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Editorial

Completar 100 anos de existência não é tarefa fácil nem co-
mum. Por isso, no ano do seu centenário, a família PAU-

LUS transforma todo o seu trabalho e dedicação em motivo de 
orgulho. Satisfação em carregar a missão nobre de comunicar 
e educar, iluminar caminhos e, junto com toda a sua equipe, 
ajudar a transformar a sociedade. 

Como parte das comemorações, a FAPCOM – Faculdade 
PAULUS de Tecnologia e Comunicação recebeu de braços 
abertos o 9º Simpósio de Educação PAULUS, com o tema Di-
álogo entre Comunicação, Tecnologia e Educação. Mais uma 
vez, casa cheia para debater temas de extrema importância 
e comprovação de que o professor se preocupa com a sua 
atualização e reciclagem, e está sempre disposto a participar. 

Afi nal, independente de qualquer cenário, a Educação é a 
área que permeia o futuro e o desenvolvimento de todo o país. A 
história é a prova de que o crescimento passa necessariamente 
por quem investe na Educação. Com esse intuito, o professor 
Leandro Yanaze abriu o simpósio e apresentou o tema Tecno-
-pedagogia: uma consideração tecnológica sobre a educação, 
jogando luz no caminho que iremos percorrer no segmento. 

Em seguida, o professor Clóvis de Barros Filho - que é tam-
bém o nosso entrevistado da edição -, usou toda a sua irreve-
rência e humor, para percorrer alguns caminhos da Filosofi a, 
Ética e da Vida que merece ser vivida. Em sua palestra, intitula-
da A vida que vale a pena ser vivida, resgatou alguns conceitos 
de fi lósofos e concluiu que “professor é aquele que ama o alu-
no porque no ato de ensinar só há o amor”.  

Diversos workshops promoveram mais um período de reci-
clagem, troca de experiências e atualização. Entre eles: A cons-
trução de sentido no texto escrito: a coesão textual; Histórias de 
ouvir contar… Da Tradição à Sala de Aula; Educação, Cidadania 
e Democracia; A psicanálise dos contos de fadas e a biblioteca 
escolar; Didática, caminho para uma aprendizagem signifi cati-
va; O curta-metragem na sala de aula: práticas pedagógicas e 
Educomunicação na Sociedade Conectada – perspectivas de 
apropriação da informação e desenvolvimento da autonomia.

Esta edição especial também conta com o brilho dos textos 
de nossos colaboradores, além da coluna Sala de Aula, o en-
carte Formação de Professor, nossas indicações de leituras e o 
compartilhamento de experiências.

A todos boa leitura e até breve!

Equipe Páginas Abertas

Celebrar a educação
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Qual é a sua formação?
Sou bacharel em direito pela USP, 
mestre e doutor em direito pela Uni-
versidade Paris-Sorbonne (Paris – 
França). Paralelo ao curso de direito, 
cursei jornalismo na Faculdade Cás-
per Líbero e fi z meu doutorado em 
comunicação na Escola de Comuni-
cações e Artes da Universidade de 
São Paulo (ECA/USP).

Qual é sua área de atuação 
profi ssional hoje?
Sou professor Livre-Docente de Éti-
ca no Departamento de Relações Pú-
blicas da Escola de Comunicações e 
Artes da USP e Conferencista e Con-
sultor do meu escritório, o Espaço 
Ética (www.espacoetica.com.br).

 Diferentes áreas de sua for-
mação como direito, jornalis-
mo, se complementam em sua 
atuação prática? Ou não?
Logo que obtive o doutorado em di-
reito eu prestei um concurso público 
para assessor legislativo concursa-
do do Senado e passei. Trabalhei na 
Constituinte de 1988 e, quando tudo 
terminou, tive a certeza de que o direi-
to não me faria feliz. A comunicação, e 
a sala de aula, eram o meu lugar. Gra-
ças ao diploma de direito consegui um 
espaço como professor de ética na co-
municação. Por ignorância acadêmica 
das faculdades contratam professores 
de direito e não fi lósofos para lecio-
narem ética junto com legislação. Um 
absurdo que ainda se perpetua.

Mais conhecido como o eloquente professor que encantou o Brasil, quando entrevistado no programa do Jô Soares 
(TV Globo), Clóvis de Barros Filho é hoje um dos palestrantes mais requisitados do país, além de outros lugares como 
Uruguai, França, México, Argentina e Portugal. São méritos que só coroam sua didática e a paixão que tem por ensinar 
e compartilhar conhecimentos que transitam pelas áreas da fi losofi a, ética e comunicação. E não é para menos, pois 
além de palestrante, consultor, escritor e professor, Clóvis de Barros é Bacharel em Direito pela Universidade de São 
Paulo (1986), Bacharel em Jornalismo pela Faculdade de Comunicação Social Casper Líbero (1985), Mestre em Science 
Politique - Universite de Paris III (Sorbonne-Nouvelle - 1990) e Doutor em Ciências da Comunicação pela Universidade 
de São Paulo (2002). Livre-Docência pela Escola de Comunicações e Artes da USP (2007). Professor de Ética na Escola 
de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, Coordenador do Curso de Ética e Meio Ambiente do PEC/
FGV-SP, Pesquisador e Consultor em Ética da UNESCO, Pesquisador e Conferencista pelo Espaço Ética e colunista de 
Ética da Revista Filosofi a Ciência & Vida. Conheça a seguir um pouco mais sobre o pensamento do professor da Escola 
de Arte e Comunicação da Universidade de São Paulo, Clóvis de Barros Filho.

Filosofia,
ÉTICA E A VIDA

que vale a pena ser vivida
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Quais são as suas principais 
lembranças dos tempos de 
aluno? Desde cedo idealizava 
dar aulas?
Eu relatei estas lembranças no livro 
que escrevi em coautoria com o fi ló-
sofo e psicanalista Arthur Meucci, “A 
vida que vale a pena ser vivida” (Ed. 
Vozes). Eu me apaixonei pela docên-
cia durante um seminário de geogra-
fi a no colegial sobre o petróleo. Achei 
que o sentido da minha vida era ser 
um profi ssional de comunicação, só 
depois de me tonar jornalista e advo-
gado eu percebi que minha felicidade 
estava na docência.

Como aconteceu a sua passa-
gem de aluno para professor? 
Como foi a primeira vez que 
ministrou uma aula?
A experiência decisiva para minha car-
reira de professor foi durante as aulas 
sobre direito constituinte que minis-
trei aos deputados constituintes que 
trabalharam na Constituição de 88. 
Era um momento mágico. Eu rouba-
va a atenção dos discursos acalorados 
da direita e da esquerda na plenária.

Quais são seus principais li-
vros lançados e para quem 
são indicados?
O meu principal livro na área de co-
municação foi o “Ética na Comunica-
ção”, editado incialmente pela Moder-
na e hoje pela Summus. Ele virou um 
importante texto de referência nas áre-
as de ética e de teoria da comunicação.
O livro mais importante sobre ética, 
negócios e sociedade foi “O Executi-
vo e o Martelo: refl exões fora da caixa 
sobre ética nos negócios”, que escrevi 
em parceria com meu colega Meucci, 
pela editora do HSM. Reunimos re-

fl exões sobre os oito anos de trabalho 
no Espaço Ética, com ensino e con-
sultoria em empresas. É a obra mais 
didática e polêmica que possuo.
O livro que melhor relata minha vida 
e a paixão pela docência é, sem dúvi-
da, “A vida que vale a pena ser vivida” 
que também publiquei com Arthur 
Meucci, mas pela editora Vozes. Es-
crevemos sobre as principais escolas 
fi losófi cas que analisaram a felicidade 
e, nesse livro, pude escrevê-lo como se 
fosse uma aula. Em primeira pessoa, 
com exemplos da minha própria vida.
O livro que me trouxe fama foi “A 
fi losofi a explica as grandes questões 

da humanidade”, que publiquei com 
meu amigo Júlio Pompeu. É um livro 
que reuniu as transcrições das aulas 
da Casa do Saber. Nasceu morto, pois 
os autores não acreditavam nele e a 
editora nem chegou a ir ao lançamen-
to. Porém, por ironia do destino, ele 
caiu nas graças do Jô Soares e se tor-
nou um sucesso de vendas.

Como é ser professor hoje? 
Quais são as glórias e os de-
safi os?
Hoje em dia ser professor universitá-
rio é muito complicado, pois o nível 
dos alunos despencou muito nesta 



Entrevista 

última década. Perdi as esperanças 
quando comecei a dar aulas para se-
mianalfabetos em faculdades parti-
culares de elite. Hoje fi co somente 
com a USP, onde ainda encontro um 
público que entende o que eu ensi-
no. Porém, a universidade hoje não 
é o meu forte. Eu leciono muito em 
cursos e treinamentos empresariais, 
o que tem me agradado muito. Sinto 
que faço diferença.

Como o Sr. analisa o cenário 
educacional no Brasil?
Sofre uma séria crise de qualidade. Na 
educação básica tanto as escolas pú-
blicas estaduais e municipais, quanto 
as escolas particulares de massa, apre-
sentam problemas de organização e 
de má formação dos professores. O 
salário baixo e a desvalorização da 
docência são os problemas centrais. 
A expansão do ensino médio nas ins-
tituições federais, com sua política 
agressiva de salário e plano de carrei-
ra, podem mudar o resultado no futu-
ro. São uma esperança.
Nas universidades há uma crise de 
qualidade acentuada nas faculdades 
privadas, que não investem em pes-
quisa e em docentes qualifi cados.  

O que é ética em sua opinião?  
Essa pergunta já se tornou banal. Res-
pondi isso tantas vezes. Prefi ro pular.

Como o conceito de ética se 
relaciona com o outro e com a 
sociedade?
Essa resposta foi dada por Sigmund 
Freud. A ética produz um mal-estar, 
pois coloca uma rédea em nossos de-
sejos para que possamos viver em so-
ciedade. A ética se baseia no respeito 
ao próximo e ao grupo que nos acolhe.

Existe um conceito específi co 
de ética para a educação?
Eu não sou referência sobre ética na 
educação e não me sinto autorizado a 
falar sobre esse assunto.

Como funciona o Espaço Ética 
e qual a sua participação nele?
Inicialmente o Espaço Ética tinha 
como plano de negócios oferecer 
aulas e cursos temáticos para os es-
tudantes e profi ssionais de mercado 
interessados em uma formação ética 
e humanista. O objetivo inicial era ser 
uma escola livre de ensino e pesquisa. 

E como o trabalho se desen-
volveu?
Com os sucessos das aulas e pales-
tras entre os executivos que frequen-
tavam o Espaço Ética, começaram a 
surgir propostas de palestras e cursos 
corporativos em empresas. Em 2008 
havia tantas atividades corporativas 
que o plano de negócios teve que ser 
repensado para atender o aumento 
das demandas corporativas. O es-
critório então passou a focar nas 
palestras e cursos in company. Neste 
mesmo período começaram a surgir 
os primeiros pedidos de consultoria 
para análise de condutas e elaboração 
de códigos de ética.
Hoje temos a editora e a “Revista Es-
paço Ética: Educação, Gestão e Con-
sumo”, comandada pelo Professor 
Arthur Meucci, um dos fundadores 
do escritório e responsável pela apro-
ximação entre universo acadêmico e a 
sociedade de mercado; o departamento 
comercial de cursos e palestras, sob a ge-
rência do executivo Ronaldo Campos 
Assais; o departamento de logística admi-
nistrado por Regina Granja; o departa-
mento de mídias sociais, organizado pelo 

relações públicas Gustavo Dainezi. 
A minha esposa, Karina de Andrade 
Macieira Barros, é a responsável pelo 
setor jurídico e fi nanceiro da instituição.

Na sua visão, como o assun-
to ética deve ser utilizado na 
escola?
A ética não serve a “utilidades”. As 
escolas tem deixado a ética de lado 
e adotado a vigilância e o controle 
dos alunos. Adota-se a pedagogia do 
fascismo em detrimento da liberdade 
que instaura a ética.

Quando falamos de ética, 
existe algum professor mais 
inclinado ou indicado para tra-
tar o tema? Ou não? E qual se-
ria o momento ideal para isso 
(idade ou série).
Primeiro, a ética vem de casa, da 
educação e exemplo dos pais e res-
ponsáveis. Essa função não deve ser 
delegada à escola. A ética no ambien-
te escolar se instaura na postura dos 
professores, coordenadores e na dire-
ção da escola em relação aos alunos. 
Eles são os exemplos, referências. As 
refl exões sobre ética, pertinentes ao 
ensino de fi losofi a, servem para ex-
plicar e criticar os valores de conduta 
sustentados pelos alunos.

Como o conceito de ética 
está relacionado com susten-
tabilidade, consumismo ou 
ter uma boa vida? Com o que 
se relaciona?
O que ocorre com os discursos sobre 
a sustentabilidade e o consumismo é 
a falta de uma refl exão crítica sobre 
os valores que as sustentam.  Sobre a 
felicidade, ela ainda não é vista como 
importante nas refl exões morais. A 
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educação escolar no Brasil não nos 
prepara para essas atividades refl exivas.

Quais conselhos o Sr. daria 
para um professor que preten-
de abordar o tema da ética em 
sala de aula? Qual seria o me-
lhor caminho?
Não existe uma aula ideal, nem o me-
lhor caminho a se seguir. Cada profes-
sor precisa descobrir, em si mesmo, a 
melhor estratégia didática para sen-
sibilizar seus alunos. O que posso te 

afi rmar é que o ensino dos valores éti-
cos é de responsabilidade da família e 
que não existe um discurso sobre ética 
efi ciente quando os pais, o professor 
ou a escola não dão bons exemplos.

A ética depende do tempo ou 
da sociedade em que vive? 
Quais são as suas variáveis?
Os valores éticos dependem do perí-
odo histórico, do contexto econômi-
co e das estruturas sociais que susten-
tam a cultura.

Como o conceito de ética 
pode ser relacionado com o 
tema “A vida que vale a pena 
ser vivida?”
A primeira refl exão verdadeiramente 
ética na história da civilização ocor-
reu quando as pessoas começaram a 
se questionar sobre qual tipo de vida 
deveriam viver para contribuir com 
os outros e, ao mesmo tempo, se sen-
tirem felizes.
Em sua opinião, qual é a vida que vale 
a pena ser vivida e como alcançá-la?
Cada leitor saberá responder esta 
pergunta. Não há modelo de vida 
feliz. Não há regras, conceitos, leis 
divinas ou jurídicas que podem nos 
ajudar com esta resposta. Cada um 
é o maior especialista em si mesmo. 
Só o leitor sabe a resposta para a sua 
própria vida. No máximo pode en-
contrar ajuda na fi losofi a ou no divã 
de um psicanalista.
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Filoso� a | Por Mario Sergio Cortella**

O Sistema-Vida está em risco no 
nosso planeta; uma das espécies, 

a nossa, adquiriu tamanho poder de 
intervenção e modifi cação que acabou 
egoisticamente por adentrar no maléfi co 
território do biocídio.

iocídio  sso mesmo. Repita-se: eli-
minação de variadas formas de Vida, in-
clusive, claro, a nossa. Extinção em massa, 
abreviação das condições vitais e, sem me-
nos import ncia, a erradicação de futuro.

Catastrofi smo  amais.  só obser-
var, por exemplo: há  anos, a maior 
fl oresta de Araucária do mundo fi cava 
nos estados brasileiros do Paraná e an-
ta Catarina. ela paisagem, árvore fron-
dosa, sementes deliciosas (o pinhão co-
zido), parte da gastronomia especial de 
paranaenses, como eu. Araucaria angusti-
folia conseguiu resistir à última glaciação 
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no planeta e sobreviveu exuberante por 
mais de um milhão e meio de anos; ago-
ra, no nosso país não chega a  a área 
original de árvores dessa espécie.

