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Educação para tudo

P

ara quem ainda não havia percebido, a educação tem se
mostrado cada vez mais como o grande motor do futuro.
É pelo tema que passam as grandes transformações do mundo, avanços tecnológicos e por onde as sociedades conseguem evoluir.
Dessa forma, mesmo em tempos difíceis, aqui vamos nós,
em nosso trabalho, com chuva ou sol, dando voz para o caminho do aprendizado. Mais que isso, dando alma, corpo e imaginação ao processo de aprender, como a nossa matéria de capa
que aborda o teatro. Uma reportagem oportuna que envolve a
criatividade, imaginação, voz, música, cenários e personagens
no processo de aprendizagem. Acompanhe a opinião de atores, grupos de teatro, professores, escolas sobre a encenação
de aprender com os mais diversos cenários e personagens.
Na continuação do caminho da arte, a poesia também está
presente nesta edição cativante, na entrevista com o professor
Canísio Mayer. Ele comenta sobre o papel do educador diante
do tema, enquanto mediador e companheiro dos alunos, entre
versos e educação.
Sobre a questão da inserção social, a edição apresenta uma
emocionante matéria sobre a Fundação Dorina Nowill. A instituição, voltada à integração dos deﬁcientes visuais, desenvolve
uma produção de materiais como livros e revistas nos formatos
braile, áudio digital, entre outros. Já o artigo da professora e
especialista em libras Karina Paz Alves, aborda a prática pedagógica e a forma de administrar e interagir entre os alunos com
deﬁciências auditivas.
Ainda no caminho da saúde, uma questão muito comum
que acomete grande parte dos professores: lombalgia ou a
chamada dor nas costas. Veja como se proteger e manter uma
vida mais saudável, com as dicas de um ortopedista.
Da saúde para a tecnologia, tema que não pode faltar, conversamos com um professor especialista no assunto e com uma
psicanalista, para criar outra visão sobre internet e redes sociais.
Outro dos nossos assuntos prediletos é a cultura, presente
na indicação do Memorial dos Povos Indígenas, que ﬁca em
Brasília (DF). O lugar apresenta um panorama da cultura no país.
Além de tantos assuntos importantes, nossos dedicados
colunistas oferecem também textos para pensamentos, reﬂexões e aprendizagem.
Assim, desejamos a todos uma ótima leitura.
Até breve,
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Entrevista | Por Cleane Santos

POESIA
O ﬁlósofo, teólogo, escritor e professor Canísio Mayer conversa sobre a relação entre poesia e
educação. Autor do livro A educação em poesia, da PAULUS Editora, o escritor explica a sua
paixão e relata suas experiências sobre a vida. Também comenta sobre o ensino, o papel do
professor como facilitador da criação do universo poético e o diálogo do tema entre sala de aula,
professores e a formação dos alunos. Veja a seguir outras informações sobre esta rica questão

Cleane Santos/Divulgação

Qual é a sua formação?
Tenho duas faculdades (Filosoﬁa e
Teologia) feitas em Belo Horizonte,
Minas Gerais, e mestrado em Teologia
feito em Paris, França. Além disso, sou
formado pela Associação Paulista de
Recursos Humanos. Fiz vários outros
cursos na área da Antropologia, Meios
de Comunicação, Psicologia, Espiritualidade, Pedagogia, entre outros.
Qual a sua área de atuação
proﬁssional hoje?
Hoje estou atuando em três frentes:
A primeira é com a educação em diferentes níveis (ensino médio, universitário e grupos de maturidade na
PUC-SP e Unisantanna). Na segunda
atuo com cursos e palestras sobre diferentes temáticas para educadores,
pais, lideranças, proﬁssionais liberais,
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empresas. Já na terceira venho me dedicando à escrita: uma verdadeira paixão por livros de dinâmicas de grupos, poesias, entre outros. Já tenho
25 livros no mercado nacional e um
traduzido para o espanhol, para todos
os países da América. Um dos livros
foi indicado ao prêmio Jabuti.
Na sua visão, quais são os
principais desaﬁos do poeta
nos dias de hoje?
Em termos subjetivos e existenciais
diria que o maior desaﬁo de um poeta
é ser poeta, é conﬁar e soltar a sua veia
poética. É vencer a timidez, a opinião
dos outros, as ilusões e mergulhar no
mundo do imaginário e do imprevisível, no mundo da criatividade e no
mundo dos sentidos: que passam do
ver ao contemplar, do ouvir para o

escutar, do falar ao silenciar, do entender ao compreender, do tatear ao
sentir, do sentir ao curtir, do curtir ao
mergulhar, do mergulhar para se perder e no perder-se para se reencontrar.
O desaﬁo em termos objetivos está
na educação que começa em casa e
se prolonga nas instituições de ensino: é preciso ler e respirar mais poesia. Outro desaﬁo está na mudança
de paradigma em relação às poesias:
poetizar não é consumir coisas, mas
é investir na dimensão mais profunda, mais linda e mais transformadora
do ser humano. É acrisolar a sensibilidade, é mergulhar nos sotaques dos
sentimentos, é dançar no ritmo das
paixões em tantos corações. Isso não
traz lucro, mas proporciona um tremendo prazer de viver.
De onde surgiu a paixão pela
poesia?
Surgiu de pequenas práticas poéticas
durante a formação. Surgiu da conﬁança em mim mesmo, na conﬁança
da sensibilidade que quer ver a vida
não só com as lentes racionais ou produtivas, mas com as lentes da ternura,
da suavidade, dos detalhes, do belo,
do humano que permanece e que nos
torna sempre mais humanos. Ser poeta é um ministério. É proporcionar
interpretações, é desaﬁar sensibilidades e compreensões, é mergulhar no
sentido, no sabor e na beleza da vida.
Qual a inﬂuência da poesia
para a educação?
Creio que ainda é pequena e reduzida a
algumas matérias ou situações. Deveria ser normal e algo perpassante em
todas as disciplinas e níveis de ensino.
Minha prática de vida mostrou que todos amam a poesia, de todas as idades

e em todos os contextos de vida. A
poesia deveria ser a temperatura e o
tempero da educação. Ela dá sabor, leveza, interpretação e ajuda a signiﬁcar
os acontecimentos e a lançar um olhar
crítico sobre a própria educação.
Como o professor pode conciliar educação e poesia?
A educação e a poesia são duas asas que
fazem decolar novos voos. É preciso
compreender que a poesia é pedagógica e altamente educativa. O educador
que não lê e não curte poesias cai num
tremendo risco de perder algo importante na educação: a sensibilidade e a
paixão. A poesia traz em seu bojo a essência e a vibração do educar. Educação e poesia se exigem, se relacionam
e se completam. Trazer a poesia para o
dia a dia da educação é opção de pessoas que atuam na direção, coordenação
e na ação diária nas salas de aula.
A poesia pode ser mais bem
trabalhada em sala de aula?
De que forma?
Pode e deve. A beleza e a exigência
de uma sólida educação passam pela
dimensão poética da vida. Optar pela
poesia em sala de aula deve partir muito dos educadores, seja em concursos
de poesias, seja para começar uma aula,
seja na reﬂexão sobre poemas que trazem temáticas capazes de aprofundar
com um novo olhar o que está sendo
estudado na matéria. Basta soltar a
imaginação e a criatividade para encontrar caminhos poéticos mesmo em
meio às pedras e exigências do estudar.
Qual a responsabilidade de escrever para motivar as pessoas?
A responsabilidade se torna liberdade
porque escrever é contribuir, é com-

