, em capí-
tulos, a leitura oral do livro O Picapau Amarelo de Mon-
teiro Lobato. Com isso, puderam confrontar as diferentes 
formas de tratamento entre crianças e adultos ao longo 
do tempo e verifi car os distintos graus de formalidade e 
informalidade no passado e no presente.

Em um dos grupos, alunos foram desafi ados a redigir 
um texto que seria a resposta de El Niño à carta de La 
Niña. E, em outro, foram escritas respostas de El Niño 
às perguntas de Gloria Kirinus. O resultado foi maravi-
lhoso: cartas e respostas divertidas, inspiradas, algumas 
até em forma de poema, semelhante ao livro lido. Uma 
das alunas, inclusive, por ser de família chilena, se arris-
cou a recriar uma cantiga em espanhol.  As crianças de-
volveram mensagens repletas de novas ideias e usos da 
linguagem, mesclando fantasia e conhecimento. Após o 
trabalho de reescrita de acordo com observações e cor-
reções efetuadas pelas professoras, os alunos recriaram, 
em papeis coloridos e com uso de fi tas, rendas, continhas, 
botões, purpurina, algodão, retalhos, as imagens elabora-
das pela ilustradora, num diálogo com sua técnica e com 
sua maneira de interpretar o texto.

Em sala, como última atividade, os alunos, em duplas, 
redigiram e-mails que foram enviados para a autora, Glo-
ria Kirinus, no Laboratório de Informática, numa ativi-
dade em parceria com a professora Patrícia Vasconcellos. 
A maior alegria de todas foi quando os alunos receberam 
as deliciosas e carinhosas respostas da autora. Cada aluno 
teve sua resposta impressa e a guardou como recordação 
de um trabalho que tanto os empolgou.

De tudo que foi vivenciado, podemos retirar muitas 
conclusões, mas o principal é que, para possuir signifi -
cado, a aprendizagem deve proporcionar ao aluno que 
seja sujeito de seu processo de conhecimento e, para isso, 
deve vir nutrida da pluralidade de experiências, dos mais 
distintos campos de estudos do homem, da ciência à arte. 
Para isso, é fundamental, ao se escolher um livro de leitu-
ra literária, que se pense com antecedência os modos e as 
práticas para apresentar esse texto e adentrá-lo, as pontes 
que podem ser estabelecidas entre esse texto e outros; ou 
seja, é preciso que se crie uma representação provisória 
do que se passará com esse grupo de leitores — mes-
mo que nossas previsões sejam contrariadas, uma vez que 
ninguém pode predizer com exatidão o rumo das cons-
truções de sentidos e que ninguém é dono da chave da 
verdade de um texto.

*Antonella Flavia Catinari - Doutoranda em Estudos de Literatura, Mestre em Ci-
ência da Literatura e professora-regente do 4º ano do Colégio Pedro II/ Campus 
Tijuca I; Cláudia Palheiro- Especialista em Difi culdade de Aprendizagem, coor-
denadora Pedagógica de Língua Portuguesa do CPII , Campus Tijuca I. Luciana 
Mello da Silva - Licenciatura e Bacharelado em Matemática Especialista em Edu-
cação Ambiental–Professora regente de 4º ano do Colégio Pedro II; Maria Emília 
Maria Emília da S. Siqueira, mestre em educação, coordenadora pedagógica de 
Ciências do CP II,Campus Tijuca I.
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A coleção Terapia Infantil apresenta Ser grato é sempre 
bom! Trata-se de um guia para que as crianças perce-
bam a importância de agradecer. De maneira simples e 
inteligente, aborda o valor de transmitir boas maneiras 
para os pequenos e também recorda que todos precisa-
mos ser mais agradecidos pelas coisas e pessoas. Nos 
volumes da coleção, o leitor encontra vários assuntos 
como medo, morte, tristeza, raiva, respeito, separação 
de pais, certo e errado; conselhos e refl exões ajudam os 
pequenos a crescer enfrentando as difi culdades.