O que a glaciação não desfez em alguns 
milhões de anos, nós, espécie agora preda-
tória, aniquilamos em um século e meio! 

sso tudo resulta da soberba daqueles 
que se arvoraram em “proprietários” do 
planeta, em vez de entenderem que so-
mos apenas “usuários compartilhantes . 
Há uma regra básica no istema-Vida: 
simbiose, vida junto, interdependência 
na biodiversidade. Esquecemos isso

A nossa arrog ncia é tamanha que 
agora estamos vivendo a sombra do der-
retimento veloz das calotas polares, as 
alterações inauditas oriundas do aqueci-
mento global, a desertifi cação das fl ores-
tas, a contaminação das águas. Em fun-
ção disso, alguns até acham que vamos 
em breve extinguir a Vida no planeta. 

obagem. A Vida é anterior a nós 
aqui e nos sucederá sem difi culdade. O 
desaparecimento será, isso sim, da nossa 
espécie e mais algumas que levaremos 
conosco nessa aventura biocida. 

Catastrofi smo de novo  De modo 
algum. Afi nal, o que é que faz um copo 
transbordar  A primeira gota ou a úl-
tima  Claro que é qualquer uma delas, 
pois, se retirada uma, e apenas uma, o 
transbordamento não acontecerá. 

 hora urgente de ver qual gota nos 
cabe retirar desse copo próximo  imun-
dície. Não é uma questão genérica, dele-

gada apenas aos governantes e gigantes 
econômicos; é nossa demanda prioritá-
ria e que se tardar na reação cairá na con-
sagrada armadilha da pura espera.

á é tarde  Não ainda. arl Marx já 
dizia no século  que a Humanidade 
nunca se coloca problemas que já não 
tenha condições para resolver, pois as 
mesmas condições que geram a consci-
ência do problema são as que ajudarão a 
gerar soluções.

Portanto  Fácil: o problema é difícil, 
mas não é invencível. Nós o criamos  
nós podemos descriá-lo. Menos cinismo, 
menos egocentrismo, menos vida imun-
da e já conseguiremos sustentar Futuro. 
abemos: sustentabilidade é exatamente 

a nossa capacidade de existir de modo 
pleno sem esgotar as estruturas que ge-
ram tal existência, renovando-as e prote-
gendo sua multiplicação. 

Mais óbvio  Exaurido o que nos dá 
sustentação, cessa a sustentação. 

E a parte que nos cabe  em, o con-
selho é clássico: a primeira coisa a fazer 
para sair de lá, quando se está no fundo 
do poço, é parar de cavar... 

Quando Gandhi, corretamente irado, 
nos advertiu sobre os riscos de uma con-
duta humana que elegesse a competição 
obsessiva como um valor de convivência, 
o fez ainda nos inícios do século : “Olho 
por olho, e o mundo acabará cego  ele es-
tava certo e, quase um século depois, sa-
bemos o quanto a possível cegueira está 
se tornando um horizonte muito próximo. 
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*para não exaurir!

A parte que nos cabe: 

COOPERAR



E certo, organi ado e modifi cado pelo autor, de 
CORTELLA, M. S.. Não Se Desespere! ... Petr po-
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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Pessoa inspiradora, com vida exem-
plar e fonte de refl exões, esse foi de fato 
Mohandas Gandhi, não por acaso cha-
mado de Mahatma que em s nscrito in-
dica “alma imensa ). Mahatma Gandhi, 
homem que legou lições que nos aler-
tam e ensinam para além daquele tempo 
e servem para nossas trajetórias futuras.

A “alma imensa  dele nos ensinou: 
e re ou e o sufi ciente no undo ara to

das as necessidades u anas  nunca a er  o 
sufi ciente ara a co i a u ana .

Cobiça humana  Livres somos e, até, 
cobiçosos, egoístas, individualistas po-
demos ser  no entanto, sabemos, a cobi-
ça é um “querer sem medida”, um “de-
sejo exagerado , uma “avidez doentia . 

A cobiça se identifi ca com a gan ncia, 
em vez de fazer contato com a ambição. 

ma pessoa ambiciosa é aquela que “quer 
mais”; uma pessoa gananciosa é aquela 
que “quer só para si, a qualquer custo .  

ma pessoa ambiciosa quer mais co-
nhecimento, mais bem-estar, mais lucra-
tividade, mas, de modo a evitar a ganân-
cia, não pode querer só para ela mesma e 
de qualquer modo e com qualquer meio.

Por isso, ainda bem que muitas mu-
lheres e muitos homens pelo mundo 
afora acreditam e praticam o que retirará 
cada vez mais o véu sombrio da com-
petição doentia: a cooperação! A coo-
peração como atitude ética, a coopera-
ção como valor negocial, a cooperação 
como princípio para o lucro higiênico, a 
cooperação como meta solidária, a coo-
peração como auxiliadora da paz.

A cooperação como atitude éti-
ca, isto é, percepção de que “ser hu-
mano é ser junto , que o que nos fez 
sobreviver a todas as intempéries que 
vitimaram muitas outras espécies foi a 
força gregária, o trabalho junto, o es-
forço coletivo, que nos dá realmente a 
marca de Humanidade. 

A cooperação como valor negocial, 
ou seja, a import ncia que agregar forças 
de modo nítido e isonômico incrementa 
as competências e recursos e eleva o lu-
gar de cada um em meio a todos. 

A cooperação como princípio para 
o lucro higiênico, que acolhe a lu-
cratividade como justa remuneração e 
retorno do esforço feito e da inteligên-
cia empregada, sem que se admita que 
quaisquer meios são válidos para conse-
gui-lo, pois sabe que nem toda vitória é 
honrosa e nem todo sucesso é decente. 

A cooperação como auxiliadora da 
paz, ou seja, a recusa a supor que para que 
alguém cresça outro precisa ser prejudica-
do, além de se saber que paz não advém 
da ausência de confl ito inerente  vida 
grupal), mas, isso sim, do risco do con-
fronto quando se quer extinguir alguém).

11

Há nessa empreitada uma “arte de 
cooperar , e ela exige da mulher e do 
homem, que dela quiserem participar, 
algumas virtudes: espírito de desprendi-
mento e vontade de partilha  persistên-
cia dedicada sem infl exibilidade de po-
sições  procura de harmonia sem abrir 
mão da sinceridade.

Para não exaurir nossa humanidade, 
é urgente cooperar, e, todos os dias, re-
cordar o ditado africano: “ e quiser ir 
apenas rápido, vá sozinho; se quiser ir 
longe, vá com alguém ...
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da Comunicação, pesquisador e conferencista, todos pela 
USP e professor da Universidade Metodista. 

O professor Yanaze abordou o tema Tecno-pedagogia: 
uma consideração tecnológica sobre a educação, e começou en-
focando conceitos da atualidade e destacando como os 
homens e as tecnologias se misturam e funcionam como 
“extensão dos seres humanos”. Tais interações estão pre-
sentes no cotidiano, como a voz que se utiliza do micro-
fone, ou a mensagem que segue por e-mail, criada por um 
computador.

Em seguida, explicou como os conceitos da Tecnolo-
gia estão presentes para fazer coisas novas, criar ou mo-
dificar ambientes e aprimorar formas de pensar. “  
inegável que a tecnologia nos modifica e isso tam-
bém pode ser aplicado aos sistemas de ensino. A 
partir dos elementos tecnológicos, pode-
mos reunir a troca e a interação de ideias 
no mesmo patamar, entre professores e 
alunos, por exemplo”.

De acordo com Yanaze, a sua pes-
quisa consiste em pensar a Comunica-
ção e a Educação no contexto digital. 
“A tecnologia serve para fazer coisas, 
ajuda a criar um ambiente e modificar a 
natureza para que possamos viver. Além 
disso, colabora para a nossa forma e as pos-
sibilidades de pensar”, enfatizou. 

Como Tecnologia e Educação se rela-
cionam em diversas formas, o professor 

No ano em que comemora o seu centenário, a PAU-
LUS realizou, em 29 de maio, o 9º. Simpósio de 

Educação, com o tema Diálogo entre Comunicação Tec-
nologia e Educação. O tradicional encontro foi realizado 
no auditório da FAPCOM (Faculdade PAULUS de Tecno-
logia e Comunicação), na Vila Mariana em São Paulo (SP).

As boas-vindas foram realizadas por Alexandre Carva-
lho, padre paulino, jornalista, bacharel em Filosofia e eo-
logia, responsável pelo segmento Infantojuvenil da PAU-
LUS Editora.

Em seguida, Antonio Iraildo Alves de Brito, padre pau-
lino, jornalista, bacharel em Filosofia e eologia, mestre 
em Letras e Regionalidade, doutorando em Comunicação 
e Semiótica, autor do livro Patativa do Assaré: porta-voz de um 
povo pela PAULUS, destacou que o evento também faz par-
te das comemorações dos 100 anos da organização, funda-
da em Alba (Itália) em 1914. Hoje são mais de 4 mil títulos 
publicados pela editora, além de um parque gráfico, da Re-
vista Páginas Abertas e de um centro de distribuição com 
29 livrarias. “A razão de existir é o desejo de transformar a 
vida das pessoas. Não queremos apenas ensinar as pessoas 
a mexerem com equipamentos tecnológicos, mas que esses 
equipamentos tenham uma razão de ser e transformem o 
homem e a sua existência”, lembrou Iraildo.

Educação e Tecnologia
Em seguida, a primeira palestra foi conduzida pelo 

professor Leandro Yanaze, doutorando em Sistemas de 
Computação pela Escola Politécnica, mestre em Ciências 

à educação

MOVIDOS

9O SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO PAULUS
comprova a importância da atualização e reciclagem do professor
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retomou conceitos de filósofos como Aristóteles, tempo 
em que as pessoas juntavam o fazer e o pensar, com ins-
trumentos na agricultura. O próprio telescópio também 
foi criado com a intenção de se pensar em uma nova con-
cepção de universo, com a integração do homem e da má-
quina. “Hoje nosso cérebro está cada vez mais perto de 
se fundir com o computador e se misturar. Não funcio-
na como os ciborgues que vemos nos filmes, mas sim com 
elementos tecnológicos para interagir”, e complementou 
exemplificando sobre a nova geração de crianças, que 
veem uma foto física e tentam passar o dedo para fazê-la 
correr como no tablet.  

As novas tecnologias funcionam como extensão de ho-
mens, que os aumentam e os conectam. Para alguns filóso-
fos, o homem sempre foi tecnológico e realiza esse movi-
mento para sobreviver. sso porque fisiologicamente a nos-
sa raça não possui presas, nem consegue correr tão rápido 
como outros animais. “Nosso corpo não é preparado para 

sobreviver e por isso alguns pensadores acreditam que so-
mos tecnológicos antes de sermos racionais”, disse Yanaze.

No decorrer da palestra, realizou um passeio sobre vá-
rias correntes de pensadores a respeito da comunicação, 
da evolução humana, entre outros atributos. A explana-
ção demonstrou que as tecnologias digitais criaram um 
paradigma muito forte e que antigos modelos já foram ou 
estão sendo repensados. 

No campo da comunicação, o antigo modelo apresen-
tava poucos produzindo para muitos, como a televisão, 
por exemplo, com uma pequena equipe transmitindo para 
milhões e milhões. Atualmente os valores foram alterados, 
porque somos receptores também. “Todos estão conec-
tados e podem ser produtores, emissores, receptores e 
conectores. Cada ponto interage entre nós e entre todos, 
atuando de forma diferente”, conta Yanaze.

Entre os novos valores que estão surgindo, percebe-
-se muitas vezes um papel de interagir e colaborar com os 
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outros.  o caso dos hac ers, denominados como pessoas 
que gostam de computação, diferente dos crac ers, crimi-
nosos que usam a tecnologia para burlar a lei. 

Como exemplo de participação, foram citados os 
softwares abertos, que atuam com modelo colaborativo, 
como Linux, Mozilla ou aplicativos para celulares (app). 
Nesses casos, a pessoa ajuda a criar uma parte e recebe o 
todo; no caso, o programa completo de volta, após a parte 
de cada um. Também foi citada a placa controladora que 
utiliza um software aberto, chamada Arduino e conhecida 
aqui como “Severino”. A partir dela é possível programar 
diversas tarefas e incluir sensores e controladores, como a 
experiência relatada pelo professor Yanaze na Escola Po-
litécnica da USP, quando foi criado um controlador para 
cadeira de rodas. “O desafi o da Educação é a aprendiza-
gem, então podemos usar a Tecnologia para que o aluno 
aprenda com seu próprio projeto, seja protagonista do seu 
próprio aprendizado”, enfatizou.

Mais do que a Tecnologia, estamos diante de um mo-
delo que provavelmente aproxima ainda mais o professor 
ao aluno, em que ambos podem desenvolver propostas e 
aprenderem juntos. Laboratórios de fabricação digital po-
dem entrar em consonância com a educação, assim como 
a utilização de brinquedos como o Lego, por exemplo. 

Outro exemplo citado pelo professor foi a chamada 
caverna digital, que aconteceu na rede pública de São Paulo 
em uma sala medindo 3m de largura, por 3m de altura e 
3m de comprimento. Durante a atividade os alunos leram 
uma história de Monteiro Lobato e em seguida desenha-
ram todo o cenário do conto, cada personagem, a casa, 
as árvores, etc. Os desenhos em duas dimensões foram 

transformados para três dimensões. Então quando os 
estudantes entraram na caverna digital, puderam interagir 
com os personagens da forma que imaginaram. “Esta é 
uma nova abordagem que a Tecnologia possibilita”, con-
cluiu o professor Yanaze. 

Para Débora Massetto, da Secretaria geral de Educa-
ção a Distância da Universidade de São Carlos (UFSCar), 
essa palestra foi ideal porque trouxe conceitos atualizados 
e indicações de recentes projetos. “Ele explicou a trajetó-
ria e os conceitos da tecnologia digital, exatamente a área 
em que atuo. Com certeza a palestra irá contribuir tanto 
em créditos como em atualização”. 

A vida que vale a pena
A segunda palestra da manhã – A vida que vale a pena ser 

vivida – contou com o eloquente professor Clóvis de Bar-
ros Filho, Doutor em Direito pela Universidade de Paris 
e em Comunicação pela Universidade de São Paulo, pro-
fessor livre-docente de tica da ECA P e Consultor 
de tica da NE CO (leia também a entrevista com o professor 
Clóvis a partir da página 6).

Comparando conceitos de fi losofi a com a sua própria 
vida, o professor explanou sobre conceitos de fi lósofos 
como Aristóteles ou Rousseau, com os ensinamentos de 
Jesus Cristo, comparando-os à vida que vale a pena ser vi-
vida e que cada um pode buscar. “De que adianta resolver 
uma equação de segundo grau se a pessoa é triste? De que 
adianta saber, em ordem, todos os afl uentes do rio Ama-
zonas e tentar o suicídio?”, brincou o professor.

Com muita desenvoltura e humor, o professor Clóvis 
também explicou o pensamento de Aristóteles, que acre-
ditava em um mundo fi nito e enfocava o desenvolvimento 
das virtudes. Ou seja, para o grego a pessoa conseguiria 
alcançar a boa vida com o desenvolvimento das suas vir-
tudes. “Por exemplo, um joelho que não dobra quando a 
pessoa precisa ir ao banheiro é um não joelho, diria Aris-
tóteles”, brincou Clóvis e completou: “Para Aristóteles, 
cada parte do universo tem a sua função, e quando todos 
funcionam juntos e bem, o mundo é perfeito”. E assim 
citou o jogador Neymar, cujo talento nato é jogar bem 
o futebol, e César Cielo que revela o seu sucesso quando 
pratica natação. Neste caso, tais virtudes, na visão de Aris-
tóteles, não seriam apenas de graça, mas chave para uma 
boa vida. “Então você faz o que tem que fazer e de quebra 
ainda é feliz, respeitando a sua natureza e sendo regido 
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pelas virtudes,” contou o professor Clóvis. 
Em seguida, o professor usou a própria vida, e a sua 

apatia, até os 13 anos de idade para contar como encon-
trou algo que realmente gostava de fazer: dar aulas e pa-
lestras. Com humor narrou a primeira vez em que reali-
zou um seminário sobre o petróleo e o quanto queria que 
aquele momento não tivesse fi m. “Contei tudo o que eu 
sabia sobre o assunto, o que levou 15 minutos, mas a aula 
tinha 50 minutos, então inventei todo o resto”.      

Na busca dos conceitos da vida ideal, o professor Cló-
vis incluiu a profi ssão de professor e o ato de se doar, pre-
sentes nos conceitos de Ágape e do amor incondicional. 
Nessa forma do pensamento, a condição da vida boa resi-
de no sentimento que temos pelos outros. Neste formato, 
a alegria do outro torna a nossa vida mais feliz. “Minha 
vida não é o bem de maior valor para mim, porque eu a 
troco para ver o outro feliz. Então, nesse caso o amor vale 
mais que a vida”, concluiu o professor Clóvis. 