partilhar o que foi despertado em
meio à vida e para lá deseja projetar
força, luz e motivação. E os poemas
motivam as pessoas porque fazem
reﬂetir, fazem olhar o cotidiano com
novas lentes e sentem que a vida, o
amor e esperança são mais potentes
que todas as forças que não desejam
o bem. Para mim, escrever poemas
motivacionais é uma missão porque
amo as pessoas e amo a humanidade
e porque a minha alegria é ver as pessoas mais felizes e mais vibrantes.
Como se tornou professor?
Eu sou muito mais educador do que
professor. Toda a minha ação seja na
sala de aula, seja nos cursos, seja em
palestras é perpassada pela dimensão
pedagógica e formativa. Meu sonho
é formar homens e mulheres para os
outros, para um mundo mais digno
e para um olhar de amor que torna
tudo novo, sempre de novo.
Qual a sua visão em relação
ao ensino atual?
É uma questão abrangente e importante. Temos que sair das promessas e
das frases feitas para ações que, de fato,
priorizem a educação, construam espaços onde a educação seja real e destinem recursos ﬁnanceiros e humanos
para tanto. Acredito que a educação
deveria ser independente dos partidos,
ser coordenada por gente da área e assumida por todos. Creio que temos que
investir muito mais na formação dos
educadores. Investir mais na formação
dos pais, investir mais na formação das
crianças, adolescentes, jovens e adultos
com novos métodos e criativa paixão.
Investir em estruturas que facilitem
a educação, optar por uma educação
mais dinâmica, envolvente, vivencial e,
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Entrevista
sobretudo, investir na formação como
um todo dos educadores.
De que forma os professores
podem incentivar os alunos
com relação à poesia?
Bom mesmo seria se o professor fosse uma poesia em ação. Que a sua leveza e seriedade de ser e o seu jeito
afetivo e competente de agir fossem
o ar que se respira nas salas, corredores e ambientes educativos. Existem
tantas formas para incentivar: ler poesias que digam algo, criar gosto pela
poesia, fazer concursos de poesias,
pesquisas sobre poetas em sites de
credibilidade e em redes sociais ou
em livros... O professor como pedagogo deve sentir prazer na sua ação
educadora e esta paixão despertar o
gosto pela escuta, pela leveza, pela seriedade, pelos detalhes do dia a dia,
pela interpretação... pela poesia.
De acordo com sua experiência na escola, é difícil trabalhar com poesia? Por que e
por quem?
A diﬁculdade maior está na forma de
compreender a educação e no jeito de
proceder de muitos coordenadores e
professores: preferem encher os alunos com conteúdos, mesmo sabendo
que pouco disso ﬁca para vida; preferem a disciplina como ﬁm e não
como meio transformando a sala em
um espaço chato em vez de ser prazeroso, estão demasiadamente presos
a avaliações, notas, conceitos. Uma
sincera avaliação no jeito de proceder
é mais importante que as dezenas de
provas e avaliações e perguntar: que
tipo de pessoas estamos formando?
Não basta fazer muita comida se ela
não for bem temperada. As poesias
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são este sabor que tempera o dia a
dia. Já existem muitas iniciativas no
que tange a vivência da poesia em salas de aula. Talvez seria bom recordar
o nosso passado e lembrar o que mais
marcas deixou do tempo de escola.
Isso poderá projetar luz sobre a nossa
prática educativa.
O que o professor pode resgatar ao trabalhar a poesia
em sala? Este pode ser considerado um tema transversal?
O grande resgate ou descoberta que
é possível fazer no trabalho com poesia é dar ao aluno o que ele é por vocação, isto é, protagonista. Não tem
preço ver a alegria de uma pessoa que
curte o que ela mesma produziu!
O aluno passa horas e horas em sala
de aula. Existem matérias chatas e
professores sem metodologia para
ensinar. Os alunos merecem algo melhor e um dia mais dinâmico. A poesia, além de motivar, torna o dia a
dia mais gostoso de ser vivido, torna a
nossa convivência mais afetiva e ajuda a trabalhar temáticas relevantes. A
poesia, entre tantas outras temáticas,
deve ser transversal.“A pintura é poesia sem palavras”. (Voltaire)
Você acredita que a poesia
pode se tornar uma ferramenta para estimular a criatividade, oralidade e escrita?
A pergunta já coloca a importância
desses frutos que podem ser alcançados no trabalho com a poesia. A imaginação ama beijar a criatividade. O
texto ama ser comunicado e compartilhado e a escrita é muito mais que
um texto, mas é o exercício de criar,
dentro de todos nós, uma nova unidade interna, uma nova visão frente ao

mundo e frente a nós mesmos. A poesia ajuda a vencer a acomodação pela
criatividade, a intuição pela escrita e a
timidez pela oralidade.
A poesia pode ser vista como
uma estratégia de ensino?
Ela já é uma estratégia e uma realidade. Talvez tenha que ser assumida
como tal. Não só como uma resposta
ao desespero de muitos que não sabem como proceder e como tornar
a educação mais interessante, mas
como algo que vem do âmago, do
cerne e do coração de cada pessoa. E
isso vivido, interpretado e reﬂetido na
educação é o caminho.
Quais os gêneros poéticos
você deﬁniria para serem trabalhados?
Não sou muito de classiﬁcar gêneros.
Isso é tarefa dos professores formados dentro dessa área que devem
contribuir para este conhecimento.
O mais importante, além de conhecer estes gêneros, é criar e dar espaço
à criação poética, seja ela perpassado por rimas ou não, seja através de
acrósticos ou outras tantas formas.
Qual a importância da poesia
na vida das pessoas?
Ela não só é importante, mas é fundamental e essencial. Sem ela a vida
se torna monótona, sem graça e sem
esperança. Vou resumir a importância
da poesia a partir de frases poéticas:
a) A poesia alimenta e tempera os
nossos sonhos. Sem sonhos envelhecemos prematuramente. Eles são o
que temos de mais íntimo. E os sonhos são que nem plantinhas: bonitas, porém frágeis; necessitam de cuidados, de adubo, água e Sol. “O que

é um jardineiro? Uma pessoa cujos
sonhos estão cheios de jardins. O que
faz um jardim são os sonhos do jardineiro.” (Rubem Alves)
b) A poesia é uma ponte de equilíbrio.
Ela ressalta mais o lado do sentimento,
da paixão e da vida uma vez que no
trabalho, negócios o viés é muito mais
racional. A poesia tem uma de suas importâncias por estabelecer o equilíbrio
sadio entre razão e coração. “Não gosto de dar conﬁança para a razão. Ela
diminui a poesia.” (Manoel de Barros)
c) A poesia é importante porque ajuda a sintonizar todas as dimensões do
viver. A poesia nos coloca inteiramente em cada lugar e momento. “Todos
os dias devíamos ouvir um pouco de
música, ler uma boa poesia, ver um
quadro bonito e, se possível, dizer
algumas palavras sensatas.” (Goethe)
d) Outra importância é o fato da poesia ser um duplo movimento: lança
um olhar ad extra para contemplar o
mundo exterior e, ao mesmo tempo,
lança o ouvido para um escutar ad
intra, isto é, deixa ressoar dentro de
nós o que o coração e a intuição sentem da realidade externa. “Árvores
são poemas que a terra escreve para
o céu.” (Khalil Gibran).
e) A poesia nos proporciona autoconhecimento e autoestima, nos desaﬁa
na arte da interpretação e nos faz reconhecer. “Um bom poema é aquele
que nos dá a impressão de que está
lendo a gente... e não a gente a ele!”
(Mário Quintana)
f) A poesia nos faz mais sábios, mais
verdadeiros e mais protagonistas. “Se
os líderes lessem poesia, seriam mais
sábios.” (Octavio Paz)
g) Resumindo e respondendo à pergunta habitual: ‘’Por que é que escreve?’’, a resposta do poeta será sempre

a mais curta: “Para viver melhor.’’
(Saint Perse). Aí está o horizonte
norteador e a importância da poesia:
ser e viver melhor.
Como podemos compreender
o universo poético? É necessário algum fator prévio?
É preciso entender que a poesia não é
uma gaveta fechada, mas é o ar respirável. Não pertence a quem a escreve,
mas quem precisa dela. Poesias são as
janelas abertas e os sonhos acesos. “Eu
deﬁniria o efeito poético como a capacidade que um texto oferece de continuar
a gerar diferentes leituras, sem nunca se
consumir de todo.” (Umberto Eco)