A PAULUS lança mais dois volumes da obra-prima de Gio-
gio Colli, estudioso de fi losofi a, fi lólogo e historiador. Tra-
duzidas para o português, estão disponíveis aos interes-
sados em conhecer e aprofundar conhecimentos sobre a 
“sabedoria grega”, também conhecida como fi losofi a pré-
-socrática. No segundo volume, o leitor encontra testemu-
nhos diretos e indiretos dos primeiros sábios, homens que 
deixaram uma marca individual da sua excelência de ra-
ciocínio. Já no terceiro volume, Colli aborda Heráclito que, 
para ele, é mais enigmático do que acreditaram e acredi-
tam os fi lósofos e compiladores que vieram depois dele.

Ser grato é sempre bom!
Michaelene Mundy 
Ilustrações: R. W. Alley

Formato: 20,5 cm x 20,5 cm
Páginas: 32

Formato: 13,5 cm x 21 cm
Páginas: 376 e 224

Contam que numa aldeia muito distante daqui, era cos-
tume, quando os meninos se faziam homens, receberem 
um presente escolhido pelo pai, marcando assim sua 
vida para sempre. Como o pai de Mafu, personagem 
principal do livro, era um guerreiro, presenteou seu úni-
co fi lho com uma lança. A obra narra a história desse 
jovem que, ao receber do pai esta lança, resolve sair em 
busca de aventuras. E, nesse caminho, vai encontrando 
outras pessoas que se juntam à sua jornada pela savana 
e fl oresta africana.

Os viajantes e o sonhador
Lenice Gomes
Ilustrações: Veruschka Guerra

Formato: 27 cm x 27,5 cm
Páginas: 32

A sabedoria grega (II)
Epimênides, Ferécides, Tales, 
Anaximandro, Anaxímenes, 
Onomácrito 
A sabedoria grega (III) 
Heráclito
Giorgio Colli
Tradutor: Renato Ambrosio

Desde sua publicação em inglês, A Filosofi a antes de 
Sócrates: uma introdução com textos e comentários se 
tornou referência nos estudos de fi losofi a pré-socrática, 
fornecendo ampla análise da ciência, metafísica, moral e 
fi losofi a política gregas; desde suas origens míticas aos 
fi lósofos e sofi stas do século V a.C. Uma seleção abran-
gente de fragmentos e citações, traduzidos pelo autor, é 
apresentada em contexto completo e acessível. O capí-
tulo introdutório trata das fontes de textos pré-socráticos 
e sofi stas, bem como dos principais problemas de inter-
pretação por eles apresentados.

A Filosofi a antes
de Sócrates
Uma introdução com textos e 
comentários
Richard D. McKirahan

Formato: 13,5 cm x 21 cm
Páginas: 792
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Primeiro volume da coleção Nova Teoria da Comunica-
ção, escrito de forma simplifi cada para o entendimento 
até de quem não tenha acesso aos jargões acadêmicos.  
A obra difere das antigas formas, que ao estudar a co-
municação fazia-se sociologia, ciência política, estudos 
antropológicos; todos muito importantes e necessários, 
mas não comunicação propriamente dita. O autor apre-
goa que a proposta é revolucionária neste sentido, pois 
trabalha na constituição de um campo de saber especí-
fi co, de área do conhecimento próprio.

Mário de Miranda Quintana, menino que nasceu em 
Alegrete, Rio Grande do Sul, no ano de 1906, tornou-
-se grande poeta, tradutor e jornalista brasileiro. Nos 
sonhos de Quintana apresenta este infl uente poeta. A 
obra pertence à coleção Brasileirinhos que tem como 
característica apresentar personalidades de nosso país, 
as quais podem servir de inspiração para nossas crian-
ças construírem seu futuro. A vida de cada uma delas é 
apresentada desde a infância, mostrando elementos que 
contribuíram para que fossem o que foram.

O rosto e a máquina:
o fenômeno da comunicação 
visto pelos ângulos humano, 
medial e tecnológico
Ciro Marcondes Filho

Nos sonhos de Quintana
Lúcia Fidalgo
Ilustrações: Fabiana Salomão

Formato: 13,5 cm x 21 cm
Páginas: 184

Formato: 18,5 cm x 27,5 cm
Páginas: 16

O livro enfoca o uso da medicina de baixa tecnologia 
e alta complexidade, simples e divertida para auxiliar o 
leitor a habilitar o médico que existe dentro dele mes-
mo. Segundo o autor, os clínicos gerais não podem tra-
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são: “esqueci” ou então “não tive 
tempo”. Mas é difícil aceitar que uma 
pessoa não teve tempo para escrever 
apenas uma palavrinha — obrigado. 
Na verdade, isso é falta de atenção ou 
consideração. 