Os exemplos dessa forma de pensar foram ilustrados 
com as pessoas que conseguiram sair da boate Kiss - no 
Rio grande do Sul, no incêndio que matou centenas de 
estudantes -, mas voltaram para salvar os outros. Ou seja, 
a vida não é o bem de maior valor, mas sim o amor. Assim 
como no ato de ensinar, que embute o conceito de Ágape. 
“Tudo termina no aluno, porque professor é aquele que 
ama o aluno”, sentenciou professor Clóvis.

Com o passar do tempo, outras correntes de pensa-
mento foram sendo incorporadas, tendo em comum vá-
rias outras ideias e pensadores no caminho de que é pre-
ciso aprender a se viver. A convivência mudou e os papéis 
são regidos pela inteligência, pois somos livres para deci-

dir e cada desejo individual pode comprometer o lugar em 
que você vive; como, atualmente, fumar em lugar fechado, 
por exemplo. “ egundo o fi lósofo ean- acques Rousseau, 
temos inteligência para fazer boas escolhas e ser fi el a elas, 
e assim cada um buscar a vida que merece ser vivida e que 
rá sentido , fi nalizou.

Workshop
Na parte da tarde, diversos or shops promoveram 

mais um período de reciclagem, troca de experiências e 
atualização. Entre eles: A construção de sentido no texto escrito: 
a coesão textual; Histórias de ouvir contar... Da Tradição à Sala 
de Aula; Educação, Cidadania e Democracia; A psicanálise dos 
contos de fadas e a biblioteca escolar; Didática, um caminho para 
u a a rendi a e  si nifi cati a   curta etra e  na sa a de au a  
práticas pedagógicas e Educomunicação na Sociedade Conectada 
- perspectivas de apropriação da informação e desenvolvimento da 
autonomia (veja ao artigo de cada palestrante nesta edição também).

Para Fabio Toro, Coordenador Pedagógico Funda-
mental II da EMEF Anacleto Campanella, em São Cae-
tano do Sul (SP), o evento trouxe temas atuais, que fazem 
parte da rotina e ajudam a motivar o professor. “Além da 
reciclagem, o simpósio muda o nosso jeito de pensar e faz 
com que você tenha vontade de tirar os sonhos da gaveta 
e realizá-los”, opinou.
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cer ao professor algum subsídio para despertar no aluno o 
interesse pelo estudo sistemático, necessariamente ampara-
do em situações próximas a ele. Entender o processo pode 
levar à compreensão além do “meramente reproduzido”.

Para orientar essa tentativa, optamos por uma aborda-
gem que leva em conta a expressão das relações causais na 
língua, entendendo a causalidade como um dos principais 
aspectos da cognição humana. Essa abordagem será ampa-
rada em situações mostradas em “tirinhas” veiculadas em 
jornais, que constituem modelo de texto muito próximo 
dos alunos, tanto por seu caráter “não planejado” como 
pela abordagem do cotidiano de cada um. 

Os mecanismos a serem utilizados na transposição do 
discurso não planejado para o planejado passam neces-
sariamente pela noção do “gênero de discurso”, tomado 
como ponto de partida à preparação necessária no enfren-
tamento de concursos, testes de seleção e, principalmente, 
vestibulares atuais.

FUNDAMENTAÇÃO
Apenas a título de ilustração, apresentamos a seguir al-

guns aspectos teóricos a respeito da causalidade, dentre os 
resultados dos muitos estudos sobre o assunto.

Desde o excelente trabalho de Halliday & Hasan (1976), 
afirma-se que o léxico dos conectivos está ordenado de 
acordo com o tipo de relação que expressam (Martin, 
1992). Por exemplo, os conectivos temporais podem ser 
diferenciados dos conectivos causais. Contudo, nem todos 
os marcadores causais expressam o mesmo tipo de relação 
causal. Como então descrever essas restrições?

Vários linguistas, estudando orações adverbiais, distin-
guiram entre níveis de significado de conteúdo e epistêmi-

No discurso não planejado, resultante da fala, são uti-
lizados vários recursos: a ironia, o conhecimento de 

mundo partilhado, os gestos, a entonação, entre outros. Já 
o discurso planejado, que corresponde à escrita, deve suprir 
a impossibilidade de utilização dos recursos característicos 
do discurso não planejado. Isso é possível com o uso dos 
elementos de coesão, principalmente a conjunção, que assu-
me, por isso, papel de inegável importância nesse processo.

No entanto, a discussão teórica envolvendo esses ele-
mentos que promovem a coesão coloca o aluno apenas 
como receptor de informações, alijando-o do processo que 
concebe a sala de aula como lugar de interação verbal e, 
por isso, de diálogo entre portadores de diferentes saberes.

Devemos entender que, somente em um processo que 
permite constante dialogicidade, os saberes não explícitos, 
presentes na vida dos alunos, são colocados em confronto 
com os conhecimentos sistemáticos, de modo que se faça 
valerem todos os saberes implicados na vida de todos, o 
que certamente pode contribuir para a otimização do pro-
cesso ensino-aprendizagem. 

Essa consciência, porém, esbarra na necessidade de 
preparar o aluno para a avaliação que privilegia o conhe-
cimento sistemático, ou seja, em se tratando de produção 
textual, conhecimento que se caracterize pela expressão de 
acordo com a norma culta da língua, com atendimento a 
padrões pré-estabelecidos para a expressão de ideias, entre 
outras exigências.

Na tentativa de conciliação dessas verdades, vale lem-
brar que, apesar do distanciamento entre o que seria o ideal 
e o que é determinado pelo sistema educacional, o conhe-
cimento das situações de produção textual, e não simples-
mente o conhecimento de regras gramaticais, pode forne-

CONSTRUÇÃO 
de sentido no texto escrito

1

A
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co (Kortmann, in Gohl, 2000). Sweetser (1990) introduz 
uma abordagem em três níveis para tratar de diferenças de 
significado e uso de conectivos. Para ela, as conjunções que 
aparecem ligando duas orações não podem ser classifica-
das pela sua própria natureza, pois há três leituras possíveis 
para mesma conjunção, como, por exemplo, a conjunção 
porque: a leitura de conteúdo, a epistêmica, a de ato de fala.

Tais usos são esclarecidos nos exemplos a seguir.
(1a) João voltou porque ele a amava.
(1b) João a amava, porque voltou.
(1c) O que você vai fazer hoje à noite, porque está pas-

sando um bom filme.
No primeiro exemplo, (1a), uma causa real liga as duas 

orações: equivale a dizer que o amor que João tem por 
ela é que o fez voltar. No segundo exemplo, entretanto, a 
causa poderia aparecer para ser revertida, mas não é. Esse 
exemplo não pode significar que o retorno foi o causador 
do amor, como se o amor fosse a consequência da volta. 
Preferencialmente, o exemplo (1b) pode ser normalmen-
te entendido como se o conhecimento que o falante tem 
sobre o retorno de João (como uma premissa) originou a 
conclusão de que João a ama, isto é, “se voltou, é porque a 
ama”.  O exemplo (1c), continuando a análise, poderia ser 
uma expressão totalmente incompreensível, caso a con-
junção fosse entendida segundo uma leitura de conteúdo. 
Como a oração principal não é de fato uma declaração, 
a oração iniciada pelo “porque” não pode ser entendida 
como a causa real do evento ou da situação apresentada 
na oração principal. É preferível entender que a oração 
iniciada pelo “porque” esclarece a causa para um ato de 
fala mostrado na oração principal. A leitura poderia ser: 
“Eu pergunto o que você vai fazer hoje à noite porque eu 
pretendo sugerir que possamos ir juntos assistir a um bom 
filme que está passando . 

Tais considerações, uma das muitas a respeito do assun-
to, como dissemos anteriormente, ilustram bem a distância 
entre o discurso não planejado e o discurso planejado. A 
consciência dessa distância entre os discursos deve orien-
tar as construções sistematizadas, de acordo com a norma 
culta da língua, necessárias em situações de avaliação.

Entendemos que a dificuldade no processo ensino-
-aprendizagem das conjunções resida no fato de que a 
questão não tem sido enfocada de maneira mais integral e 
aprofundada e, principalmente, amparada em dados natu-

rais. Por essa razão, a associação do estudo com base nas 
“tirinhas” promove aproximação a situações textuais que 
refletem vivências do dia a dia, portanto de reconhecimen-
to mais efetivo por parte dos alunos. 

A PRÁTICA
A “tirinha  de jornal, geralmente produzida com fi-

nalidade humorística ou crítica, deve ser observada pelos 
participantes do processo, chamando-se a atenção para a 
identificação das relações presentes nas situações evoca-
das, que são as relações responsáveis pela realização do 
processo comunicacional pretendido.

Em seguida, é solicitada a reprodução dessas situações, 
não ainda em forma de discurso planejado, para, a partir 
disso, sugerir-se a construção das frases que expressem o 
conteúdo da “tirinha , enfatizando-se o emprego do ele-
mento coesivo adequado para cada situação.

As “tirinhas” escolhidas são aquelas que apresentam 
preferencialmente a relação de causa, explicação, justifica-
tiva, apenas para associar as situações textuais à teoria que 
aqui se adotou como exemplificação.

A finalização do trabalho se dá com a comparação entre 
os discursos: o original, não planejado, e o produzido a par-
tir da “tirinha”, o discurso planejado, em que o elemento 
coesivo adequadamente empregado vai permitir a elabora-
ção de uma teoria a partir da prática de construção do texto.
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res necessários para manter a unidade cultural da comunida-
de; de mestres para aprendizes, futuros mestres da palavra.

Na África, encontramos os contadores de histórias cha-
mados Griots, palavra de origem francesa que designa o 
narrador, cantor, cronista e genealogista que, pela tradição 
oral, transmitia as histórias de personagens e famílias impor-
tantes para as quais, em geral, estavam a serviço. Os Griots 
viajavam por vários locais levando a tradição oral por onde 
passavam. Eram considerados sábios muito importantes e, 
por isso, muito respeitados na comunidade onde viviam. 
Através de suas narrativas, passavam as tradições de seus 
povos. Quando chegavam na comunidade, era comum as 
pessoas se reunirem a eles, embaixo de árvores ou em volta 
da fogueira para ali escutarem suas histórias do fantástico 
mundo africano transmitido pelos “velhos Griots”.

Muitos contadores de histórias repetiam várias vezes 
suas histórias para as mesmas pessoas, que as ouviam com o 
mesmo prazer, como se fosse a primeira vez. Aí se encontra 
a magia do verbo que se faz presente na vida das pessoas. 
Palavra falada, gerada, gestada e personifi cada na imagina-
ção de quem conta e daqueles que a ouvem. O verbo, ina-
tivo até que se abra a boca da criação, da voz das histórias, 
faz-se quieto e presente, como a esperar o ato do contador 
de histórias, a história que cria vida por seus lábios e voz.

A tradição do contar histórias vem se transformando 
ao longo dos anos por conta do grande movimento de 
contadores, formados em cursos por exemplo, diferente-
mente daqueles tradicionais de comunidades interioranas, 
ribeirinhas, que tem no contador de histórias o mestre sa-
bedor de suas origens e tradições.

Com estes múltiplos contadores de histórias, que che-
gam ao universo da oralidade por diversos caminhos e 

Páginas Abertas 18 

Parafraseando a passagem bíblica, o Verbo, que ali se 
fez carne, nas histórias também se faz vivo! As pala-

vras dos contadores de histórias provocam vida nos ouvi-
dos que as escutam. É através dos lábios de quem conta, da 
força das palavras, que as histórias criam vida, tornam-se 
reais, latentes de cores, sabores, aromas e, acima de tudo, 
alegria para os ouvidos que se engravidam com o prazer 
de ouvir histórias.

No começo, a palavra era o grande instrumento para a 
união das tribos e dos povos. Através da palavra, os mes-
tres, com suas histórias, passavam ensinamentos, lendas, 
mitos fundadores que povoavam o imaginário desse ou 
daquele povo.

Ao redor de fogueiras, aquecidos pelo calor do fogo, 
as palavras dos contadores de histórias preenchiam a du-
pla função de ensinar e divertir; pois histórias combinam 
com alegria, com a ludicidade tanto daqueles que contam, 
quanto daqueles que ouvem. É sabido que os contadores 
de histórias tradicionais, ao contrário daqueles que hoje em 
dia fazem essa atividade de forma artística, utilizavam ex-
clusivamente a voz como recurso poderoso para dar vida 
àquilo que queriam comunicar. Os mitos e ensinamentos 
transmitidos pelas vozes de contadores, mestres da tradi-
ção oral, faziam com que a comunidade se fortalecesse em 
sua história, criando sentimento de pertencimento a todos 
ali presentes, independente do papel social que ocupassem 
naquela comunidade.

O papel do contador de histórias nas comunidades tra-
dicionais era de extrema importância, muitas vezes rivali-
zando com os chefes tribais; pois eles, diferentemente do 
poder político, possuíam o poder da sabedoria, dos saberes 
tradicionais que eram passados de geração a geração, sabe-

História 
de ouvir contar...
Da Tradição à Sala de Aula
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profi ssões  professores, atores, performáticos , contar 
histórias se faz presente na atualidade em múltiplos espa-
ços. Praças, palcos, escolas, bibliotecas e quaisquer espaços 
onde a palavra se faça presente, tornam-se espaços da pa-
lavra que fl ui dos lábios daqueles que sabem fazê-la mágica 
para os ouvidos atentos. O poder da oralidade se faz pre-
sente, ressignifi cando relações com o verbo, dando vida s 
imagens na mente de quem conta e de quem escuta.

Diferentemente da tradição oral, os contadores de 
histórias que o fazem como apoio profi ssional ou ainda 
como elemento de ensino e aprendizagem no universo 
escolar, nem sempre se apropriam das histórias ouvindo-
-as de outros contadores. O movimento de ensino difuso 
que ocorre entre os mestres tradicionais, muitas vezes de 
sociedades ágrafas, funcionando como transmissão de co-
nhecimentos e de tradição, ocorre de forma diferente em 
escolas e demais espaços de difusão da palavra. 

Muitos contadores de histórias, da atualidade, apren-
dem as histórias por meio da leitura de livros, muitas delas 
resultantes da pesquisa de oralidade realizada por compi-

ladores. É o caso de Câmara Cascudo, com seus “Contos 
Tradicionais do Brasil”. Ao compilar contos coletados em 
suas pesquisas, Cascudo fez com que a palavra falada, a ora-
lidade, se transformasse em palavra escrita, verbo impresso. 

Ao utilizarem as histórias de Cascudo, por exemplo, os 
contadores, em escolas, palcos ou bibliotecas, convertem 
e revertem o texto impresso para a forma oral, forma ori-
ginal daqueles tradicionais contadores de histórias, porém 
impondo novos sotaques e formas de contar.

Dessa forma, o uso que se faz da oralidade, nos dias de 
hoje, tem como apoio e fundamento o aporte escrito do 
documento produzido a partir da oralidade, trazido por 
pesquisadores, folcloristas que perpetuam a tradição oral 
de forma impressa; permitindo assim, que aquilo sempre 
transmitido através do verbo falado, chegue às futuras ge-
rações pelo verbo escrito e, desta forma, continue se fa-
zendo vida nos ouvidos e na vida daqueles que escutam 
as histórias, que há muito soam na cultura da humanidade.

*Robson A. Santos é professor universitário, Mestre em Educação, Arte e História da 
Cultura pelo Mackenzie, Ator, Contador de Histórias, Escritor e palestrante.
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de ser brasileiro diminui? Não creio, 
pois se trata de energia vital, identi-
dade, de algo que ninguém pode ti-
rar de nós. Precisamos, sim, respirar 
fundo como quem vai dar um mer-
gulho e emergir do mar de desafi os 
dispostos a fazer a própria parte, para 
que o todo seja transformado. So-
nho? Talvez! Contudo, até mesmo o 
desejo de ser campeão do mundo é 
gestado por anos. Não existe passe de 
mágica; a mágica é fruto de trabalho 
árduo. Não há fi nalização a gol sem 
que jogadas anteriores tenham sido 
tecidas. Cada brasileiro é convocado 
a trabalhar e se empenhar para sair do 
banco de reservas e entrar em campo. 
E nesse jogo, a vida de cada um é que 
está, literalmente, em jogo. 