Como tornar a poesia signiﬁcativa para os alunos? Existe
algum segredo?
O segredo é a beleza da própria poesia. Agora, para criar gosto, tem que
ter alguém que leia, declame, interprete e incentive. O gosto vem pela
vivência. O segredo pode estar na
arte pedagógica de levar os alunos ao
gostar. E isso vem com a leitura, a
motivação, o desaﬁo de levar os alunos a conﬁarem e a darem vazão à
sua veia poética.
A poesia pode ser vista como
uma forma de sentir o mundo?
Com certeza. Forma de sentir o mun-
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do, as pessoas, os olhares, as dores,
as esperanças. São os detalhes que
são grandiosos e são estes que dão
sabor ao viver. “A poesia tem comunicação secreta com o sofrimento do
homem” (Pablo Neruda). A poesia
sente, capta e personiﬁca em texto o
que acontece lá fora e que a grande
maioria não vê e não sente.
Para estimular os alunos e
tornar um hábito o uso da
poesia, o que os professores
precisam saber?
Dar voz e vez, mãos e emoções à veia
poética. Lerem e curtirem mais poesias. E quem curte, se apaixona. Hoje
existem tantos meios de acesso às poesias: livros, sites, redes sociais. Só não
mergulha neste universo quem não
quer e quem não prioriza isso. Agora,
mergulha quem tem uma visão abrangente da vida e para quem quer fazer
a diferença no mundo de hoje.
Como você vê o futuro da poesia na educação?
Como um belo presente! Poetizar
é presentear a vida, é mergulhar no
momento da vida presente que deseja acontecer como presente. A poesia
nos faz presentes. O futuro da poesia está no que fazemos hoje, está no
que acreditamos hoje, está nos livros
que publicamos hoje, está no jeito de
compreender a educação hoje, está
nas decisões consequentes tomadas
no hoje do viver.
Quais as vantagens do ensino
poético? Você conhece algum
caso no qual a poesia alavancou, tornou o ensino mais
produtivo e eﬁciente? Como?
Creio que a poesia não se ensina. A
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escola deveria ser o espaço da vivência poética em todas as suas dimensões e públicos. A poesia é uma semente, um potencial que quer nascer.
O papel do pedagogo é criar condições para que isso aconteça. A interpretação e ensino deveriam acontecer
dentro e depois da experiência de ser
poeta. Após a vivência fazer uma interpretação e um estudo para conhecer o gênero, as tipologias e o universo poético.
Conheço educadores de diferentes
níveis e disciplinas que norteiam as
suas aulas com a poesia. Começam
ou terminam as aulas com um poema. Outros buscam poesias com a
temática a ser estudada. Outros leem
poemas e convidam os alunos a repetirem frases, imagens ou sentimentos
provocados pela poesia.
Em alguns dos meus cursos que dou
pelo Brasil já ﬁz levantamentos sobre as marcas mais profundas que
trazem do tempo de escola. E é impressionante como a grande maioria
das respostas são na linha da poesia,
da paixão do educador, do prazer
proporcionado na arte de educar.
Basta olhar para a nossa vida e perceber o que, de fato, ﬁcou dos tempos de escola. O que deixou marcas
e saudades e que nos revelam que
valeu a pena. Toda experiência é relevante e deixa lindas marcas quanto mais sentidos ela consegue tocar,
acarinhar e desaﬁar. O que vemos,
ouvimos, tocamos, degustamos, sentimos, experimentamos podem se
tornar vivências profundas e eternas. A poesia é como o tempero que
dá saber, é como o perfume que faz
sentir bem, é como a água que sacia,
é como o sabor que alimenta sonhos,
desejos e a própria vida.

PERGUNTAR
E SILENCIAR
Perguntei ao tempo o que é o mistério e
uma flor insistia em contemplar
uma vela acesa.
Perguntei à imaginação porque a
fantasia carece de pincéis e teclados e
uma música me convidar para dançar
sobre uma tela ainda sem cor.
Perguntei às estrelas porque elas estão
tão distantes e
uma estrela aqueceu um novo brilho
dentro de mim.
Perguntei à história porque deixou
tantas cicatrizes e
a sabedoria me fez compreender a
importância de nunca perder as raízes.
Perguntei ao passado porque ele
não volta mais e
ele trocou minhas lentes e me
presenteou uma lamparina.
Perguntei à vida porque a liberdade
nem sempre é livre e
vi um médico cortar o cordão umbilical
de um recém-nascido.
Perguntei ao amor porque ele é tão
desconcertante e
senti uma brisa gotejando mais
surpresas no meu semblante.
Perguntei à beleza porque ela é tão
embriagante e
um silêncio abraçou a curiosidade que
acalmou meus questionamentos.
Canísio Mayer

Capa | Por Marcelo Balbino e Cleane Santos

A ESCOLA como

Contam algumas histórias que o teatro teria nascido na Grécia antiga, no século VI a.C.
Com rituais sagrados, procissões e recitais realizados em homenagem ao deus Dionísio, por
ocasião da colheita do vinho, uma vez por ano na primavera. Mas o que esta tradição tão antiga
tem a nos ensinar? Como aproveitar o diálogo entre teatro e escola? Para entender melhor a
questão, conversamos com escolas, atores, educadores e grupos de teatro

C

omo fazer um teatro acessível tanto na linguagem,
quanto na sua forma material e em modo de produção? Essa dúvida permeou os primeiros quatro
anos do grupo Parlendas, em projetos voltados para o teatro com as crianças. Criado em 2007, com a preocupação
de recuperar a história oral, em diversos espaços e comunidades espalhadas pelo Brasil, todo o espetáculo que se
iniciava era pensado antes de tudo para a criança.
O nome do grupo, Parlendas, representa versos rimados, cultura popular, história oral, adivinhas, trava línguas
e jogo de palavras, sonhadas no mundo da arte para todos,
em qualquer hora e lugar. Seu primeiro espetáculo, chamado Carolina, que menina! Só não sabia voar, em dois anos
atendeu mais de 260 escolas, sobretudo as públicas, na região da Grande São Paulo.
Segundo Natália Siufi, formada em artes cênicas, com
especialização em pedagogia e teatro na escola, integrante
do grupo Parlendas, falar de teatro é sempre algo prazeroso. “Nosso grupo vivenciou de perto a experiência na rede
pública, quando encontrávamos crianças que nunca tinham

visto uma manifestação artística, não conheciam o teatro e
aí tinham esse primeiro contato”, revela.
Levando em conta os dias atuais, Natália comenta que
muitos colégios pensam em trazer o teatro para a escola
e inseri-lo no aprendizado da criança somente em datas
específicas. Isso é comum em datas como a Páscoa, ou dia
das crianças, por exemplo. Para ela, não basta a instituição
de ensino contratar o teatro uma vez por semana, ou uma
vez por ano, o que normalmente acontece, com um grupo
que vem de fora da escola.
Na opinião do Parlendas, o teatro é uma das linguagens
mais artísticas, pois envolve música, dança, artes visuais,
entre outros elementos. Assim é necessário entendê-lo
como uma arte completa, para ser usada enquanto instrumento no ensino de disciplinas como matemática, português, geografia e funciona como uma ferramenta que faz
com que a criança seja mais criativa e autônoma.
Entre as tantas experiências vividas com o tema, Natália também conta que a atividade com teatro se torna algo
mais interessante quando é ele, o grupo teatral, que vai até
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a escola, pois assim o próprio ambiente da criança pode ser
visto com possibilidades criativas de ensino.
Em seu trabalho o grupo Parlendas busca criar um novo
universo, onde o teatro pode ser feito por todos. Nas apresentações criadas para escolas “ninguém nascia já pronto”,
como o grupo costuma dizer. Ou seja, tudo funcionava
como uma magia prazerosa, que revelava a transformação
de todos os personagens por detrás da coxia. Segundo Natália, tratava-se de uma forma de fazer junto e não fazer
para alguém. O grupo despertava nos pequenos a ideia de
que eles próprios poderiam fazer o teatro acontecer. Todos
os atores do grupo sempre pensaram o teatro junto com a
questão da educação, “o teatro enquanto potência deve ser
usado dentro e junto com a escola” lembra Natália.

Aula humanizada
Para o arte-educador Mário Viana, também integrante do grupo Parlendas, a arte possui um caráter sensível,
que torna as pessoas mais próximas. Para ele, dentro da
arte, o teatro subverte todas as pedagogias que são dadas
nas instituições de ensino formal, pois humaniza o ensino.
“Quebram-se todas as barreiras criadas entre o docente e o
discente. O aluno tende a transformar o professor em um
herói e em alguém que ele quer imitar”, conta Mário.
As possibilidades do teatro também são consideradas
diversas, desde os jogos teatrais, que envolvem a relação do
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corpo, explica Mário Viana. “Você pode trazer a brincadeira, a relação com o corpo, a forma de se mover e o gestual,
por exemplo. Essas ferramentas estão muito próximas da
realidade das crianças. Ou seja, a criança brinca na rua e
utiliza o corpo. Dá para fazer uma ponte para criar o teatro
dentro da escola com essa bagagem que a criança já traz de
casa”, explica Mário.
O desenvolvimento dessas habilidades, justamente dentro da escola, podem fazer com que o ensino provoque a
diferença nas comunidades, de acordo com Mário Viana.
Dessa maneira é possível entender mais coisas do dia a dia.
“É possível, por exemplo, criar significação, criar sentido,
possibilitar a leitura do mundo pelo teatro”, sinaliza.
Na visão do grupo, cada professor pode mudar a vida
da criança com a relação a ela mesma e o desafio está em
buscar essas ferramentas em outros lugares, nas oficinas
de teatro, por exemplo. O Parlendas analisa que atualmente nos cursos de pedagogia, o assunto é abordado, porém
ainda pouco aprofundado. Sobre as fases do ensino e a idade para aplicar o teatro na escola, os integrantes do grupo
acreditam que o melhor momento para inserir arte é durante a infância, onde a criança está aberta para o novo, sem
tantas amarras, sem tantas civilidades sociais que prendem
o indivíduo, em um momento de absorção e de troca.