Esse comportamento, aliás, pare-
ce que vem se espalhando cada vez 
mais. As boas maneiras, as gentile-
zas, ou simplesmente a boa educação 
são raras. Observo isso também nos 
meus jovens alunos. Poucos são os 
que agradecem por um favor, que pe-
dem “por gentileza”, que respondem 
a uma mensagem de forma educada, 
que se despedem de modo gentil. 
Acho que essa questão deveria ser le-
vada mais a sério pela escola. 

Em sala de aula, podemos perce-
ber que o relacionamento entre os 
alunos nem sempre é marcado pela 
boa educação. É claro que a convivên-
cia diária traz intimidade que dispensa 
formalidades. Mas não estou falando 
de formalidades, e sim de educação, 
de gentileza, de boas maneiras. É 
possível ser íntimo e educado. Posso 
encontrar todo dia uma pessoa, mas 
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Recebo um e-mail de uma pes-
soa desconhecida que me pede 

um favor: está estudando para um 
concurso e tem uma dúvida de por-
tuguês; por isso, pede que eu lhe ex-
plique uma determinada questão. Eu 
respondo e peço que ela confi rme o 
recebimento da resposta. Você rece-
beu a confi rmação? Nem eu. E isso 
vem ocorrendo com certa frequência. 
Afi nal, será que ser educado saiu de 
moda? O que houve com a educação 
e as boas maneiras? 

Como professor de português, 
recebo muitas consultas pela internet 
e procuro não deixar nenhuma sem 
resposta. Mas posso dizer que, de 
cada dez pessoas que me escrevem, 
no máximo duas ou três respondem 
agradecendo. As outras simplesmen-
te me ignoram. A falta de educação 
parece ser a regra. Se eu telefono e 
pergunto se a pessoa recebeu minha 
mensagem, as desculpas de sempre 

*Douglas Tufano é professor de Português, Literatu-
ra e História da Arte, formado em Letras e Pedago-
gia pela Universidade de São Paulo e pós-graduado 
em História e Filosofi a da Educação. É autor de livros 
didáticos e paradidáticos nas áreas de Língua Por-
tuguesa e Literatura. E-mail: dgtufano@terra.com.br

nem por isso devo ignorá-la ao entrar 
na sala. Sempre cabe um cumprimen-
to, uma saudação. Se for acompanha-
do de um sorriso, melhor ainda. Mas 
acho que aí já é pedir demais, num 
tempo em que o mau humor parece 
ser cada vez mais comum...     

Acho que os professores deveriam 
estimular conversas a esse respeito na 
sala de aula, além de dar o exemplo, é 
claro. Somos educadores e não ape-
nas professores. Afi nal, vivemos em 
sociedade e precisamos valorizar as 
boas maneiras, a gentileza. Elas aju-
dam a criar um ambiente mais des-
contraído que favorece a empatia, tão 
necessária para o desenvolvimento de 
uma aula interativa, agradável. Como 
disse o mestre Paulo Freire: “Impor-
tante na escola não é só estudar. É 
também criar laços de amizade e de 
convivência.” Precisamos melhorar 
nossa arte de conviver.
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PAULUS
O ano de 2014 é significativo para a PAULUS. É o centenário de sua 

presença no mundo, na cultura da comunicação. Com mais de
4 mil títulos, entre livros, periódicos e a revista Páginas Abertas, está 
presente no mercado editorial há quase 80 anos. Suas unidades de 

negócios englobam uma editora, um parque gráfico, o Centro de 
Distribuição (CEPAD), a FAPCOM – Faculdade PAULUS de Tecnologia 

e Comunicação e 29 livrarias distribuídas por todo o Brasil.
Desejamos celebrar os 100 anos com alegria e agradecimento

a Deus, e gratidão a todas as pessoas, que a animam e
incentivam a seguir em frente.

A PAULUS acredita que a informação, o entretenimento
e a cultura transformam a vida do ser humano.



A vida é cheia de

segredos, que
podem ser descobertos!
podem ser descobertos!

Maricota ri e chora
Mariza Lima Gonçalves
Maricota é assim: menina pequena, atenta, esmirrada.
Pensa que é fada. Maricota quer entender os segredos da vida.
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