O Brasil, país de dimensões con-
tinentais, apresenta diversida-

des naturais contrastantes e, conse-
quentemente, povo múltiplo quanto 
às suas origens, costumes e forma de 
viver. Quem representa mais apro-
priadamente o brasileiro? Alguém 
se arrisca a dizer? É tão brasileiro 
o amazonense quanto o gaúcho; o 
pernambucano e o mato-grossense. 
Contudo, há algumas paixões que ca-
racterizam o brasileiro de norte a sul, 
de leste a oeste; e, sem dúvidas, uma 
delas é o futebol.

Em ano de Copa, pleno desen-
rolar do mundial, o Brasil vive um 
momento de suspensão. Se não toda, 
a grande maioria das atividades do 
país se organiza para acompanhar 
o que está acontecendo nas recém-
-inauguradas arenas. Se for o Brasil 
em campo: as ruas fi cam desertas e 

os brasileiros passam a ter um só co-
ração, um só compasso, uma só emo-
ção. O título, obviamente, é a meta. 
Contudo, seremos mais brasileiros se 
formos campeões do mundo?

Talvez a pergunta acima seja meio 
provocadora ou pode até ser entendi-
da com ares de antipatriotismo, mas, 
na verdade, quer suscitar a seguinte 
refl exão: somos brasileiros e temos 
que nos orgulhar disso também se for-
mos campeões do mundo. De modo 
geral, o brasileiro é visto como povo 
pacífi co  contudo, é bom não deixar 
que se confunda pacifi smo com pas-
sividade. Podemos, sim, até ser pacífi -
cos, entretanto, e infelizmente, a vio-
lência tem marcado profundamente 
a vida dos brasileiros onde quer que 
ele esteja. Violência que se manifesta 
de diversas formas: desde o assalto à 
mão armada aos juros abusivos que 
sobrecarregam e oneram os preços e 
serviços a nossa volta. e não somos 
pacífi cos quando precisamos ser, por 
que seríamos com as demais realida-
des que nos cercam? A mesma sinto-
nia fi na deveria haver quando se trata 
de lutar pelos próprios direitos, vida 
digna e justiça. e cada um fi zer a sua 
parte, impossível não sermos campe-
ões no fi nal dos muitos campeonatos 
que a vida nos propõe.

O verde e o amarelo nunca deve-
riam sair de moda e, aqui, entenda-se 
moda como consciência. Para aonde 
vão nossas bandeiras quando a Copa 
do Mundo acaba? Será que o orgulho 
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*Alexandre Carvalho é coordenador do editorial infantoju-
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Seremos mais brasileiros
SE FORMOS CAMPEÕES DESSA COPA DO MUNDO?
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Apresentação
Uma criança interessada em descobrir, com a ajuda das cores e de sua percep-

ção, o que se passa no mundo à sua volta é o tema da publicação. O autor, Jorge 
Fernando dos Santos, desenvolve a narrativa fazendo ciência, linguagem e literatura 
interagirem. Desse modo, o livro oferece explicações do funcionamento dos cinco 
sentidos em nosso corpo.

Justifi cativa
O assunto pode levar professores e alunos a desenvolver trabalhos de linguagem 

escrita articulados com os estudos das ciências naturais e do corpo humano.

Projeto Pedagógico
Como reconhecer as características da natureza e do meio ambiente por meio da 

visão, da audição, do olfato, do paladar e do tato.

Temas Secundários
Signifi cado dos nomes, infância, férias, vida, ambiente, festas, aniversários, brin-

cadeiras, família, sociedade.

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

Indicação
Ciclo 1: indicado para alunos do primeiro ao quinto ano.

Áreas de Conhecimento
Ciências, Arte, Língua Portuguesa, História e Geografi a.

Objetivos
Levar o aluno a desenvolver habilidades de leitura e escrita; mostrar-lhe alguns 

aspectos do funcionamento do corpo humano e fazê-lo se posicionar em questiona-
mentos e discussões sobre o tema abordado, frisar a importância de relacionar os 
fatos do cotidiano com os signifi cados do texto.

Antes da leitura
Explore os conhecimentos prévios dos alunos sobre os aspectos da linguagem 

visual apresentada na obra. Pergunte a eles o que o título do livro e as imagens da 
capa sugerem.

Pesquisando os próprios sentidos
Com os alunos em um espaço livre da escola, como quadra, pátio, jardim etc., o 

professor pode propiciar uma brincadeira que convide cada um a interpretar, de olhos 
fechados, o que tem à sua volta. Para isso eles podem utilizar o paladar, o tato, o 
olfato e a audição. Solicite que exponham/apresentem os resultados da experiência 
e peça-lhes que anotem as conclusões no caderno. Pergunte:

1. Que impressão você teve sem a visão? Que impressão teve com o aparelho auditi-
vo? E qual a impressão do cheiro? Do paladar? Qual som predomina na sua escola? 
Qual o cheiro característico? Quais as características do ambiente que você pôde 
descobrir com o tato e os outros sentidos?

Título: As cores no mundo 
de Lúcia
Autor: Jorge F. dos Santos
Ilustrações: Denise Nascimento 
Formato: 21 cm x 27,5 cm 
Número de páginas: 48



2. Escreva como é o som:

Dos passos do professor caminhando no corredor em direção à sala de aula ________________________

Do tênis do colega correndo no pátio da escola 

Do colega tomando suco ________________________

Da professora comendo um lanche ________________________

Da água da chuva na janela da escola 

Iniciando a leitura
Sugerimos aplicar a dinâmica “um leitor aprende com o outro”, em especial com o professor mediando a tarefa. 

Monitore o processo de leitura e aprofunde a compreensão do texto durante essa tarefa.

Atividade
1. Organize a classe em grupos de três alunos.

2. Solicite aos alunos uma leitura silenciosa.  

Compreensão da leitura
1. O que você achou do texto? Houve algum trecho que você não entendeu muito bem? Esclareça suas dúvidas 
com o professor.

2. Registre as ideias mais interessantes, as que mais chamaram sua atenção. Em seguida, proponha aos alunos 
conversar com os colegas.

a. Qual cor você mais gosta? ________________________ 

b. Você já pensou alguma vez por que as coisas têm as cores que têm  

c. Você gostaria de mudar as cores das coisas? Do quê, por exemplo? __________________________________
__________________________________________________________________________________________________

d. Encontre e copie a parte do texto que destaca sua cor preferida e reproduza-a em um desenho no seu caderno.

e. Você gostaria de viver num mundo onde o mar fosse cor-de-rosa, as matas azuis e as aves vermelhas? Sim? 
Não? Por quê?_______________________________________________________________________________________

. Solicite aos alunos que selecionem trechos do texto nos quais sejam evidenciadas “as cores no mundo de L cia”.

a. De acordo com o autor, Lúcia era uma garota diferente de todas as crianças, por isso pareceu-lhe muito espe-
cial. Você concorda com ele? Por quê? __________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

b. Observe as ilustrações das páginas  e  para depois responder: o lugar que L cia brincava lembra o quê

 Um parque de diversão

 Uma praça pública

 A escola onde você estuda

3 
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c. Leia com atenção o texto da página  e responda completando as frases:

      L cia gostava de m sica, por isso  ouvindo o canto dos pássaros.

      Ela gostava de sentir o perfume das fl ores e  na quitanda da esquina.

       Lúcia conhecia as cores como todo mundo, mas gostava de _________________ as particularidades de cada uma.

. Conforme o texto da página 10, L cia se encantava principalmente com o branco. Pois bem: escolha dois ele-
mentos abaixo cujo gosto possa ser atribuído a essa cor.

 Sal de cozinha

 Algodão-doce comprado no parque de diversão

 Pedaço de giz da escola

 Bala comprada no sinal de trânsito

. De acordo com o texto da página 1 , o branco para L cia tinha aroma adocicado. Pergunta:

a. A qual fruta ela se referia   O que o aroma das fl ores dessa fruta atraía   
Que tipo de barulho as abelhas e marimbondos produziam? ____________________

b. Que tal produzir, com os colegas de seu grupo, um desenho ou uma modelagem de uma pequena jabuticabei-
ra carregada de fl ores, para depois apresentá-la à classe

Mapeando os textos
1. Descubra e aponte pintando abaixo qual a outra cor que, segundo o autor Jorge Fernando, Lúcia sabia de cor.

Azul  -  Amarelo  -   Vermelho  -  Verde  -  Cinza

a. Como L cia descobriu que o verde também pode queimar “feito brasa”  

b. Por que, para L cia, o som do verde se assemelhava à melodia do “Parabéns pra você”  
______________________________________________________________________________________________________

c. Indique, completando as palavras, quais as características atribuídas ao verde por Lúcia:

O cheiro e o gosto da h__________ ; da pasta de___________ ; do li_______ galego; da melhor li________ do 
mundo; do seu ves________ preferido feito de cam________.

De acordo com o texto, L cia descobriu que o verde era também a cor da laranja antes de fi car laranja. E qual 
é a cor do morango depois de ele fi car verde  . E da banana  . E da mexerica  

. E como fi ca a cor do abacate   .

2. Para Lúcia, o azul também representava muitas coisas em sua vida. Descubra a relação existente entre essa cor  
e o pai da garota:

 A calça social que ele usava nos domingos

 O cheiro de sua loção pós-barba

 A maciez de sua camisa de seda
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Mapeando o livro
1. Mapeando o livro, descubra, por meio das ilustrações, imagens que demonstrem o afeto entre Lúcia e seus fa-
miliares. Descreva as sensações sentidas por você ao vê-las.
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

. Você já aprendeu que L cia descobriu o mundo não só pelo dom da visão, mas também por outros meios. Apon-
te a alternativa que mais se aproxima da resposta correta:

 Lúcia descobriu as coisas do mundo apenas pelo dom da visão

 Segundo o autor, Lúcia descobriu o mundo pelo dom do olfato, do tato e do paladar

 Lúcia descobriu o mundo não só pelo dom da visão, mas também pelo do olfato, tato, paladar e da audi-
ção, sentidos que ela sabia usar como ninguém

Você conseguiu perceber quantas vezes Lúcia usou seus sentidos para explorar a beleza das cores? Vamos 
recapitular. Assinale a alternativa que mais se aproxima da correta:

1. Lúcia descobria as cores pelo tato quando:

 Tomava banho na piscina

 Corria de mãos dadas com sua mãe

 Caminhava descalça pela areia da praia ensolarada

. Em sua opinião, por que o azul, para L cia, passou a ter cheiro de cloro e o som de água respingando

 Porque a professora ensinou que as piscinas geralmente são azuis

 Porque sua mãe ensinou que o azul era também a cor do mar

. Você já experimentou o gosto da bala de anis
Em sua opinião, por que Lúcia compara o gosto do azul-marinho com o mesmo gosto da bala de anis?

 Porque o gosto da bala de anis tem o gosto salgado do mar

 Porque a bala é azul da cor do mar

5. Descreva o que representava a cor vermelha na vida de Lúcia em relação:

a. A sua mãe _______________________________________________________________________________________

b. À comida  _______________________________________________________________________________________

c. Ao corpo humano ________________________________________________________________________________
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Exercitando a gramática
1. Procure no dicionário o signifi cado de: “preguiça”, “anemia”, “sensação”, “estrondo”, “cloro”, “aroma”, 
“apreciar”, “cambraia”, “variar”, “dobradiço”, “precisão”, “missa”, “sedoso” e “respingar”.

2. Encontre no texto:

a. Palavras que tenham os encontros vocálicos “ão”, “ai” e “ou” 

b. Palavras que se escreve com “m” antes de “p” e “b” 

c. Palavras que tenham os encontros consonantais “nst”, “fl  ” e “br” 

3. Dígrafo é a reunião de duas letras indicando um só som. Encontre no texto palavras que tenham os dígrafos 
“ch”, “nh”, “lh” e “sc”

4. Mapeie o texto para encontrar adjetivos que caracterizem cada substantivo abaixo:

 Lúcia ________________    Leite ________________

 Aroma _______________    Zumbido _____________

 Céu _________________    Rosto _______________

. uais as palavras abaixo são classifi cadas como substantivo composto

 L cia     Canário-belga

 Fazenda    Azul-marinho

Especial Formação de Professor

2. Ela descobria as cores pelo olfato quando:

 Apreciava o doce de laranja que só sua avó paterna sabia fazer

 Sentia o aroma de lavanda da loção pós-barba do pai

 Percebia o tamanho e a maciez das rosas do jardim de sua casa

3. Lúcia descobria as cores pelo paladar quando:

 Sentia a suavidade da camisola de seda de sua mãe

 Certa vez, colocava pimenta no prato de salada pensando que fosse azeite

 Estava desanimada e com preguiça de ir à escola

4. As cores no mundo de Lúcia foram descobertas pela audição quando:

 Ela ouvia o canto do canário-belga do vizinho

 Quando o galo de penas brancas e alaranjadas cantava anunciando o sol em manhãs não chuvosas

 Pelo zumbido suave e constante do branco, as fl ores da jabuticabeira atraíam abelhas e marimbondos
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Desafi o
Com esta brincadeira, o professor pode mostrar a diferença de pron ncia e de escrita entre as palavras “aranha” 

e “arranha”.

Atividade:
1. Leia a página  do livro e tente pronunciar a palavra “amarelo” como L cia pronunciou.

2. Depois, faça um cartaz com o seguinte texto:

“Dentro da jarra tem uma aranha
A aranha arranha a jarra

A jarra arranha a aranha.”

Sugerimos, ao fi nal da atividade, que o professor peça para os alunos fazerem em grupo uma listagem de palavras 
com “r” e “rr”. O grupo que conseguir mais palavras será o vencedor.

Um assunto leva ao outro
O livro incentiva refl exões sobre o respeito, a solidariedade de um indivíduo para com o outro em sua singulari-

dade dentro do âmbito escolar ou social, no convívio próximo e constante.

A cegueira: o que é? O que leva as pessoas a se tornarem cegas?

Em trechos da narrativa, podemos reconhecer pistas deixadas pelo autor sobre as difi culdades encontradas por 
crianças impossibilitadas de enxergar. Por exemplo: “Talvez por isso ela tivesse que ter inventado um jeito próprio 
de desvendar o mistério das cores, já que não era capaz de enxergá-las como a maioria das pessoas”.

Sugerimos abordar esse assunto com os alunos. Questione-os sobre a existência de algum parente que tenha 
problemas de visão. Peça que analisem o próprio comportamento diante de pessoas com difi culdade de enxergar 
e se perguntem: “sou solidário ”.

Pesquise junto com eles ou convide uma pessoa da área da sa de para falar sobre as doenças causadoras dos 
problemas de visão.

Mencione a “catarata”, doença muito comum em pessoas de certa idade. Se puder, também, fale sobre animais 
transmissores de doenças que atingem mulheres grávidas e causam cegueira no feto. Trata-se de um assunto im-
portante e muito pertinente que poderá ser explorado e discutido com as crianças.

Sugestões para avaliação
Participação nas atividades; atendimento às propostas de trabalho; desempenho nos trabalhos em grupo, nos 

debates e criatividade.

Ressaltamos que as atividades aqui propostas têm por objetivo oferecer subsídios para a mediação 
do trabalho pedagógico com a obra As cores no mundo de Lúcia, 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.
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Projeto Pedagógico
encartado junto com a revista

Conheça outros projetos pedagógicos no site:
 paulus.com.br
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Siga-nos

Antonio Iraildo Alves de Brito é padre paulino, jor-
nalista, bacharel em Filosofi a e eologia. Mestre em 
Letras e Regionalidade. Doutorando em Comunica-
ção e Semi tica. Publicou o livro Patativa do Assaré  
porta-vo  de um povo pela PAULUS.
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Se for verdade que a civilização gre-
ga legou uma herança cultural para 

o Ocidente, deve-se, em boa parte, 
a pessoas “iletradas”, os poetas não 
escreviam. Isso poderia soar estra-
nho aos ouvidos e até turvar os olhos 
acostumados a enxergar o mundo do 
ponto de vista estritamente letrado. 
No entanto, parece certo que assim 
foi. A Antiguidade Grega com suas in-
venções, mitos, poetas, fi lósofos passa 
pela voz e nela tem seu lugar essencial.