Ator do ensino
Evandro Henrietti também é uma das pessoas que transita pela ponte entre a escola e o teatro. Arte-educador,
professor e ator ele também estuda música e leciona no
Colégio Stella Rodrigues em São Paulo (SP). Desde criança, quando lhe perguntavam o que ele gostaria de ser no
futuro, ele respondia qualquer coisa, mas no fundo queria dizer que logo seria um ator. Para ele, é muito possível
conciliar teatro e escola, pois as crianças precisam trocar as
suas experiências de vida e aprender um pouco mais com
os colegas e o teatro proporciona isso.
Em sua experiência, Evandro analisa que inicialmente
é importante criar uma empatia com as crianças e “ganhá-las” para seu tema e a sua aula. De acordo com ele a
importância do teatro na escola é muito significativa, pois

é o momento que a criança pode se posicionar, se impor,
discutir os vários temas trabalhados. “No momento da
aula eu geralmente mudo o foco do professor para o aluno e cada um deles é o condutor em alguns exercícios. Eu
acato muitas ideias que eles trazem e às vezes mudo até
o rumo da aula. Eu os instigo o tempo todo”, confessa o
professor Evandro.
Para se ter uma ideia da importância do teatro no Colégio Stella Rodrigues, são 26 turmas por semana, nas
quais o professor Evandro tem liberdade para trabalhar
e se orgulha bastante por desenvolver esse projeto artístico. Na visão dele, a questão do teatro na escola evoluiu
bastante, mas ainda existe um grande caminho pela frente,
pois muitas escolas usam a disciplina como mais um curso extra, para conquistar novos alunos. Evandro também
elenca algumas atividades que podem ser desenvolvidas
pela classe, fruto do exercício teatral. “Primeiro e mais
importante para mim é a leitura. Conseguimos apresentar
autores que as crianças desconhecem. Depois vem a expressão corporal, raciocínio lógico, interpretação textual,
escrita, entre tanto outros”.
Para os educadores que desejam trabalhar o teatro em
sala de aula, o professor Evandro comenta que as duas
primeiras aulas devem ser observadas com cautela pelo
professor. Isso porque muitas vezes elas não expressam
exatamente o contexto. “As crianças chegam apreensivas
demais no primeiro encontro. Tem criança que passa até
mal. Então penso que nas primeiras aulas não devem necessariamente ser trabalhados textos e improvisações com
falas. Minha meta é sempre ganhar primeiro a turma e aos
poucos ir mostrando a importância do teatro”, finaliza.

para reunir a turma, com cerca de 700 crianças. E foi aí
que a mensagem surgiu, em forma de teatro de marionetes,
reiterando a crença, valores, virtudes que norteiam e sustentam os princípios da escola. “O teatro com marionetes é
diferente, singular e tem um efeito encantador sobre o seu
público, seja ele de crianças, jovens ou adultos”, afirma a
coordenadora pedagógica Márcia Braga.
As apresentações teatrais, em especial as com marionetes nos espaços da escola trouxeram importantes contribuições para o desenvolvimento de aspectos cognitivos e
afetivos dos alunos, na visão da coordenadora. De acordo
com ela, as observações, reações, importância da imaginação, o desafiar o universo onírico de cada uma delas são
todos aspectos muito positivos. “Tudo isso é de extrema
importância para a ampliação de um repertório que, lentamente, vai se construindo, se revelando depois, por meio
da oralidade”, revela.
A experiência reuniu alunos de 6 a 10 anos e foi considerada como um momento de fascinação, que valoriza
uma forma de se comunicar muitas vezes sem palavras.
“A valorização do teatro é uma forma de arte que a escola não pode abondar nunca, valorizando-a na infância,
ressignificando-a na juventude e reinventando-a na vida
adulta”, lembra Márcia.

Lições de encantamento
Era o mês de outubro. No aniversário do
Colégio Nossa Senhora do Rosário, em São
Paulo (SP), alguns professores procuravam
atrações que envolvessem todo o segmento
do 1º ao 5º ano. A ideia era proporcionar momentos de descontração, mas que também trouxessem mensagens. Uma oportunidade valiosa
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O Colégio Regina Mundi, de São Paulo (SP) aproveita as
disciplinas de literatura, geografia, artes plásticas, língua portuguesa entre outras para trabalhar conceitos de teatro. O
interesse surgiu quando a instituição decidiu encontrar mais
caminhos para aproximar as diferentes manifestações artísticas, agregadas à formação da prática leitora dos estudantes.
Para uma das atividades, o colégio reúne as séries iniciais
do ensino fundamental, como o 2º, 4º e 5º ano, a partir de
livros já indicados para leitura. A ideia é que as crianças
comecem a construir repertórios por meio e vivências, e
práticas conciliadas a uma atividade imprescindível ao currículo infantil que é a leitura.
O colégio conta que os alunos reagiram com alegria,
curiosidade e a partir do teatro foram realizadas oficinas
que se relacionavam com as obras indicadas para a leitura.
A experiência de ler um livro e depois relê-lo por meio de
um artista é relatada pelo colégio como uma contribuição
para o enriquecimento das memórias, ampliação da visão
de mundo e alimento para a prática de leitura dos alunos.

Figurino e cenografia
O Colégio Ábaco, em São Bernardo do Campo (SP),
trabalha o tema do teatro como uma concepção de aprendizagem de forma crescente e independente. Tudo começa
com projetos de base, realizados por intermédio de oficinas
oferecidas aos alunos do 6º ano indo até o ensino médio. As
aulas acontecem no contraturno do ensino regular, ministradas por professores especializados que desenvolvem habilidades de expressão corporal, vocalização e interpretação.
Atualmente os grupos são formados por cerca de 100
jovens divididos em quatro turmas, que fazem uma apresentação ao final do ano letivo. A cada ano, os estudantes que
mais se destacam são escolhidos por profissionais do meio
artístico para formar o Grupo Ábaco de Teatro, responsável pela realização de um grande musical chamado Fest
Ábaco, equiparando-se às grandes produções. Este evento
tem por fonte inspiradora musicais da Broadway como “Rei
Leão”, “Wicked”, “Mary Poppins,” entre outros.
O projeto conta com recursos de figurino, cenografia e
boa parte dele é confeccionado pelo próprio elenco. Também é oferecida uma infraestrutura de nível profissional que
é o Teatro Ábaco: um espaço que contempla conceitos de
acústica, luz, som e cenografia, em uma área total de aproximadamente 1.000 m² e capacidade para 400 espectadores.
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Livros e teatro

O palco permite a entrada de grandes cenários e dispõem de um fosso que possibilita elevar o assoalho. Na cabine, há o controle do sistema de imagem, com projetor de
250 polegadas, que permite o comando dos canhões de luz
para efeitos cênicos.
Tanto no aspecto pedagógico ou artístico, o teatro auxilia o estudante em seu crescimento cultural e formação
como indivíduo. Também proporciona diferentes conhecimentos, ajuda a superar a timidez, desenvolve a imaginação,
a memorização e o vocabulário.
Como destaque final, diversos alunos que passaram pelo
Fest Ábaco atuam profissionalmente nos grandes espetáculos realizados no país. Alguns deles dedicam-se totalmente à
carreira artística cursando, inclusive, Artes Cênicas na Universidade de São Paulo (USP).

Bonecos que também ensinam
O arte-educador Abraão Gouveia, que realiza um
trabalho exclusivo e itinerante com teatro nas escolas
do Brasil contou um pouco da sua vida e sua paixão
em confeccionar, manipular bonecos e contar histórias.