A Ilíada e a Odisséia podem refl etir 
o começo de uma relação de comple-
mentaridade, tensão dinâmica entre 
o oral e o escrito. Não obstante sua 
óbvia sofi sticação, os poemas seguem 
regras formulares, características da 
composição oral, rítmica, poetizada. 
Isso para dizer que, sendo a obra de 
Homero considerada fundante da 

Literatura | Por Antonio Iraildo Alves de Brito*

literatura ocidental, ela foi antes de 
tudo um acontecimento oral. 

A voz era, portanto, o veículo de 
relevante valor para manter vivos na 
memória os efeitos grandiosos dos 
heróis. Convém destacar que, ser cul-
to e letrado, na Grécia Antiga, não era 
necessariamente sinônimo. Somente 
no século IV a palavra grammatikós en-
trou em uso para designar uma pessoa 
capaz de ler, sem implicar que essa 
habilidade fosse sinônimo de educa-
ção. Isso parece sugestivo e abre ho-
rizontes para se pensar as expressões 
artísticas, nascidas da oralidade, a par-
tir de viés menos condicionado por 
uma visão estritamente letrada. 

Dizer que uma cultura não letrada 
é uma não cultura, ou que o letrado e 
o iletrado pertencem a mundos distin-
tos, trata-se de um preconceito moder-
no da experiência herdada de dois mil 
anos de prática letrada. É o modo pelo 
qual os estudos clássicos tradicionais 
costumam ler a História Grega, geral-
mente a partir de um olhar letrado.

Antes mesmo da escrita, a socieda-
de grega já se organizava e funcionava 
de modo muito bem elaborado. No 
que concerne à poesia, para os gregos 
ela tinha por fi nalidade ser ouvida ou 
cantada, transmitida oralmente. Nis-
so consiste a forma original da poe-
sia. Sabe-se que havia entre os gregos 
uma forte corrente de aversão pela 
palavra escrita, mesmo entre os alta-
mente letrados: documentos escritos 
não eram considerados, por si mes-
mos, prova adequada em contextos 
legais até a segunda metade do século 

V a.C. m exemplo clássico dessa 
tensão é o fi lósofo Platão  
a.C.   a.C): sua obra escrita é toda 
em forma de diálogo e debates orais. 
O fi lósofo não considerou a escrita 
um meio adequado para a verdadeira 
educação e a fi losofi a.

De sorte que tratar dessa questão 
não é simplesmente colocar o oral e 
o escrito em oposição. São dois mo-
dos distintos de a capacidade humana 
conceber o mundo, e podem coexistir 
sem que um tenha que desaparecer em 
detrimento do outro. A soberania da 
letra, ao que tudo indica, está mais no 
plano ideológico, de poder, no sentido 
de que, quem a deteve primeiro no de-
curso da história foram as classes privi-
legiadas. E essas mesmas classes, para 
manter a prerrogativa, ao que tudo in-
dica, trataram de diminuir a importân-
cia da oralidade, quando não, ignorá-la.

A oralidade é depositária de um 
saber primordial, cultura, civilização. 
Certamente não se deseja recuar no 
tempo para uma transmissão comu-
nicacional puramente oral. O que 
se problematiza é o modo absoluto, 
construído ao longo da história, de 
ver o mundo apenas pela ótica letrada. 
Ao invés da conjugação dos saberes, 
preferiram-se as divisões extremadas 
entre ambos. O saber proveniente da 
oralidade é tão importante quanto o 
da escrita, e não impede uma ativida-
de intelectual complexa.

ENTRE A VOZ
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Infelizmente, durante muitos anos, o ensino no Brasil 
ocorreu de forma alienante, os conteúdos eram registrados 
sem qualquer reflexão, havia uma única resposta. Esse pro-
cesso gerou certo “comodismo  em muitos. odavia, tam-
bém fez com que os “diferentes , buscassem alternativas 
para um novo olhar diante da realidade.

Cada vez mais a educação deve incentivar o processo 
reflexivo-criativo, para que o estudante possa se tornar 
protagonista da sua aprendizagem, assumindo responsabi-
lidades por seus atos e buscando alternativas para solucio-
nar questionamentos. 

Não há mais espaço para uma escola que pretende ape-
nas “formatar , fingir que ensina  obsoleta e acomodada 
no fatalismo de que o ensino está cada vez mais decadente, 
que os alunos não se interessam, que a família está deses-
truturada, que não há colaboração nem incentivo.

Há necessidade de professores engajados, que acreditam 
em sua profissão, realmente perceberem-se como seme-
adores e fazerem o melhor que podem, aperfeiçoando-se 
como pessoa e profissional. Professores que tenham olhos 
brilhantes diante de uma classe que o questiona, professo-
res que saibam dialogar nos momentos de conflito, pro-
fessores que enxerguem seus alunos como seres humanos 
e não apenas como um grupo sem nome, sem identidade.

Não basta dizer o que quer, tem que saber o que 
diz. er consciência dos seus atos, agir de forma em 
que todos possam se beneficiar, com situações de in-
tegridade e dignidade. Vandalismo, grosserias, não são 
representantes da cidadania, são reflexos de um povo 
que não consegue pensar, não sabe agir. omente se 
alimenta da destruição, da violência causando medo em 
quem tenta caminhar.

A educação verdadeira aflora quando o educador possi-
bilita aos estudantes a vivência do processo de cida-

dania que está diretamente relacionado  democracia, isto 
porque a educação deve incentivar o questionamento e a 
tomada de decisão a fim de favorecer a construção de dias 
melhores. al atitude começa na sala de aula, e se amplia 
para o colégio, para a casa dos estudantes que “contami-
nam  as outras pessoas com as quais convivem.

Mas, antes disso, é necessário elaborar com os pro-
fessores caminhos para uma educação em que cidadania 
e democracia estejam aliadas  pois, não há como educar 
sem perceber-se como ser político, capaz de refletir sobre 
sua história, situação atual e buscar alternativas de melhor 
convivência, alternativa para se viver.

 fundamental que cada professor possa rever seu 
papel, repensar sua postura, pois se a proposta não está 
dando certo, é necessário mudar a estratégia, compreender 
que cada turma é única e nem sempre podemos manter 
modelos antigos. 

Vivemos numa época em que a velocidade nos consome, 
entretanto é necessário acreditar na capacidade que temos de 
acrescentar na vida dos estudantes mais sabor aos seus dias. 
Enxergar cada pessoa que está diante de nós, deixar de vê-
-los como números ou apenas mais um na lista de chamada.

Causar esse processo de inquietação não é tarefa fácil, 
pois devemos iniciar questionando sobre o ER profes-
sor, ou seja, o que se considera educar, como percebe a 
educação, como ocorre a cidadania e o processo demo-
crático  refletir o que realmente deseja como cidadão para 
sua rua, cidade, país e, finalizando com a reflexão que de-
sencadeará na ação sobre como poderá contribuir para 
que se dê a verdadeira educação.
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cidadania e democracia
EDUCAÇÃO,
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A educação precisa estar em todos os lugares, em to-
dos os momentos. Na luz que se apaga quando não há 
pessoas no local. No lixo colocado na lixeira, na torneira 
que se fecha corretamente, no alimento que se consome 
sem desperdício, na cordialidade existente entre funcioná-
rios, na gentileza diante de uma dificuldade, no respeito 
s pessoas em geral. Assim, não basta estar professor, é 

preciso ER PROFE OR. Assumir não apenas como 
profissão, mas filosofia de vida, postura ética diante do 
cotidiano, de generosidade diante do semelhante, de aco-
lhimento ao estudante que deseja aprender, de transparên-
cia no diálogo com as pessoas, na fraternidade com quem 
precisa de um simples gesto.

Desde as séries iniciais, os estudantes precisam ter con-
tato com bons exemplos, limites e muito amor. Lembran-
do que quem ama educa, então, a educação não pode ser 
permissiva e muito menos deixar acontecer livremente sem 
limites, sem respeito ao próximo. A criança precisa possuir 
modelos positivos, porque estes influenciarão no seu proces-
so de crescimento e aprendizagem diante da vida. De nada 
adianta longos discursos. A criança precisa de mensagens 
claras, de ações. A partir dos quatro anos já começa a inter-
nalizar regras. Aquilo que no começo era apenas para agradar 
ou desagradar o adulto, agora começa a ter noção de certo e 
errado. Assim, gradativamente vai ampliando vocabulário e 
noção de mundo. aindo do egocentrismo, percebendo que 
faz parte de um grupo e por isso precisa conhecer as regras 
para respeitá-las. Precisa saber conviver. Entretanto, em al-
gum momento, pessoas relacionadas  educação e  psico-
logia confundiram regras, limites, com permissividade e, as-
sim, por um período veio o modismo  de que não se pode-
ria dizer não  para a criança, pois isso poderia traumatizá-la. 
Diante dessa má interpretação, muito se perdeu e gerações 
de reizinhos e rainhas  que não suportavam ser contrariados 
foi se tornando em jovens e adultos v ndalos, cruéis, com 
sérios problemas emocionais e profissionais.

udo que é extremado é errado. O ideal é o caminho do 
meio. Assim, a criança precisa ser repreendida, mas com ca-
rinho, respeito. Não com ódio e fúria. Falar sério com uma 
criança não significa deixar de amá-la, e isso ela perceberá.

Esse comentário foi necessário para manifestar que a 
democracia nasce nesse momento. uando se age com 
verdade. uando diante dos fatos se toma uma atitude 
coerente. O processo democrático precisa ter sentido, ser 

consciente, senão é apenas uma farsa. ão pessoas sem mo-
tivo real agindo como gado marcado. empre há um líder, 
mas os envolvidos devem estar igualmente conscientes de 
seu processo histórico e sua import ncia diante da situação. 

Como consequência, a cidadania surge no respeito pe-
los direitos e deveres. abe do seu papel, pois é pertencen-
te a tudo que acontece e sabe da capacidade de fazer algo. 
Cada um pode fazer o seu melhor e juntos poderemos 
conquistar dias melhores.

Nem sempre se divulga os magníficos trabalhos reali-
zados por professores nos mais diversos locais, mas esses 
brilhantes profissionais existem. Estão no Amazonas e no 
Rio Grande do ul, nas escolas particulares e públicas, nos 
mais diversos períodos.

O estudante não aprende apenas o conteúdo ministra-
do, ele percebe quem é você. ue tipo de pessoa está por 
detrás do livro. Ele reconhece se o discurso é verdadeiro 
ou um engodo. Nossos estudantes precisam de ação, e não 
de discursos vazios, mentirosos, distantes da realidade, de 
professores que se orgulhem do que fazem e sejam real-
mente exemplos de pessoas pensantes, que estão  frente 
de um grupo por capacidade e mérito. Porque ser profes-
sor não é apenas saber conteúdos, é doar ao estudante o 
sopro da vida, para que ele possa abrir os olhos para novos 
horizontes e fazer escolhas responsáveis, sentindo-se per-
tencente ao grupo e sabendo-se capaz de caminhar.

Assim sendo, ao entrarmos numa sala de aula tenha-
mos princípios democráticos, onde se deixe fluir a liberda-
de de escolha e a construção de cada situação num grande 
sentimento de pertença. Com essa percepção de coletivi-
dade, nasce a responsabilidade, que se embasa na cons-
cientização dos atos, tornando-se capaz de atos cidadãos. 
Essa é a verdadeira educação, capaz de libertar das amarras 
da alienação e de incentivar atitude para a transformação 
de uma sociedade mais justa e íntegra.

Nossos estudantes precisam de esperança e, sabemos 
que se estivermos cegos diante dessa realidade, não conse-
guiremos ser, de fato, PROFE ORE .

ma educação escolar é, acima de tudo, composta por pro-
fissionais envolvidos com seu trabalho, inspiração e entusiasmo, 
acreditando no seu valor como semeadores de novos caminhos.

*Wilma Carla do Amaral é Pedagoga (com especialização em administração e su-
pervisão escolar) e Psicóloga (com ênfase em Psicoterapia Corporal e abordagem 
humanista), professora.
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A psicanálise 
dos contos de fadas

 e a biblioteca escolar

Um gesto ancestral, contar histórias para as crianças. 
Os professores preocupados com a falta de interes-

se, e o envolvimento dos alunos, nas atividades que tra-
balham a capacidade leitora buscam criar projetos que 
atendam a essa modalidade; e possam tornar os alunos 
leitores mais críticos e argumentativos. A biblioteca esco-
lar como agente pedagógico contribui no papel de media-
dor da leitura e interage com os professores na formação 
do repertório literário; seja privilegiando o conhecimento 
ou o prazer de ler.

O modelo tradicional de contação de histórias faz da 
tradição oral uma alternativa com tratamento estético sim-
ples e extremamente atraente; que quando realizada em 
espaços de leitura, resulta em relatos, dos quais a compre-
ensão dos signos exemplifica as relações sujeito e texto e 
permite estabelecer que o universo literário seja vivenciado 
independentemente de convenções culturais.

E o leitor? Ele é o agente receptivo da literatura como 
instrumento que lhe permite fazer escolhas, viver suas fan-
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tasias. Através da ressignificação das experiências do coti-
diano, domina e aprende a viver as possibilidades que lhe 
são apresentadas nas mais diversas formas de sentimentos 
universais que os contos de fadas apresentam nessa relação. 
Os contos de fadas, assim como as artes, podem ser perce-
bidos como fonte de liberdade interna; veículo que permite 
ao mediador despertar o leitor para questões que se apre-
sentam como palco, onde possam representar seus conflitos 
interiores. O leitor, ao ouvir um conto de fadas, projeta in-
conscientemente parte dele mesmo em vários personagens 
da história. endo que essas representações são valiosas 
para orientar estudos e análises de conflitos psicológicos.

Os contos de fadas são importantes na primeira in-
f ncia porque não apenas entretêm, mas permitem abor-
dar dramas através do reino da fantasia e tocar em sen-
timentos e na realidade emocional de quem os lê. Ao 
contrário do que se imagina, os contos de fadas também 
produzem efeitos na vida adulta, principalmente quan-
do se trata de psicoterapia e resgate dos sentimentos da 
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Leila Flores Maia é bibliotecária, em 2008 recebeu do CRB-8ª Região SP o VIII Prêmio 
Biblioteconomia Paulista Laura Russo pelo reconhecimento do trabalho desenvolvido 
no segmento da Biblioteca Escolar.

infância do paciente. Revelam na forma de insights os 
conflitos derivados da inveja, avareza, vaidade e outros. 
O impacto dos contos de fadas sobre o adulto aparece da 
influência do tempo de criança, e acabam por nos revisi-
tar em outros períodos da vida - aproximando em grande 
parte as realidades da vida infantil à realidade consistente 
por sua sobrevivência.

A identificação é a regra básica, a maioria das crianças 
alimenta fantasias; e, para que um conto de fadas tenha su-
cesso, é necessário que ele cumpra seu objetivo psicológi-

co  por exemplo, a bruxa personifica a parte má e também 
a autoridade e a sua morte no final da história é a garantia 
de que todos foram felizes para sempre.

Para que haja desenvolvimento psicológico, é necessá-
rio aprendizagem. E aprender pode ser por meio de um 
conto, mas é preciso contar e ouvir para ser o sujeito da 
sua própria história.
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atividade burocrática a ser executada, é pensar que, longe 
de ser uma ferramenta engessada, o planejamento deve ser 
compreendido como possibilidade de constantes replane-
jamentos. Não é e não deve ser fechado ou estático. Pode 
até ser entendido como instrumento para racionalizar as 
tarefas do professor, mas nunca a ponto de desviá-lo do di-
namismo que lhe é próprio. Nesse sentido, o ato de avaliar 
ou reavaliar é de fundamental importância para que haja 
atualização adequada ao longo do processo.

Intimamente associada a essa questão da avaliação e do 
consequente levantamento de alternativas para que determi-
nados conteúdos avancem ou sejam resgatados, está outra, 
igualmente inovadora e até desafi adora):  a de que o ato de 
planejar passa a ser naturalmente coletivo, à medida em que 
envolve não só  a interação professor-aluno, como também 
aquelas interações cooperativas que dão suporte ao trabalho 
pedagógico. São aqueles frequentes encontros (muitas vezes 
informais) de troca de experiências entre professores, de 
contato com a família, de refl exão juntamente com a equipe 
gestora que produzem estratégias para novos e coerentes 
desafi os, nem tão fáceis a ponto de serem desestimulantes, 
nem tão difíceis a ponto de provocarem frustrações.

Dentre os planos mais conhecidos - plano nacional de 
educação, plano de curso, plano de ensino, entre outros - 
ganha destaque o plano de aula. Defi nir objetivos, preparar 
e avaliar a aula de hoje, traz a dimensão da próxima aula, 
assim contínua e consecutivamente. Essa ideia reforça o 
dinamismo de que falamos anteriormente: para assegurar a 
aprendizagem é preciso, na maioria das vezes, mudar, refi -
nar ou aperfeiçoar os planos. É até possível falar-se, dentro 
dessa perspectiva, sobre a possibilidade do improviso, mo-
mento, muitas vezes, de verdadeiras revelações. Compar-

É indiscutível o fato de que apenas o conhecimento 
científi co do professor não seja sufi ciente para a rea-

lização de uma aula que efetivamente produza resultados. 
Atualmente, interagindo com um aluno que se acredita 
mais informado e que pode, inclusive, gerar a sua infor-
mação, o papel do educador amplia-se: não se trata apenas 
de transmitir conhecimentos, mas propor práticas que de-
safi em esse aluno a pensar autonomamente e não apenas 
reproduzir conhecimento teórico.

Decorrente disso, para ensinar, faz-se necessário, cada 
vez mais, análise abrangente das relações que acontecem 
no universo da sala de aula. Saber quem é o aluno, quais 
são os recursos e a estrutura física disponíveis, compreen-
der as relações entre o ensino e a aprendizagem de certos 
conteúdos específi cos e, ainda, relacionar esses dados s 
fi nalidades sociais e políticas da escola, precisam antecipar 
ou nortear as decisões de quem educa.

Em outras palavras, é preciso planejar. É preciso ter 
clareza de onde se quer chegar, assim como deixar claro 
ao aluno o que se espera dele (os objetivos e os métodos 
do planejamento são criticados pela pouca transparência 
ou pela falta de participação dos envolvidos), e organizar 
as ações que possibilitem o alcance desses objetivos. Nes-
se contexto, cai muito bem a citação de Luckesi quando 
afi rma que “o planejamento é  um ato ao mesmo tempo 
político-social, científi co e técnico: político-social, na me-
dida em que está comprometido com as fi nalidades sociais 
e políticas  científi co na medida em que não se pode plane-
jar sem um conhecimento da realidade; técnico, na medida 
em que o planejamento exige uma defi nição de meios efi -
cientes para se obter resultados.”

O ponto desmistifi cador daquela sensação de mais uma 
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DIDÁTICA,
caminho para uma
aprendizagem significativa
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tilho do discurso da educadora Madalena Freire, quando 
afirma que “a ação improvisada é produtiva, aprendo com 
ela, aprofundo meu planejamento. O desafio, portanto, é 
viver o planejamento sem deixar de correr o risco de possí-
veis improvisações. A improvisação, desse modo, faz parte 
do planejamento, mas não é planejamento. Neste sentido, 
o professor trabalha sua flexibilidade planejando .

A prática da construção de planos unitários de aula, 
com a delimitação de objetivos claros, trará, ainda, a no-
ção do tempo que a classe necessita para assimilar infor-
mações. Por isso, é imprescindível que o objetivo definido 
seja, primeiramente, realizável naquela aula; é igualmente 
importante que o objetivo seja claramente mensurável: não 
se pode construir expectativas do tipo “eu espero que ao 
final dessa aula meu aluno esteja motivado a admirar as 
poesias de Oswald de Andrade”, não se pode avaliar a mo-
tivação do aluno, mas avalia-se, por exemplo, se o aluno 
entendeu como a inovação no modo de produzir poesia 
rompe com convencionalismo; sobretudo, é importante 
que o objetivo esteja claro para o aluno: não há forma mais 
eficaz de fazê-lo trabalhar em direção  meta definida, de 
desviar a atenção daquilo que é contraproducente e distri-
buir de forma justa o  trabalho cognitivo. Ao aluno não 
pode ser dada a oportunidade de alegar que não sabia em 
que focar enquanto o professor explanava a aula. 

Em alguns momentos, a estratégia para se alcançar o 
aprendizado requer tempo maior de reflexão.  preciso 
perceber quando “investir  também no amadurecimento 
de ideias. Muitas vezes, a discussão de um assunto em sala 
de aula é mais produtiva quando o aluno é provocado a 
pesquisar, pensar e organizar essas ideias no papel. A con-
cretização do pensamento em forma de texto, além de pro-
mover desafio intelectual, assegura, geralmente, o desejo 
de compartilhá-lo.

O que se percebe, infelizmente, é que quantidade ex-
pressiva de profissionais da educação, apoiados nos anos 
de experiência no exercício do magistério, mostra-se resis-
tente  ideia dessa “reflexão contínua  de como  utilizar as 
ferramentas envolvidas no processo de forma produtiva. 
O fato de estarmos em outro contexto pode ser visto sob 
uma perspectiva positiva: embora possa causar estranha-
mento, em primeiro momento, há possibilidade de se vis-
lumbrar um propulsor da ação significativa desvinculada 
daquela estagnação intelectual.

 interessante a afirmação de ardeli de que, “só se es-
tabelece um encontro significativo quando o mestre incor-
pora o real sentido de sua função, que é orientar e ensinar 
o caminho para o conhecimento, amparado pela relação 
de cooperação e respeito mútuos”. É impossível trilhar o 
caminho da construção do cidadão pensante sem que se 
tenha noção não só das capacidades cognitivas, como tam-
bém afetivas, éticas e outras tantas envolvidas nessa relação 
ensino-aprendizagem.

Ao prever nossas ações, organizamos a sala, inclusive, 
disciplinarmente: o modo como se monta o la out do es-
paço, o esclarecimento do objetivo da aula e a antecipação 
do que se fará com as informações definem uma postura 
diferente do aluno em sala, ainda que não haja, de início, in-
teresse sobre o assunto. Outro dia, entrei na sala, coloquei 
o título da aula “O Modernismo em Portugal  que tipo de 
interesse isso poderia despertar ), o objetivo e três pergun-
tas que eles deveriam responder ao final daquela unidade. 
Esse conjunto foi o bastante para que os alunos já se ajei-
tassem nas carteiras, princípio propício para iniciar a expla-
nação do conteúdo. É aqui que nos deparamos com um 
cruzar de caminhos. Muito mais que um ambiente propício, 
é imprescindível uma comunicação que se submeta ao uni-
verso do aluno a partir, primeiramente, do uso de termos 
familiares a ele, é preciso, a seguir, que o professor, apaixo-
nado pela sua área específica de conhecimento, seja capaz 
de encantar o aluno e conduzi-lo a perceber que talvez algo 
a princípio nem tão interessante possa valer a pena. 

Essa etapa do processo a que muitos poderiam se dar 
por satisfeito, exige, contudo, uma outra, a atuação do alu-
no. Para isso, é interessante, por exemplo, refletir sobre as 
estruturas capazes de provocá-los, colocá-los em crise, ati-
vidades que os desafiem a superar o desequilíbrio, levando-
-os à aquisição do conhecimento por meio de uma reela-
boração pessoal. Se não investirmos nessa capacidade de o 
próprio aluno construir o seu conhecimento, o conteúdo 
aprendido é mera reprodução do conhecimento teórico.

*Eliana Persechino Rodriguero é professora de Literatura, na EMEFM Arquiteto Oscar 
Niemeyer, formada em Letras pela Fundação Santo André, com mestrado em Litera-
tura Portuguesa pela Universidade de São Paulo, com mais de 20 anos de experiência 
na área educacional como professora da rede pública. 
*Meire Bernadete Cunha é formada em Pedagogia, Orientação Educacional, Psico-
pedagogia e Supervisão Escolar. Professora da rede particular desde 1987. Em 2004, 
ingressou na rede de ensino do município de São Caetano do Sul. Em 2006 assumiu 
a função de Coordenadora Pedagógica desse município, cargo que desenvolve atu-
almente na EMEFM Arquiteto Oscar Niemeyer.
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na sala de aula

O que se convencionou chamar de “linguagem cine-
matográfi ca  nada mais é que o resultado de escolhas de 
realizadores roteiristas, diretores, técnicos e artistas en-
volvidos), determinadas por suas infl uências e referências 
estéticas, políticas e culturais, e do desenvolvimento tec-
nológico do registro e criação de imagens e sons. Assim, 
analisar o discurso cinematográfi co é também estudar os 
discursos subjacentes s expressões artísticas e as infor-
mações em textos, imagens e sons que circulam diaria-
mente pelas mídias. 

Segundo a pesquisadora Rosana Catelli (2003),2 a re-
lação entre cinema e educação deu origem a um intenso 
debate, em publicações da imprensa diária e revistas es-
pecializadas de diversos setores sociais, tais como: educa-
dores, cineastas, políticos, membros da greja católica e de 
movimentos anarquistas.

Como se sabe, o uso de fi lmes como recurso didático 
nas escolas aumentou após a difusão do videocassete na 
década de , impulsionando o debate sobre a prepara-
ção, por parte do professor, de atividades relacionadas aos 
conteúdos das disciplinas. Hoje, o acesso de fi lmes de fi c-
ção e documentários, de longa e curta-metragem, amplia-
-se com a nternet. 

Rafael Rosa Hageme er, em seu livro História e Audio-
visual ),3 afi rma que os fi lmes disponíveis na internet 
para o ensino de história, por exemplo, são predominan-
temente fi lmes de fi cção consagrados no cinema e na te-
levisão, em particular as “reconstituições de época , cuja 
trama é ambientada em algum lugar e momento do pas-
sado. Ainda segundo o autor, estes fi lmes são preferidos 
por serem fáceis de encontrar e atraírem a atenção e curio-
sidade dos alunos, uma vez que se utilizam da narrativa 

Exibir fi lmes em sala de aula pode ser muito mais que 
diversão ou forma de enganar o tempo. A presen-

ça do audiovisual na sala de aula, através do cinema ou 
da televisão, pode se transformar em objeto, problema 
e fonte para pesquisa e ensino. Na relação comunicação 
e educação, a linguagem audiovisual na escola continua 
permeada de preconceitos e estereótipos que difi cultam 
o aproveitamento de suas possibilidades como concepção 
pedagógica interdisciplinar.

De fato, pode-se incorporar a linguagem audiovisual 
como possibilidade pedagógica com estudo, análise, uso 
como forma de comunicação e produto da cultura con-
temporânea. O cinema e a televisão ampliam as práticas 
comunicacionais no processo de ensino e aprendizagem 
desenvolvido em sala de aula, entendendo esta como espa-
ço de observação, refl exão e análise. Para isso, estas com-
petências transformadoras nascem de ações pedagógicas, 
quando professores e alunos, juntos, são ao mesmo tempo 
pesquisadores e intérpretes de sua história.

Nesse aspecto, o historiador Marcos Napolitano, em 
seu livro O cinema na sala de aula (2005),  comenta como 
o trabalho com o cinema na escola possibilita ajudá-la “a 
reencontrar a cultura ao mesmo tempo cotidiana e eleva-
da, pois o cinema é o campo no qual a estética, o lazer, a 
ideologia e os valores mais amplos são sintetizados numa 
mesma obra de arte.  p. ).

O cinema é, antes de tudo, uma das experiências sociais 
mais fortes da sociedade de massas, desde as primeiras déca-
das do século . O seu uso adequado contribui para a for-
mação de espectadores críticos, capazes de entender que sob 
os códigos da linguagem audiovisual reside um processo de 
construção de sentido nem sempre fácil de ser interpretado. 
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clássica dominante no cinema, provocando a identificação 
através da linguagem.

Entretanto, vale enfatizar que se o filme não é proble-
matizado e utilizado como ponto de partida para uma ati-
vidade didática, este se torna mero entretenimento. Assim, 
é função do professor preparar a atividade prática, expon-
do ao aluno o conteúdo temático reflexivo que o filme car-
rega em sua história e linguagem, promovendo com isso 
a educação audiovisual que deve ser entendida como um 
processo de sensibilização e construção de redes de signi-
ficado social, político e cultural.

O USO DO CURTA COMO PRÁTICA PEDAGÓGICA: 
UM PERCURSO METODOLÓGICO

O curta-metragem é uma obra audiovisual breve, nar-
rada em cinco a quinze minutos. Como produto artístico, 
apresenta vários recursos de estilo e gênero, técnica e ex-
pressão que devem ser levados em conta na análise: da es-
tória, com seus personagens, ações e conflitos narrativos, 
até o estilo da trilha musical, direção de fotografia, o tipo 
de interpretação dos atores, o ritmo de edição e articulação 
de imagens e sons, e o seu impacto como produto socio-
cultural repercussão crítica nas mídias).

 A análise fílmica começa quando conciliamos o olhar 
que capta o resultado final de um filme e a reflexão sobre 
as escolhas, recursos e processos que estão por trás destes 
resultados. Assim, ver filmes em sala de aula constitui uma 
experiência cultural em si, e analisar estes filmes com obje-
tivos claros torna-se enriquecimento de determinado con-
teúdo disciplinar, previsto nos parâmetros curriculares. En-
tretanto, não basta apenas se utilizar do filme como “ilustra-
ção  e reforço de conteúdo curricular. Como se sabe, essa é 
a forma mais comum, mas não a mais adequada, metodolo-
gicamente falando, de se utilizar o cinema na escola. 

Mudar essa perspectiva é tarefa simples que exige pla-
nejamento e participação ativa dos professores e alunos. 
Assim, o curta em sala de aula pode ser um “texto  ge-
rador de debates articulados a temas previamente sele-
cionados pelo professor. Esta abordagem pode ser mais 
adequada no trabalho com temas transversais como cida-
dania, meio ambiente, sexualidade, direitos humanos, di-
versidade cultural, etc. 

Em princípio, todos os filmes, ficcionais ou documen-
tais são veículos de valores, conceitos e atitudes. Neste 

sentido, o curta é ótimo ponto de partida para se proble-
matizar tratamentos narrativos, tanto em escolhas estéti-
cas no seu modo de narrar e desenvolver os temas, como 
nas escolhas políticas e ideológicas, nem sempre explícitas 
em sua narração.  

O curta deve ser visto como documento histórico, 
de uma época e sociedade, abrindo-se para a crítica mais 
profunda e reflexiva. Por isso, deve ser analisado e dis-
cutido como produto cultural e estético carregado de 
valores e representações sobre a sociedade, a ciência, a 
política e a história. 

A rigor, qualquer disciplina pode trabalhar com curta em 
sala de aula.  preciso, no entanto, que o professor comece 
pelas perguntas fundamentais: o que eu quero com esse fil-
me  Em que essa atividade contribui para o conteúdo cur-
ricular de minha disciplina e área de conhecimento? Quais 
são as possibilidades de reflexão crítica e conhecimento cul-
tural que essa atividade irá proporcionar ao aluno? 

O curta na sala de aula proporciona ao professor uma 
atividade complementar para atrair a atenção do aluno, 
para conteúdos específicos de sua série disciplina área.  
Nesse sentido, vale alertar que a cultura cinematográfica 
do professor é fundamental na escolha dos filmes e cons-
trução das atividades. Dessa maneira, o uso do curta-me-
tragem pode tornar uma aula din mica e desafiadora para 
o olhar e a compreensão do público jovem, contribuindo 
para a sua formação crítica e humanista, fundamentadas 
em amplo repertório cultural.