Como você começou no teatro?
Sou formado em Publicidade e Propaganda, além disso,
sou ator de formação e fiz especializações na área de teatro de bonecos, com grandes marionetistas, o russo Viktor Antonov, e com outro especialista, o argentino Nardi
Cartin. Com eles aprendi a confeccionar e manipular os
bonecos. Estudei danças contemporâneas, danças folcló-

Anderson Zuchieri / Divulgação

ricas, para aperfeiçoar mais o trabalho. No Rio de Janeiro,
busquei estudar o universo da contação de histórias com o
arte-educador Robson Santos. E com o grupo Araruama
de Belo Horizonte. Durante nove anos venho me especializando e procurando mais formações para fazer um bom
trabalho. Hoje trabalho com o teatro de bonecos, minha
especialidade é em teatro de marionetes em fios, onde crio
todo o espetáculo, confecciono os bonecos e cenário, até
chegar ao produto final.

Na sua visão, qual é a importância de se trabalhar
o teatro na escola?
O teatro está ligado diretamente com a educação, não tem
como falar de arte sem falar na educação, e falar em educação sem falar de arte. A arte está tanto no teatro tradicional, como o teatro de animação, ou o teatro de bonecos.
Ele está mais próximo da criança, é mais fácil falar sobre
certas temáticas, sobre alguns assuntos, por meio do teatro
e principalmente com bonecos. Assim é possível trabalhar
o senso crítico, a imaginação, a criatividade. É algo bacana
e ajuda no processo de aprendizagem.

Em sua opinião, e com base em suas experiências, de que forma o teatro pode auxiliar no processo de aprendizagem das crianças?
O teatro pode ter vários nichos, pode ser educativo, lúdico,
informativo, isto é, pode ser trabalhado de várias formas,
de acordo com proposta pedagógica do colégio. A criança muitas vezes, escuta mais uma marionete do que um
adulto, elas se soltam mais com o boneco e a reação das
crianças é sempre fantástica.

De acordo com suas experiências, quais disciplinas são possíveis trabalhar em cada espetáculo?
Se tivesse tido na minha infância o contato com o teatro de
marionetes, todas as matérias seriam mais fáceis de aprender. Por exemplo: na matéria de história é possível trabalhar
muitos recursos, pegar uma história, inserir mapas, cenários
da época, história da obra e até matemática. Não é apenas
o divertimento com o boneco, a ideia também é estimular
a leitura e conhecimento através da obra. Passei a gostar de
física pelo teatro, por meio da ludicidade desta disciplina.

O que é necessário para o espetáculo começar?
Para o teatro de bonecos acontecer é necessário antes de
tudo pensar na proposta pedagógica. Também é preciso se
identificar com a história, desde a criação do texto, música, confecção dos bonecos, toda a estrutura e cenário. Em
especial eu mesmo monto e levo o teatro até a escola e
preciso apenas do espaço e de uma tomada elétrica. Utilizo
muitas técnicas. O boneco em cena, para dar vida é como
se fosse um ser humano, é preciso saber todo o movimento
do corpo, braços, pernas, mãos, cabeça. Imagino-me estar
no show, danço, acompanho todos os movimentos.

Divulgação

Qual é a reação das crianças ao verem o teatro?
Muitas crianças se encantam tanto que querem pegar, tocar os
bonecos. Apenas ouço as vozes, quando o espetáculo termina
e as cortinas se fecham. Aí agradeço ao público e deixo que
elas conheçam como é feito todo o espetáculo. Permito que
elas tenham contato com os bonecos, que tirem fotos, beije-os, é muito bacana. Elas ficam vislumbradas, querem saber
como foi feito, como é manipular, se tinha mais pessoas comigo manipulando. A criança acredita que o boneco tem vida.
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Saúde | Por Marcelo Balbino

A maioria das pessoas está sujeita a desenvolver algum tipo de problema
que irá ocasionar dores nas costas. Na maioria dos casos seu surgimento
está relacionado aos hábitos, como a má postura e o modo de vida

D

or nas costas. Dizem que a pessoa que nunca
passou por isso uma hora vai ter que enfrentar
o problema, fruto de uma postura errada, noite
mal dormida ou esforço inadequado para carregar peso.
No caso dos professores, a forma de trabalhar pode demandar cuidados, conforme a rotina, sobretudo quando
envolver a má postura.
De acordo com o ortopedista Fábio Ravaglia, Presidente
do Instituto de Ortopedia e Saúde (ONG que visa promover a saúde preventiva e qualidade de vida por meio de palestras, eventos e projetos), qualquer pessoa, em todas as idades
pode apresentar dores nas costas. Porém, à medida que o
indivíduo envelhece as dores tornam-se mais frequentes devido à degeneração ou envelhecimento da coluna vertebral.
Entre as principais causas, o Dr. Ravaglia coloca a má
postura em primeiro lugar. “O campeão de bilheteria dos
casos sempre é a má postura. Geralmente a pessoa tem
artrose, hérnia de disco, cujas dores só se manifestam ao
fazer uma postura inadequada, desencadeadas pela inflamação local”, explica.
Do ponto de vista profissional, algumas profissões favorecem o surgimento da dor nas costas, porque muitas
vezes são desencadeadas por causas ocupacionais que facilitam o aparecimento da má postura. Nesse grupo destacam-se os faxineiros, dentistas, estivadores, entre outros.
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A prevenção do surgimento da dor nas costas envolve
algumas atividades e atos simples, mas que nem sempre são
observados pela maioria das pessoas. O principal deles é
procurar manter sempre uma boa postura. Nesse caso é preferível não ficar muito tempo sentado, alternar movimentos
e, quando sentar, procurar manter joelhos e cotovelos em
ângulo reto com o chão e mesa, por exemplo. Outra dica do
Dr. Ravaglia é evitar o sedentarismo e realizar exercícios para
fortalecer o abdome e alongá-lo posteriormente. Além disso,
também é importante evitar o cigarro e bebidas em excesso.
Um dos sinais iniciais que indicam a dor nas costas
pode começar com dor lombar ao ficar em pé, de forma
que possa prejudicar ou interferir nas atividades profissionais. Para um professor, por exemplo, a pressão discal
aumenta progressivamente nos movimentos de sentar, depois levantar-se, depois sentar-se, depois inclinar-se para
frente. “É importante que a pessoa não permaneça sentada
por muito tempo e, quando sentada, manter os joelhos e
cotovelos a 90 graus”, ressalta Dr. Ravaglia.
Diante das crises de dores, que geralmente vão e voltam,
recomenda-se sempre que o indivíduo procure um médico,
sobretudo se o quadro persistir por mais de dois dias. Geralmente o tratamento pode envolver massagem, pilates,
RPG – Reeducação Postural Global – que devem ser realizadas de acordo com a necessidade de cada paciente.

1 O que é lombalgia?

É quando uma pessoa tem dor na
região lombar, ou seja, na região mais
baixa da coluna perto da bacia. É também conhecida como “lumbago”,
“dor nas costas”, “dor nos rins” ou
“dor nos quartos”. Não é uma doença.
É um tipo de dor que pode ter diferentes causas, algumas complexas, porém,
na maioria das vezes o problema não
é sério. Algumas vezes a dor se irradia
para as pernas com ou sem dormência.

2 O que causa a lombagia?

Frequentemente o problema é postural, isto é, causado por uma má posição para sentar, para se deitar, para se
abaixar no chão ou para carregar algum
objeto pesado. Outras vezes pode ser
causada por inflamação, infecção, hérnia de disco, escorregamento de vértebra, artrose (processo degenerativo de
uma articulação) e até emocional.

3 Como é a lombalgia?

De duas maneiras: aguda e crônica.
A forma aguda é o “mau jeito”. A dor
é forte e aparece subitamente depois
de um esforço físico. Ocorre na população mais jovem. A forma crônica
geralmente acontece entre os mais velhos; a dor não é tão intensa, porém é
quase permanente.

4 É importante fazer exames como a
ressonância magnética?

Não. Mais de 90% das vezes o
diagnóstico e a causa são estabelecidos com uma boa conversa com o
paciente e com um exame físico bem
feito. Em caso de dúvida, o passo seguinte é a radiografia simples.

5 E a densitometria?

É um exame usado em osteoporose, porém osteoporose não provoca
dor. O que dói é a fratura espontânea
de uma vértebra enfraquecida pela osteoporose. Portanto, na maioria das
vezes, a densitometria não é necessária nos casos de lombalgia.