*Márcia Carvalho é bacharel em Comunicação Social, com habilitação em Rádio 
e TV, pela UNESP, mestre em Ciências da Comunicação pela ECA-USP e doutora 
em História e Teoria do Cinema no Programa de Multimeios da UNICAMP. Atu-
almente é pós-doutoranda no Programa de Meios e Processos Audiovisuais da 
USP, é professora responsável pela linha de pesquisa “Comunicação, Tecnologias 
e Mídias Digitais” e coordenadora do curso de Rádio, TV e Internet da Faculdade 
PAULUS de Tecnologia e Comunicação (FAPCOM).
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EDUCOMUNICAÇÃO
na Sociedade Conectada

Perspectivas de apropriação da informação 
e desenvolvimento da autonomia

pela educomunicação desde 1970. Tal linha de pensamento 
entendia que a tomada da consciência social passaria pelo 
diálogo e apropriação de conteúdos veiculados nos meios 
de comunicação, através de uma comunicação comunitá-
ria, elaborada pelos próprios membros da comunidade/
sociedade. Dessa forma, o desenvolvimento da cidadania, 
consciência social e educação, passariam pela apropriação 
dos meios por parte de todas as pessoas; não só daquelas 
consideradas “emissoras” (ou donos dos veículos).

As características das relações sociais e dos meios de 
comunicação da sociedade conectada são distintas da so-
ciedade de massa. O que consequentemente altera a uti-
lização da metodologia da educomunicação. Hoje, passa-
mos do modelo comunicativo da sociedade de massa, na 
qual os receptores eram passivos e os emissores ativos, 
para a sociedade em rede, na qual o fl uxo de comunicação 
acontece em todas as direções. Ou seja, o modelo ante-
rior previa a separação das identidades entre emissores e 
receptores determinando o grupo de pertencimento, fun-
ções e objetivos. Essa visão dicotômica e hierárquica das 
relações comunicativas permeou a concepção das mídias 
por muito tempo, concebendo-a como instância contrária 
ao desenvolvimento da autonomia e da participação social 
crítica, refl exiva. Atualmente, novas formas de aprendi-
zagem, troca e apropriação de conteúdo acontecem es-
pontaneamente, resultando numa refl exão sobre a prática 
pedagógica da sala de aula, baseada no tradicional modelo 
professor-aluno. 

Uma das sugestões de interpretação e ação é a mudan-
ça na forma como entendemos a tecnologia, a mídia e a 
ação política. Diversos autores nos apresentam interpre-
tações sobre a sociedade dos meios de comunicação afi r-

Vivemos atualmente numa sociedade conectada. Jo-
vens integrados aos seus smartphones participam das 

aulas ao mesmo tempo em que falam com outros colegas 
sobre assuntos diversos, ou até mesmo procuram con-
teúdos complementares ao tema da aula. A realidade da 
conexão constante passa pela esfera da educação, mas 
também das comemorações, dos jantares e encontros. 
Quantas vezes em uma festa de aniversário vemos alguém 
tirar uma foto para postar imediatamente em suas redes 
sociais digitais, formada inclusive pelas pessoas que estão 
presentes fi sicamente no evento. A troca de comentários 
que acontece na rede social de repente passa a ser assunto 
da festa na qual as pessoas estão presentes.

O barateamento das tecnologias comunicativas móveis 
possibilitou um novo estágio de interação social basea-
do num tipo de comunicação constante, não linear, que 
acontece num fl uxo de rede todos para todos). As formas 
do pesquisar, do aprender, ultrapassam conteúdos dados 
pelo mestre e pela cultura literária, o conhecimento está 
disponível e circula livremente ampliando a apropriação 
autônoma dos conteúdos.

Tal fato demonstra, além da facilidade do acesso, a res-
ponsabilidade sobre os conteúdos apropriados, compar-
tilhados e/ou replicados. Esta situação potencializa pos-
sibilidades pedagógicas que vão em direção à construção 
da consciência e autonomia na gestão da comunicação, 
das informações e do conhecimento.  exatamente esse 
potencial do social tecnológico) que deve ser explorado 
em sala de aula com os alunos pelos professores, os quais 
também precisam experimentar as novas linguagens.

O potencial para o desenvolvimento da autonomia atra-
vés dos meios de comunicação foi reconhecido também 
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mando que as relações tecnológicas são constitutivas do 
social (MEYROWITZ, 1985; MCLUHAN, 2004; LÉVY, 
200; DI FELICE, 2008; entre outros). Ou seja, a separa-
ção entre espaço virtual e real de atuação social, tradicio-
nalmente utilizada para desqualificar as relações e ações 
virtuais, passa a não esgotar as possibilidades de entendi-
mento da contemporaneidade.

Segundo Lévy (2000), a comunicação digital pode ser 
portadora de outras possibilidades de interação e signi-
ficação. No processo social, ela inclui não só a natureza 
humana, mas também a natureza tecnológica, resultando 
numa condição híbrida e/ou numa relação simbiótica. 
Nesses termos, o cotidiano passa a acontecer num espa-
ço tecnológico fazendo com que a sociabilidade pareça 
mais ligada aos fluxos informativos do que s geografias 
ou instituições.

“As sociedades sempre foram influenciadas mais 
pela natureza dos media, através dos quais os homens 
comunicam, do que pelo conteúdo da comunicação” 
(MCLUHAN, 2004). A frase do pensador canadense Mar-
shall McLuhan demonstra seu pensamento, de que as es-
truturas que formatam a linguagem acabam por transmitir 
sua estética de construção da mensagem diretamente ao 
nosso sistema nervoso central (MCLUHAN, 2004) sem 
muitas restrições, de modo que nossa estrutura cognitiva 
passa a corresponder ao tipo de processamento e cons-
trução da informação que elaboramos enquanto “seres 
humanos”. Esse pode ser um caminho para discutir novas 
possibilidades pedagógicas, sobre as quais os professores 
possam dialogar com seus alunos de maneira mais próxi-
ma diante da situação social hiperconectada. 

O objetivo de trazer tal autor para a discussão de como 
trabalhar o desenvolvimento da autonomia e as formas de 
apropriação da informação é estabelecer como pressupos-
to que as formas de relação e processamento do conheci-
mento foram alteradas pelos meios de comunicação, o que 
desloca a postura apenas negativa em relação à tecnologia. 
Seria este o primeiro ponto a trabalharmos como profes-
sores, desconstruirmos a imagem de que a tecnologia é 
oposta à construção da autonomia. Um caminho interes-
sante para incentivar o desenvolvimento do senso crítico e 
da autonomia passa pelo diálogo com as novas tecnologias 
de comunicação, convidando outras gerações a experimen-
tarem essa nova gramática tecnológica, comunicativa.

A proposta deste pequeno texto foi refletir sobre 
como potencializar o diálogo e a comunicação em sala de 
aula, aliada à realidade da sociedade conectada, das tecno-
logias da comunicação digital, partindo da aceitação deste 
social tecnológico que posiciona homem-tecnologia-am-
biente-linguagem como ecossistema complexo MOR N, 
2003; DI FELICE, 2013) de interação e construção do 
conhecimento; aplicando tais ideias a partir da metodolo-
gia da educomunicação que inclui a perspectiva do aluno 
no processo de aprendizagem, partindo das experiências 
vividas com os meios de comunicação tanto por parte dos 
estudantes quanto dos professores.

D  FEL CE, M. Paisagens pós-urbanas, o fim da experi-
ência urbana e as formas comunicativas do habitar. São 
Paulo: Annablume, 2008.

___________. Net-ativismo e ecologia da ação em con-
textos reticulares. n: Compós, niversidade Federal da 
Bahia, 04 a 07 de junho de 2013.

MCLUHAN, M. Os meios de comunicação como exten-
sões do homem. ão Paulo: Cultrix, .

MEYROWITZ, J. No sense of  place; the electronic me-
dia on social behavior. London: Oxford niversit  Press, 
1985.

MORIN, E. ntrodução ao pensamento complexo. Lisboa: 
Instituto Piaget, 2003.

LÉVY, P. Cibercultura. São Paulo: Editora 34, 2000.

BIBLIOGRAFIA

*Marcella Schneider Faria é Mestre em Ciências da Comunicação pela ECA/USP. 
Possui graduação em Comunicação Social - Publicidade e Propaganda pela Uni-
versidade Santa Cecilia. Atualmente é coordenadora do curso de Publicidade e 
Propaganda da FAPCOM - Faculdade PAULUS de Tecnologia e Comunicação; fez 
parte da equipe de assessoria acadêmica e ministra disciplinas na área de publi-
cidade, comunicação, cultura, filosofia e sociologia. É pesquisadora do Centro de 
pesquisa Atopos da ECA/USP na linha de pesquisa AION net-ativismo e teoria da 
ação; coordenou o intercâmbio acadêmico com a Universidade Nova de Lisboa, 
organizou eventos acadêmico-culturais, como, por exemplo, o II Seminário Mídias 
Nativas, o Seminário Mente, Tecnologia e Conectividade, com o Prof. Derrick De 
Kerkchove, entre outros. Coordenou o departamento de Comunicação do Pro-
grama Onda Limpa - Lote 5 (Consórcio Atlântico / Sabesp /Governo do Estado 
de São Paulo). Atuou em educomunicação, exercendo a função de educadora, 
ministrando oficinas culturais em diferentes ONGs.



Páginas Abertas 32 

Li, Gostei e Recomendo! | Por Julia E. Cury*

O professor Celso Antunes lan-
çou, pela PAULUS Editora, o 

livro Introdução à Educação. Ao ler so-
mente o título, vem a ideia de mais 
uma obra com tema já discutido por 
vários autores e educadores. Assu-
mindo a leitura para valer, já no iní-
cio, percebe-se a diferença de outros 
títulos, quando retrata a educação em 
suas diversas modalidades e o papel 
dos agentes internos e externos; ou 
seja, os desencadeadores do ato edu-
cativo, seja aluno ou professor. Antu-
nes acrescenta a sua vivência e o seu 
questionamento à ação educativa que 
se dá no dia a dia da sala de aula. 

Chama à atenção a clareza da obra, 
bem como a importância que é dada 
ao compromisso do professor que se 
pretende educar. O livro é dividido 
em trinta e um capítulos curtos, mas 
que se entrelaçam. Ao terminar a lei-
tura de um, o desejo de conhecer o 
próximo é forte. 

Retoma o vocábulo “educação” 
como ato ou efeito de educar para 
o desenvolvimento harmônico da 
pessoa, nos seus aspectos intelectual, 
moral e físico e sua inserção na socie-

dade. Analisa a sociedade brasileira 
em relação aos resultados que se tem 
hoje, tanto do processo de aprendi-
zagem do aluno, quanto do envolvi-
mento do professor na sua formação. 
Esta análise toma como base tam-
bém o passado, pois o país não valo-
rizava o saber. O Brasil supunha não 
necessitar de mão de obra instruída 
- alguns administrando e mandando, 
e muitos servindo. 

Para ele, o processo de globali-
zação coloca a escola em convívio 
com tensões múltiplas. É preciso 
que a escola compreenda essas ten-
sões, e o aluno aprenda a vivenciá-
-las; caso contrário, estarão conde-
nados ao desaparecimento. 

Com o fortalecimento da nova pe-
dagogia, começa a tomar corpo uma 
nova teoria da aprendizagem, que 
requer dos professores novas abor-
dagens nos processos de ensino, no 
desenvolvimento das aulas e na ava-
liação da aprendizagem. O significa-
do do saber mudou: “agora é saber 
para formular questões significativas, 
e contribuir para que a pessoa tenha 
compreensão a respeito de como se 

aprende e se torna um eterno apren-
diz, mentalmente independente”. 

Também discute a visão de apren-
dizagem trazida pela ciência da cogni-
ção, a aprendizagem associada à com-
preensão. Segundo a ciência da apren-
dizagem, o conhecimento está sempre 
organizado e associado aos conceitos 
significativos, bem como aos contex-
tos em que tais fatos são aplicáveis. 

O livro também faz referência 
à aula e seus diferentes formatos. 
Partindo de teóricos como Piaget, 
Dewey, Montessori, Freinet, Anisio 
Teixeira e Freire, aponta prós e con-
tras de aulas expositivas, assim como 
das atividades em grupo; avalia essas 
aulas a partir de sua vivência,  esta-
belece a relação educação e conteúdo, 
este concebido como fundamento de 
uma educação  formal  ou não, que 
se agrupa em três categorias: concei-
tuais, procedimentais e atitudinais. 
Nessa mesma linha, discute a impor-
tância do método, como a sequência 
das operações com vistas em deter-
minados resultados. O autor questio-
na a fragilidade com que geralmente 
a formação de professores aborda 

Para
DISCUTIR A

EDUCAÇÃO
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*Julia E. Cury (csa@stoagostinho.com.br) é pedago-
ga, especialista em Metodologia do ensino de Língua 
Portuguesa e diretora pedagógica do Colégio Santo 
Agostinho, em Goiânia (GO).

esse tema. Ao falar de métodos, su-
gere o trabalho com metodologia de 
projetos, para mudar essencialmente 
o papel do aluno, que se torna pro-
tagonista, deixando sua condição de 
ouvinte para se tornar encarregado 
de buscar saídas, propor soluções, en-
contrar caminhos. O professor ajuda 
o aluno a aprender como se aprende 
e saber fazer, fazendo. A metodologia 
de projetos pode ser trabalhada em 
qualquer faixa etária, e não existem 
limites materiais que a inviabilizem. 

Para o autor, o tema da forma-
ção de professor é tão antigo quan-
to a ideia de educação. Professor é o 
que se habilita e se certifi ca para uma 
função profi ssional. Educador é todo 
aquele que educa, independente de 
uma profi ssionalização. “ m verda-
deiro profi ssional em educação infor-
ma e educa; ensina fatos, mas ensina 
o aluno a aprender a aprendê-los.” 
Contextualiza e problematiza os te-
mas que desenvolve. 

Ao reforçar o tema da formação, 
Antunes afi rma: “Ainda que não seja 
fácil ser, ao mesmo tempo, professor 
e educador, requer, numa só pessoa, 
assumir funções de túnel, estrada e 
ponte.” Na atual conjuntura, a forma-
ção do professor perpassa também 
pela aprendizagem do uso da tecno-
logia, “cresce a qualidade de uma aula 
quando o professor, além de dominar 
com segurança os conteúdos con-
ceituais que visa transmitir, conhece 
com igual competência os recursos 
disponíveis”. Ao dominar os diversos 
recursos e tê-los como auxiliares da 
sua aula, o professor percebe a im-
portância de se aprender criticamente 
com a própria prática e daí conquistar 
novos conhecimentos e nova com-
preensão dos alunos; isto se dá pela 

formação continuada. Outro aspec-
to apontado no processo da forma-
ção do professor é o conviver com a 
avaliação da aprendizagem. Chama à 
atenção a clareza em que é discutida 
por Antunes: “avaliação em educação 
não difere em essência de nossa roti-
na de viver avaliando, nós mesmos, as 
pessoas com as quais nos relaciona-
mos e o nosso entorno”. 

Não se deve ter a avaliação como 
momento “traumático e desafi ador , 
como se dava em passado recente, 
mas entender o sistema de avaliação 
como conjunto de princípios, hipó-
teses, procedimentos e instrumentos, 
que o professor utiliza para coletar 
e sistematizar informações para afe-
rir a aprendizagem dos alunos.  Es-
tar afi nado com esse procedimento, 
também possibilita conviver e enten-
der melhor as difi culdades de apren-
dizagem, expressão que refere à “am-
pla e diversifi cada forma de distúrbio 
que pode afetar uma ou mais áreas 
do desempenho estudantil”. 

Compõe, também, na formação 

do professor, o tema: “Educação, 
competências básicas e habilidades”. 
Ensinar para desenvolver competên-
cias é despertar no aluno a capacidade 
de fazer dos conteúdos que aprende, 
ferramentas para viver e promover 
coerentes leituras do mundo. Ensi-
nar com competência é ter ao mes-
mo tempo professor que ministra 
aula “transformada em laboratório”, 
e aluno que deixa de ser espectador e 
se faz protagonista.

O autor aborda o fato de que até o 
fi nal do século  a educação formal 
e não formal não privilegiava a inteli-
gência. Foi a partir de novos estudos 
sobre o cérebro humano que a relação 
educação e inteligência mudou. Entre 
os vários conceitos de inteligência, 
destacam-se: “capacidade de discer-
nir, separar e escolher entre as dife-
rentes alternativas e se mostrar capaz 
de tomar decisão mais oportuna”. 
Não se ensina inteligência como um 
fato histórico, mas pode ser estimula-
da por meio de desafi os, problemas e 
alternativas para buscar saídas. Entra 
aí o papel da escola e do professor, 
pois devem usar de forma correta os 
estímulos necessários.  