6 Ginástica faz bem?

Na crise aguda o exercício está totalmente contraindicado. Deve-se fazer repouso absoluto, deitado na cama.
Uma alternativa é deitar de lado em
posição fetal (com as pernas encolhidas). Não estão indicados na fase aguda: tração, manipulação, RPG, cinesioterapia, alongamento ou massagem.

turas importantes, como os nervos.
O tratamento cirúrgico está indicado
apenas nos 10% dos casos em que a
crise não passa entre 3 a 6 semanas,
ou em pacientes que têm crises repetidas em curto espaço de tempo ou
quando existem alterações esfincterianas (perda de controle para urinar
e defecar).

9 Lombalgia na criança e no adolescente é importante?

Sim, muito importante. Enquanto
no adulto a maioria das lombalgias tem
causas e tratamentos simples, a dor
lombar no adolescente é incomum e de
causas que devem ser investigadas cuidadosamente pelo médico ortopedista.

7 Que remédios são indicados na cri- 10 Como
se de lombalgia aguda?

Os analgésicos e os anti-inflamatórios podem ser usados. Sedativos
são úteis para ajudar a manter o paciente em repouso no leito. Existem
outras substâncias muito usadas, porém sem nenhuma eficácia científica comprovada, tais como: vitamina
B12, cortisona, cálcio, gelatina de
peixe, casca de ovo, casca de ostra,
geleia de tubarão, unha do diabo; nenhuma delas tem efeito comprovado!
Nota-se que, quanto mais bem feito
o repouso, menos medicamentos são
necessários. Obviamente, deve-se
tratar a causa da lombalgia.

8 Hérnia de disco tem de ser operada?

Não. Quase todos os casos regridem com repouso no leito, sem necessidade de cirurgia. Assim, a hérnia
murcha e deixa de comprimir estru-

evitar que uma lombalgia
aguda se torne crônica?

Muitos fatores são importantes. A
correção postural, principalmente na
maneira de sentar no trabalho e na escola. Na fase aguda a ginástica não é
indicada, porém, após o final da crise,
a prática regular de exercícios físicos
apropriados é importante. Quando
fizer exercício com pesos na ginástica, proteja a coluna deitando ou sentando com apoio nas costas. Sempre
evitar carregar peso. Não permanecer
curvado por muito tempo. Quando
se abaixar no chão deve-se dobrar os
joelhos e não dobrar a coluna. Evitar
usar colchão mole demais ou excessivamente duro, principalmente se o
indivíduo é muito magro. Para outros
esclarecimentos, consulte o seu médico ortopedista.
Fonte: Biblioteca Virtual em Saúde do Ministério da Saúde
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Tecnologia | Por Marcelo Balbino

REFLEXÕES
sobre as novas tecnologias e o ensino

Internet e mídias sociais fazem parte do menu tão comentado que promete apimentar os modelos
de educação. A discussão mais atual porém, é como implantar e tornar produtivas tais ferramentas

O

avanço inegável e perene da tecnologia tem sugerido aos professores e educadores cada vez
mais reflexões sobre a maneira de ensinar. Aparelhos que os alunos adoram e dominam muitas vezes despontam como porta para o diálogo e chamariz de atenção
e aprendizagem.
Quando se trata das chamadas novas tecnologias, os
celulares são componentes imbatíveis. Isso porque esses
aparelhos são muito comuns entre os mais diversos alunos
e basta uma rede e poucos cliques para acessar o mundo,
entre coisas boas e ruins que as redes oferecem.
Na visão do professor Gilson Schwartz, professor da
Escola de Comunicações e Artes – USP, formado em
Economia e Ciências Sociais pela USP, com doutorado
em Economia pela Unicamp e pós-doutorado pelo Instituto de Ensinos Avançados da USP, é possível utilizar o
Instagram para lecionar, embora a apropriação das mídias
sociais pelos professores e pelos adultos já seja considerada pelas crianças e adolescentes como um desestímulo.
De acordo com ele, há um difícil equilíbrio entre usar as
mídias sociais para finalidades “sérias” e acabar perdendo o sentido – nem os jovens se interessam pela mídia
social manipulada pelos adultos, nem os adultos afinal
conseguem efetivamente falar a linguagem emergente que
as crianças e jovens usam nas redes sociais. “É possível
usar, mas há também o risco de ficarem todos fingindo
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que ensinam e aprendem, eventualmente perdendo oportunidades de retomar o uso de meios até mais tradicionais,
analógicos, apenas por causa de uma propensão irrefreável
a parecer moderno e digital,” sinaliza o professor Gilson.
Algumas experiências entre ensino e mídias sociais
apontam que não basta apenas propor o uso das tecnologias na educação sem antes estruturar o que realmente será
realizado. O professor Gilson reforça que o uso das mídias
tem sido generalizado. Para ele, a melhor utilização resulta
de pesquisas que indicam o perfil dos usuários e trabalha
com formato diferenciado, aquele que não usa apenas modelos prontos e já desenhados.
“O fundamental é aumentar a literacia tecnológica geral
dos professores e não apenas induzir escolas, professores,
pais e alunos a se filiar cega e irrefletidamente às redes sociais”, explica o professor Gilson, autor da obra Brinco logo
aprendo, da PAULUS Editora, livro que reúne desenvolvedores de games, investidores e aponta a importância dos
jogos na aprendizagem.
A experiência do professor Gilson, concentra-se hoje
principalmente com o Facebook, em eventos, cursos de
curta duração ou registros de seminários e palestras. “A experiência é frustrante, pois claramente a eficácia das redes
sociais depende da disponibilidade de verbas para gastar
em propaganda que ‘impulsione’ as visitas e a repercussão
do conteúdo postado”, avalia.

Onde buscar informações?
Embora seja fácil buscar informação e ferramentas na
internet, o ideal é frequentar grupos organizados, listas de
discussão e cultivar o hábito da leitura de livros, relatórios
e pesquisas acadêmicas sérias, como seminários especializados e congressos. O professor Gilson afirma que essa
prática não é comum e que infelizmente a maioria usa a
própria internet como fonte de informação sobre a internet, criando um círculo vicioso de consumo irrefletido
com baixíssima capacitação para a crítica. “Felizmente a
pesquisa acadêmica sobre os efeitos positivos e negativos
da ‘overdose’ tecnológica tem aumentado ano a ano em
quantidade e qualidade. Resta saber se o professor, atormentado pelas tarefas cotidianas e assediado ininterruptamente por novas marcas, modas e manias, terá a necessária
paz de espírito e tempo útil para digerir tudo isso com a
cautela que se faz necessária”, finaliza.

O olhar da psicologia
Como a utilização das novas tecnologias pode ser encarada sob o viés da psicologia? Como usar a internet e redes sociais? Quais seriam as orientações para alunos, pais
e professores? Para entender e refletir um pouco sobre a
questão conversamos com Ruth Naidin, psicanalista da
Sociedade Brasileira de Psicanálise do Rio de Janeiro (SBPRJ), no momento em que o assunto também começa a
entrar em seu consultório.

O uso de equipamentos tecnológicos pode acarretar algum mal?
Dependendo do uso qualquer coisa pode causar mal. Jogar
bola sem parar pode causar mal, ver TV sem parar pode
causar mal. Usar a internet ou as redes sociais em excesso
também pode causar mal. Tudo depende de como você
utiliza os meios, do seu bom senso e dos limites que estão
impostos.

O comportamento das pessoas vai se modificar?
Penso que diante desse fenômeno sociológico nós não temos alternativas. A questão da informática e a tecnologia já
não é mais uma opção e não conseguimos mais viver sem
isso. Particularmente acho tudo isso sensacional, a rede
amplia o conhecimento e os horizontes das pessoas. Tudo

isso é fantástico, desde que bem dosado, instrumentado e
utilizado com bom senso.

Qual é a sua opinião sobre o quanto a tecnologia
poderia afetar os professores, por exemplo?

Acredito que para os professores o melhor caminho seria
evitar as ameaças e punições. Eu não iria por essa via porque acho ideal apontar as coisas boas, mostrá-las e induzir
os alunos a alcançarem um comportamento responsável,
com senso crítico e noção dos riscos que podem acontecer
com o mau uso desses instrumentos.

Quando falamos em riscos com a internet, que
tipo de problema poderia ocorrer?
Qualquer um pode correr todo o tipo de riscos, em qualquer lugar, mas acredito que nas redes sociais o risco é algo
como o mau uso de fotos de crianças, fazer parte de redes
que representam perigo, postar ou se basear em informações erradas que estão presentes na internet, assim como
sites de pornografia, violência. Por exemplo, quando um
aluno copia e cola algum texto, ele pode achar que está
enganando alguém, mas é possível detectar essas fraudes.
Por isso creio que o mais importante é assimilar toda essa
tecnologia e dela tirar o maior proveito.

Na sua visão, o que pode ser recomendado aos
pais diante das ofertas digitais?
Creio que os pais devem sempre acompanhar, impor limites, e muitas vezes criar uma divisão de tarefas. Não dá
para ficar o tempo todo no computador, nem namorando,
jogando futebol ou videogame.

E o que poderíamos dizer aos professores?
Toda a discussão e debate em torno do tema pode representar algo produtivo, afinal, ninguém é totalmente leigo.
Acredito que os professores poderiam olhar para as coisas
boas das novas ferramentas, mas sempre propondo discussões, com o objetivo de estimular os alunos a refletirem e
a realizarem seus textos, desenvolvendo o senso crítico de
cada um. Ao mesmo tempo é preciso impor limites, por
exemplo, desligar o celular quando for preciso. Hoje em dia
é muito comum ver pessoas que se encontram, mas cada
uma fica digitando em seu celular, em seu próprio mundo. Temos a ilusão de que conseguimos fazer uma série de
coisas ao mesmo tempo, é uma característica da atualidade.
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Reflexão | Por Alexandre Carvalho*

Divulgação

Intuição

— Mãe, posso te fazer uma pergunta?
— Claro, ﬁlha, o que é?
— Por que a senhora resolveu me
adotar? Quero dizer… no meio de
tantas crianças, por que a senhora e o
papai me escolheram?
— Na verdade, não sei se fomos nós
que escolhemos você! Eu sinto que
Deus já tinha preparado você para
nós. Mas por que essa pergunta agora? Algum problema?
— Sabe o que é, hoje, na escola, surgiu
um debate sobre adoção e foram faladas muitas coisas, mas o que um colega
disse me marcou muito. Ele disse que
a ligação entre os pais adotivos e uma
criança adotada nunca será verdadeira.
— Ora! Ora! Filha... Que loucura é
essa? Antes que você chegasse a minha vida, eu sabia, sim, o que era o
amor. Eu estava casada com seu pai
há cinco anos e queríamos muito ter
um bebê. Eu queria uma menina; já
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seu pai, um menino. Apesar do nosso
desejo e do amor que tínhamos, eu
não engravidava. No começo, achamos que era algo que se resolveria
com o tempo, mas o tempo ﬁcou longo demais e resolvemos buscar ajuda.
Sabe, ﬁlha, fui aos médicos que pude,
ﬁz os exames indicados e nada foi
detectado. Como eu estava bem, foi
a vez do seu pai procurar o médico.
Ele ﬁcou receoso e com medo, mas
foi. Com os resultados na mão, pudemos ver que ele estava bem e que
não tínhamos nenhum problema. Era
esperar e tentar.
— E pelo que sei, a gravidez que a
senhora tanto queria não aconteceu.
— Não! Não da forma que eu imaginei e esperava. Aconteceu de outra
maneira.
— Como assim?
— De alguma forma, o que vou te
contar não é novidade, mas...
— Por favor...
— Depois de tantas tentativas, eu já
não sabia se o que mais me fazia mal era
o desespero ou a sensação de fracasso.
O amor que eu e seu pai guardávamos
para o nosso ﬁlho estava desaparecendo e o nosso casamento se tornando
um peso. Um dia, eu estava vendo TV
e vi uma reportagem que falava sobre
o drama das crianças que sofrem em
diversas instituições à espera de adoção. Em geral, os menores, os bebês
são os preferidos, enquanto os maiores quase não têm nenhuma chance de
serem adotados. Falei com o seu pai
a respeito de adoção e ele não se ani-

mou muito com a ideia. Confesso que
o meu coração se sentiu atraído por
aquela possibilidade e passei a me informar sobre o assunto e deixar seu pai
informado também. Lembro bem: era
março... Em dezembro eu já sabia muita coisa sobre adoção, mas, até então,
nada de concreto. As chuvas de verão
foram terríveis naquele ano e muitas
famílias sofreram perdas irreparáveis.
De repente, eu vi você na TV: chorando, toda molhada e suja de lama, agarrada a uma boneca. Infelizmente, sua
mãe e irmãos não se salvaram do deslizamento de terra que levou parte da
casa onde vocês moravam. Seu pai biológico nunca foi localizado e nenhum
parente se manifestou. Seus olhos na
TV se encontraram com os meus e eu
soube que você era minha. Chamei desesperada seu pai e ele, meio sem entender, me levou aonde você pudesse
estar, a partir daquele encontro você
nunca mais saiu das nossas vidas.
— Você não se arrepende de ter feito
o que fez?
— Não, querida! Foi por amor e eu
sempre agradeço a Deus pela sua presença na minha vida. Mesmo que você
não tenha saído das minhas entranhas,
tenho certeza de que você entrou deﬁnitivamente no meu coração. Com
você, eu descobri que ser mãe não depende exclusivamente da geração biológica, mas do amor que compromete
a vida de quem assumimos como ﬁlho.
Vem ﬁlha! Vem para o colo da mãe!
*Alexandre Carvalho é coordenador do editorial infantojuvenil da PAULUS. E-mail: infantojuvenil@paulus.com.br
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Especial Formação de Professor | Por Beatriz Tavares de Souza*
Apresentação
Empenhada em seus estudos, a protagonista desta história aos poucos descobre
o Morro do Castelo, no Rio de Janeiro: sua trajetória, a realidade histórica e geográﬁca, as demolições, o aterro e as intervenções do homem no início e em meados do
século XX. Descobre que o morro “presenciou” a vida dos índios que lá habitavam,
a chegada dos portugueses, a invasão dos franceses e a modernidade da cidade.
Justiﬁcativa
A temática permite que professor e aluno desenvolvam trabalhos de reﬂexão e
debates sobre a preservação dos lugares que são referência histórica, as mudanças
e as transformações geopolíticas de uma cidade. A história aborda a diversidade, o
comportamento socioeconômico e o desenvolvimento observados durante o processo de crescimento urbano.
Projeto Pedagógico
Descobrir o Rio de Janeiro do século passado, o Morro do Castelo, suas riquezas
e misérias. Conscientizar os alunos da importância de se conhecer a historicidade
dos lugares, de guardar na memória os aspectos do meio ambiente.
Temas Secundários
Memória coletiva, cidade, valorização do espaço, sentimentos e transformações
ambientais.
Temas Transversais
Ética, pluralidade cultural, saúde, educação, trabalho e meio ambiente.
Título: O Morro Encantado
Autora: Ninfa Parreiras
Ilustrador: Robson Araújo
Formato: 21 cm x 27 cm
Número de páginas: 24

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

Indicação
Ciclo 2: Indicado para alunos do quinto ao oitavo ano.
Áreas de Conhecimento
Literatura, Língua Portuguesa, Arte, Ciências, História e Geograﬁa.
Objetivos
Usar o texto como fonte de pesquisa para a interdisciplinaridade, relacionando
os conhecimentos de mundo do aluno com a temática do livro. Desenvolver neste
aluno habilidades de leitura e escrita como princípio para se posicionar em debates,
em situações criadas para reﬂexões e questionamentos sobre o assunto abordado.
Por meio da leitura, explorar os conhecimentos linguísticos e o valor da linguagem.
Antes da leitura
Seguem algumas sugestões de atividade:
Levantar dados do conhecimento prévio do aluno em relação à cidade do Rio de
Janeiro, conversando sobre as características do meio físico da cidade e de sua localização geográﬁca. O que você conhece sobre a vida de quem mora no Rio? O que
você sabe sobre a cidade?

Apresentação do livro

A partir do título, instigar os alunos a elaborarem algumas hipóteses sobre o livro,
fazendo com que observem as ilustrações da capa. O que aparece nas ilustrações?
Que lugar do meio ambiente as ﬁguras representam? Que história pode trazer tal título?
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Compreensão da leitura
1. Organize os alunos em grupo e proponha-lhes, antes de ler o texto escrito, que observem as imagens, da primeira à última página do livro.
2. Solicite-lhes que escrevam oito frases seguindo as sequências das ilustrações da história.
3. Cada grupo deverá ler oralmente a frase inventada.
Sugerimos que sejam distribuídos atlas de geograﬁa para os alunos explorarem a localização da cidade do Rio de
Janeiro. Como segunda opção, levar mapas do Brasil ou o mapa-múndi político. O professor ainda pode fazer uso
de revistas, jornais e livros que subsidiem a pesquisa/informação sobre o tema. Propomos também trabalhar com o
signiﬁcado das palavras morro, castelo, aterro.