Para fechar as discussões do livro, 
ele remete aos professores e gestores 
a necessidade de adotarem um pen-
samento sistêmico, para que não se 
percam nas diversas atividades. Preci-
sam perceber a escola e a sala de aula 
como sistema e subsistema; ou seja, 
unidades que devem permanecer uni-
das. Administrá-las envolve o uso de 
duas ferramentas: a capacidade de de-
legar e a disposição do diálogo. 
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Todas as atividades humanas estão relacionadas à uti-
lização de linguagens; e estas não são feitas apenas 

de palavras, mas de cores, formas, gestos, etc. Para se tor-
narem “linguagem”, tais elementos precisam obedecer a 
certas regras que lhes permitam entrar no jogo da comu-
nicação. Uma delas é que toda manifestação da linguagem 
se dá por meio de textos.

O vocábulo “Almanakh” é de origem árabe e caracteri-
za-se por um conjunto de dados. Podemos caracterizá-lo 
quanto aos seus objetivos para ser uma obra de fácil con-
sulta. O livro em questão “Almanaque da Cidadania” traz 
inúmeros gêneros textuais, entre eles, tirinhas, charges, ar-
tigos de leis, defi nições verbetes, etc., o que caracteriza um 
“portador de texto, entretanto, o que caracteriza mesmo é 
o gênero “almanaque”, já que, segundo Marcuschi (2002), 
a função é o mais relevante para a defi nição do gênero 
que está sendo utilizado, ou seja, a função supera a forma.

O presente trabalho desenvolvido diz respeito à aplica-
ção dos gêneros textuais em sala de aula. O gênero “alma-
naque” faz referência à linguagem divertida e irreverente 
dos quadrinhos, a qual faz referência ao conjunto de nar-
rativas com linguagem formal, entretanto tem função mul-
timodal, em que se obtém a irreverência do gênero quadri-
nhos ao texto informativo, expositivo, com questões rele-
vantes ao exercício da cidadania.  Exercício este, presente 
nas diversas formas que um cidadão tem de participar da 
vida de sua cidade e país; portanto deve ser mais conscien-
te, responsável e capaz de modifi car a realidade social  o 
que se consegue através de leitura e conhecimento.

É importante o incentivo à leitura para os alunos hoje, 
até mais do que antes, pois com toda a tecnologia de co-
municação com os atuais aparelhos eletrônicos (Ipod, ce-

lulares, smartphone, etc.), a qual eles têm acesso, torna-se 
um desafi o enorme fazer com que os estudantes se interes-
sem por leitura. Esses brinquedinhos se tornam muito mais 
atraentes em suas vidas. Isso se deve ao fato de serem muito 
mais rápidos e interagirem com eles em tempo real. Portan-
to, incentivar a garotada a mergulhar na leitura está cada vez 
mais desafi ador para os professores em suas salas de aula.

Acreditando que esse incentivo pode ser bem vindo atra-
vés de projetos de leitura e usando metodologias que façam 
com que esses pequenos leitores se apropriem de conteúdos 
e histórias interessantes e divertidas, é que surgiu a ideia de 
trabalhar conteúdos que estejam mais próximos a eles.

O primeiro contato com o livro “Almanaque da Cida-
dania” de João Pedro Roriz, foi em um momento de pla-
nejamento através da coordenadora de área, quando achei 
o tema “cidadania” muito pertinente a ser trabalhado nas 
salas de aulas de 7º ano do Ensino Fundamental do Co-
légio da Polícia Militar General Edgar Facó de Fortaleza. 

PARADIDÁTICO, 
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O livro foi escolhido por dois motivos: o primeiro por ser 
tema de interesse de todos, que deve ser trabalho sempre 
com os alunos e que é colocado pelo autor de forma lú-
dica chamando a atenção; e o segundo, por estarmos em 
ano da eleição no Brasil, e precisam estar atentos ao que 
acontece em seu país.

Para começar a atividade de leitura do livro paradidáti-
co, primeiro foi explicada a temática do livro utilizando a 
estratégia da predição, e só depois a obra foi lida pelos alu-
nos. Em segundo momento, no auditório, os alunos foram 
contemplados com a visita do autor do livro, ocasião em 
que tiveram a oportunidade de interagirem com o escritor, 
fazendo perguntas a respeito da obra e de outros títulos do 
autor, com autógrafos e tirando fotos. Foi um momento 
muito apreciado pelos estudantes e bastante enriquecedor 
para o trabalho desenvolvido nas aulas. Em seguida, a tur-
ma foi dividida em grupos. Cada equipe fi cou com uma 
parte do livro, utilizando a divisão do próprio livro. Em 
média, cada equipe fi cou com cinco ou seis capítulos rea-
grupados por assuntos do mesmo tema.

Ficou estabelecido que o trabalho deveria ser organi-
zado em forma de: seminário, (slides/cartazes), peça de 
teatro encenadas pelos próprios alunos, vídeos produzidos 
pelo o grupo ou, ainda, em forma de telejornal. Os alunos 
poderiam escolher uma das formas de apresentação aci-
ma. Todos os trabalhos desenvolvidos foram muito signi-
fi cativos, porém uma equipe se destacou com a produção 
de um vídeo no qual eles mesmos encenavam as situações 
ilustradas do livro, intercaladas a outras criadas por eles. 

ituações do dia a dia vividas pelos alunos relacionando-as 
ao tema desenvolvido. E após a apresentação do vídeo, a 
equipe abriu espaço para perguntas com o restante da tur-
ma, gerando debate entre todos os alunos.

Das habilidades desenvolvidas, podemos destacar o tra-
balho em equipe (integração), a criatividade de cada grupo, 
a competência leitora (oralidade), além da apropriação dos 
diversos gêneros textuais em situações de uso. 

A avaliação da atividade se deu em dois momentos: o 
primeiro, na apresentação. Momento oportuno para avaliar 
o interesse e envolvimento do grupo, organização e desen-
voltura dos alunos na realização da atividade. No segundo, 
após todas as apresentações, foi aplicada uma atividade 
individual para que todos participassem e demonstrassem 
seus conhecimentos sobre o assunto trabalhado até então. 
Por último, após as apresentações, foram esclarecidas algu-
mas dúvidas dos alunos sobre o que é ser cidadão e o que 
viria a ser cidadania.  

Assim sendo, uma das habilidades desenvolvidas com 
o trabalho do texto é a formação de um leitor crítico e 
autônomo, capaz de desenvolver competências comuni-
cativas essenciais ao exercício dessa cidadania.

Como encerramento, os alunos expressaram suas opini-
ões tanto sobre o trabalho realizado quanto a visita do autor. 
Foi um momento muito positivo, gratifi cante e envolvente.

*Antonia Regina Feitosa Silva é professora de língua portuguesa do 7º ano do 
colégio da Polícia Militar de Fortaleza (CE) da rede pública
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Com o prefácio do polivalente artista Rolando Boldrin, a 
obra é composta de versos e ricas ilustrações que visam 
aproximar o jovem leitor à vida de um dos mais importan-
tes compositores brasileiros. A autora, que já presenteou 
o público infantojuvenil com outras duas obras da PAU-
LUS (Na Cozinha do Chef Brasil e Em que você acredi-
ta?), lembra que sempre gostou das músicas que conta-
vam histórias, tarefa que Gonzagão fazia como ninguém.  
O livro também apresenta signifi cados de expressões 
nordestinas como aperreação, arretado, cafundó, entre 
outras e explora a variedade das sanfonas - principal ins-
trumento do Rei do Baião -, existentes no Brasil.

Estudantes, professores e público em geral, têm a opor-
tunidade de conhecer a verdadeira história do rádio, que 
no início não se utilizava ainda da energia elétrica. O livro 
mostra quem foram os verdadeiros mitos da nossa radio-
difusão e, por meio de estudos, pesquisas e entrevistas, 
foram relacionados em diferentes categorias, como locu-
tores, cantores, as Rainhas do Rádio e assim por diante. 
Além do texto, a obra é ilustrada com fotografi as dos ído-
los comentados e, como endosso desse trabalho, traz 
dois CDs com registros sonoros e, no corpo da obra, guia 
que orienta o leitor a identifi car as vozes.

Luiz Lua, Gonzaga 
Estrela, o Rei do Baião
Dilvia Ludvichak
Ilustrações de Simone Matias

Formato: 18,5 cm x 27,5 cm
Páginas: 64

Formato: 16 cm x 23 cm
Páginas: 680

Enquanto recebe a coroa para iniciar o seu reinado no 
reino dos urubus, Ubaldo VI relembra a trajetória de seus 
antepassados. Para descrever as emoções do jovem go-
vernador, o livro traz todos os ingredientes para uma boa 
leitura: é ricamente ilustrado, divertido, ensina e cons-
cientiza. E, de forma suave, fala aos pequenos sobre po-
lítica, como governar, ser um líder de respeito ao povo. 
De acordo com o autor, as noções de cidadania devem 
ser discutidas e mostradas desde cedo para formar ci-
dadãos mais conscientes no futuro.

Ubaldo VI, o Urubu-Rei
Alexandre Azevedo
Ilustrações: Raoni Xavier

Formato: 24 cm x 22 cm
Páginas: 16

Histórias que o rádio 
não contou
Reynaldo C. Tavares

O vencedor do Prêmio Jabuti 2013 como melhor livro de 
Comunicação do ano por História do Jornalismo - Itine-
rário crítico, mosaico contextual, jornalista, escritor e pro-
fessor José Marques de Melo lança, pela PAULUS, mais 
uma obra referência na área: Teoria e metodologia da co-
municação – Tendências do século XXI. Dividida em cinco 
capítulos, a obra traz ideias que dão continuidade ao de-
bate iniciado nos livros História do Pensamento Comuni-
cacional (São Paulo: PAULUS, 2003), A esfi nge midiática 
(São Paulo, PAULUS, 2005), História do jornalismo (São 
Paulo, PAULUS, 2012), entre outros tantos livros do autor.

Teoria e metodologia
da comunicação
Tendências do século XXI
José Marques de Melo

Formato: 13,5 cm x 21 cm
Páginas: 544
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A PAULUS Editora, dando continuidade ao lançamento 
das obras didáticas e paradidáticas de Celso Antunes, 
apresenta Introdução à Educação. Tem como qualidade 
maior, afastar-se de uma especialização e de maneira 
objetiva, mas ampla e detalhada, relatar aspectos fun-
damentais e mudanças que caracterizam a educação no 
agudo processo de transição pelo que passamos. Celso 
Antunes ressalta que não se trata de um livro para sim-
ples leitura, mas guia para materializar teorias e percorrer 
com criatividade o “chão” de cada sala de aula. A obra é 
objetiva,  dividida em trinta e um capítulos, fi o condutor 
para nortear os educadores.

A coleção inclui temas que atraem não só crianças e 
adolescentes, mas também adultos que, de alguma for-
ma, precisam “lidar” com essas situações e não sabem 
como. Os livros também apresentam ricas imagens que 
dialogam com as crianças e proporcionam identifi cação. 
Ricamente ilustrado por Anne FitzGerald, cada título tam-
bém traz frases curtas, que são recursos utilizados pelos 
autores para incentivar a leitura.

Introdução à Educação
Celso Antunes

Formato: 13,5 cm x 21 cm
Páginas: 208

Coleção Feito pra mim
Linus Mundy, Molly Wigand, 
Michaelene Mundy

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

Escrito por Janet Marize Vivan, psicóloga especialista 
em maus-tratos contra crianças e adolescentes, a obra 
apresenta questões sobre a violência no âmbito familiar, 
que não se restringe apenas às agressões físicas, mas 
também à psicológica, sexual e negligência, que consiste 
em deixar o fi lho fora da escola, não proporcionar atendi-
mento médico, entre outras. O objetivo é colaborar com 
as famílias nesta trabalhosa tarefa que pais e educadores 
enfrentam atualmente, permeada com mais dúvidas que 
certezas quanto aos limites e disciplina, e quanto ao uso 
ou não de formas agressivas de correção e punição.

Faixas: 11

w

Faixas: 11

Educando e convivendo com 
crianças e adolescentes
Limites e disciplina 
sem agressividade
Janet Marize Vivan

Formato: 13,5 cm x 21 cm
Páginas: 76

É triste quando alguém morre 
um livro sobre o pesar
Como ser amigo
um livro sobre a amizade
Às vezes eu tenho medo
um livro sobre o medo
Sentir-se furioso
um livro sobre a raiva



laços de amizade com os veteranos. 
Mas o que me preocupa é a perma-
nência ainda dos trotes violentos, 
noticiados todos os anos pelos prin-
cipais jornais do país. 

Essa violência meio sádica por 
parte de veteranos tem provocado 
graves acidentes e até mesmo mortes. 
E se algum calouro resiste e se nega 
a participar das “brincadeiras”, sofre 
ameaças e se torna vítima de bullying 
durante o ano todo. Mas a pergunta 
principal é: por que as faculdades to-
leram esse tipo de violência? Por que 
as famílias permitem que isso aconte-
ça com seus fi lhos e fi lhas  

Não adianta responder que esses 
trotes ocorrem fora do espaço da 
faculdade e, portanto, ela não tem 
como controlar o comportamento 
dos alunos. Isso seria abdicar com-
pletamente da tarefa educacional 
que uma instituição de ensino deve 
assumir. É claro que se a direção da 
faculdade quisesse, poderia observar 
o que está acontecendo para impe-
dir que essa violência ocorresse. Ou, 
pelo menos, para punir aqueles que 
se excedem e transformam o trote 
num momento de sadismo explí-
cito por parte dos veteranos.  E as 
famílias, por que se calam? Elas 
têm todo o direito de protestar 
e reclamar da omissão da fa-
culdade. Afi nal, pode haver 
maior contradição do que 
permitir atos tão de-
seducativos numa 
instituição que tem, 
como fi nalidade prin-
cipal, educar?    
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Crônica | Por Douglas Tufano*

A cada ano as notícias são mais 
assustadoras. Calouros univer-

sitários são agredidos, humilhados, 
atormentados por veteranos num ri-
tual de violência a que se dá o nome 
de “trote”. E esses atos se prolon-
gam por vários meses, geralmente até 
maio, quando ocorre, então, a liberta-
ção dos “bixos”.

E ai daqueles que se negam a 
participar das “brincadeiras” de mau 
gosto ou dos atos humilhantes, como 
rolar na lama, dançar em trajes me-
nores, mergulhar em águas sujas, 
ingerir litros de bebidas alcoólicas e 
outras atividades que não têm nada a 
ver com o propósito original do tro-
te, que é a recepção e as boas-vindas 
aos calouros. 

É claro que, em muitas faculda-
des, ainda existe o trote civilizado, 
em que as brincadeiras não ofendem 
nem prejudicam. Ao contrário, pro-
movem efetivamente sua integração 
no novo ambiente de estudo, criando 

*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 ist ria e Filosofi a da Educação. É autor de livros 
didáticos e paradidáticos nas áreas de L ngua Por-
tuguesa e Literatura. E-mail  dgtufano terra.com.br

Além disso, há tantas outras for-
mas saudáveis de recepcionar os ca-
louros. Há os trotes festivos, com 
brincadeiras que não ofendem nem 
agridem. E há também os trotes soli-
dários, em que os calouros são incen-
tivados a colaborar com instituições 
assistenciais, por exemplo.  

Portanto, não estou dizendo que 
os trotes devem ser extintos, mas sim 
que os trotes violentos devem ser 
exemplarmente punidos e banidos 
das faculdades, para que os calouros 
possam curtir alegremente esse mo-
mento especial de suas vidas: o in-
gresso num curso superior, depois de 
tanto esforço e sacrifício.

38 

O trote ainda faz sentido?



Criatividade e 
aprendizagem 
digital
Brinco, logo aprendo
Educação, videogames e moralidades pós-modernas
Gilson Schwartz

É necessário também brincar para aprender, pois o pensar não se 
resume a uma forma unívoca determinável e imutável do existir. 

344 págs.
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A radiodifusão no Brasil e no mundo: 
SEGREDOS REVELADOS
Histórias que o rádio não contou
Do galena ao digital, desvendando a radiodifusão no Brasil 
e no mundo
Reynaldo C. Tavares

O autor compilou dados que interessam diretamente aos antigos 
e atuais profissionais do rádio, estudantes, professores, público 
em geral. Obra de consulta e saudades.
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