Atividades
1. Por meio da leitura das páginas 5 e 6, responda as questões abaixo colocando V (verdadeiro) ou F (falso):
A leitura nos faz “voar para outros lugares”.
Quem vive entre serras e gerais não vai querer jamais conhecer o mar.
Ela era professora e gostava de ensinar.
Ela foi morar no Rio porque gostava muito de praia.
2. Faça uma interpretação para a aﬁrmação abaixo com base no texto do livro:
“Era bom mergulhar na leitura e voar para outros lugares.”
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
3. De acordo com a leitura das páginas 6, 7 e 8, o que mais intrigou e deixou triste a personagem da história?
Ver escrito no ônibus que ia para a cidade “Castelo”.
Descobrir que existiu o Morro do Castelo, demolido no começo do século XX.
4. A personagem da história descobriu em suas pesquisas que quase tudo o que existiu no Morro já tinha sido
demolido nas primeiras décadas do século XX. Pergunta:
Quais os fatores que poderiam ter levado a administração da cidade a tomar tal decisão?
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
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5. De acordo com a leitura das páginas 9 e 10, observamos que em relação às transformações feitas no Morro do
Castelo, a personagem da história expressa alguns sentimentos. Que sentimentos são esses?
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
6. Você também concorda com a personagem quando ela argumenta que foi cruel e sangrenta a intervenção geográﬁca no Morro? Sim? Não? Por quê?
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
7. Leia o trecho:
“E agora nosso Morro do Castelo vive nas páginas da história, nos arquivos adormecidos,
no Aterro. Caro é o custo de uma demolição! Cara é a memória de uma cidade!”

a. Observe que a personagem do livro ressalta sua indignação quanto ao comportamento humano em relação
ao meio ambiente e à preservação da história. Reﬂita sobre a seguinte pergunta: Será que é preciso sempre destruir
o antigo para construir ou dar lugar ao novo?
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
b. Discuta esse tema com os colegas do grupo e faça, com suas palavras, um comentário escrito ou desenhado
que dê sua opinião sobre o fato, sugerindo algumas medidas que resolveriam tal questão.
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
8 . A obra O Morro Encantado, de Ninfa Parreiras, nos fornece algumas informações sobre a origem do Aterro do
Flamengo. Pois bem:
a. Qual escritor brasileiro é citado pela personagem? ____________________________________________________
b. Em sua opinião, o fato de a personagem citar o autor Machado de Assis ocorre porque suas obras fazem
referência ao meio ambiente, às pessoas e às características do Morro do Castelo?
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9. Ao considerar que as obras de Machado resgatam a memória do Morro do Castelo, proponha aos alunos que imaginem e descrevam o início do século XX. O que poderia haver nas ruas? O que seria vendido no comércio? Como
seria o dia a dia das pessoas? Havia rádio? Cinema? Teatro? Luz elétrica? Água encanada? Sistema de esgoto?
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Praticando a gramática
1. Observe a estrutura do texto:
“Alfaiates, costureiras, lavadeiras, comerciantes, doceiros...

Para onde foram todos? Lá pro cafundó! Ela queria entender aquilo tudo,
estudando, lendo, na faculdade, na pós-graduação. A vida das pessoas
e as casas e os negócios foram tirados do lugar! Foram destruídos.”
a. Quantos verbos são empregados no texto? Quais?
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
b. Em que pessoa os verbos foram conjugados? Assinale a resposta que julgar correta:
Primeira pessoa do singular

Primeira pessoa do plural

Segunda pessoa do singular

Segunda pessoa do plural

Terceira pessoa do singular

Terceira pessoa do plural
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c. Relacione os verbos conjugados com os tempos verbais abaixo:
Pretérito imperfeito

Inﬁnitivo

Particípio

Gerúndio

2. Utilize o texto da história de Ninfa Parreiras para escolher um parágrafo em que apareçam os seguintes sinais de
pontuação: ponto ﬁnal, reticências, ponto de exclamação e de interrogação.
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

Figuras e expressões de linguagem
1. A autora usa linguagem mais artística do que informativa em diversos trechos da obra, como no segundo parágrafo da página 5 e no segundo parágrafo da página 18. Observe:

“Era bom mergulhar na leitura e voar para outros lugares.”
“E agora nosso Morro do Castelo vive nas páginas da história,
nos arquivos adormecidos, no Aterro.”

Qual(is) a(s) ﬁgura(s) de linguagem que a autora usou?
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
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2. Observe o trecho do segundo parágrafo da página 13:
“Alfaiates, costureiras, lavadeiras, comerciantes, doceiras...
Para onde foram todos? Lá pro cafundó!”
Qual o sentido da expressão “lá pro cafundó”?
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

Um assunto leva ao outro
Com base na leitura do livro e no tema da intervenção humana no meio ambiente, propomos incentivar os alunos
a desenvolverem pesquisas que mostram as transformações do desenvolvimento urbano. Por exemplo: Como era
o Vale do Anhangabaú em São Paulo? O Pátio do Colégio?
Lembre de fazer sua pesquisa nas bibliotecas da sua cidade. Para desenvolver o trabalho, escolha um bairro, uma
avenida ou até mesmo uma rua.
Outra curiosidade:
Por que existe em São Paulo um bairro com o nome “Freguesia do Ó”? Por que o nome “Copacabana”?

Desaﬁo
Pense e comente: Qual a intenção da autora em citar:
“O Rio de Janeiro foi construído de perfurações, demolições, aterros, intervenções e escavações.
Feito uma cirurgia plástica para realçar a sua beleza. Qual?”

Sugestões para avaliação

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

Ressaltamos que as atividades aqui propostas têm por objetivo oferecer subsídios para a mediação
do trabalho pedagógico com a obra O Morro Encantado, da PAULUS Editora, e que não pretendem
ser determinantes no trabalho desenvolvido em sala de aula, tendo em vista que somente o professor
conhece as necessidades especíﬁcas de sua turma.
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Projeto Pedagógico
encartado junto com a revista

8

Conheça outros projetos pedagógicos no site:
paulus.com.br
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Literatura | Por Antonio Iraildo Alves de Brito*

Siga-nos

P

ela manhã, o primeiro encontro era sempre com o espelho.
Às vezes um olhar disfarçado
para não enxergar a cara feia, alguma olheira ou mesmo uma ruga mais
exposta. Todo dia, porém, estava ali
diante daquele lume frio, feito porta
aberta para a alma, embora em certos instantes, ao invés da alma, sentisse a lama.
Ouviu certa vez de um professor
o signiﬁcado da palavra espelho. Os
professores gostavam de explicar a
vida pela etimologia das palavras. As
palavras têm história. E a história de
cada palavra tem a ver com a vida.
O professor teria dito que a palavra
espelho provinha do latim, speculum.
Termo de onde derivou consideração, que signiﬁca literalmente: “olhar
o conjunto de estrelas”, sidus-sideris.

“Pronto!”, exclamou em voz alta,
como se estivesse pronunciando o
“eureka” de Arquimedes. É que via
o espelho agora como uma metáfora.
Metáfora da empreitada existencial
a que todos os humanos estão submetidos desde aquele primeiro grito,
quando abre os olhos para estranheza
deste mundo, e depois pelos caminhos da vida quando tem de aﬁrmar
a própria identidade, na busca do ser.
De repente, viu-se conduzido pelo
espelho às saudosas aulas de ﬁlosoﬁa.
Parecia ouvir o professor de metafísica tentando especular sobre a questão
do ser. Citava de boca cheia os pré-socráticos Parmênides e Heráclito,
passando por Platão, Aristóteles, e
assim por toda história da ﬁlosoﬁa,
desembocando em Heidegger.
Mas decidiu não elucubrar a história da ontologia. Resolveu voltar o
sentido de espelho como consideração, isto é, olhar o conjunto. E não é
que passou a sentir-se parte de uma
constelação! E como tal, uma estrela. Tão pequeninha estrela frente à
complexidade do conjunto. Via-se,
na verdade, dentro do espelho. E
parecia afundar feito Narciso abraçando a própria imagem. Sentia-se
meio nada, meio tudo. Tudo, aliás, é
a ponta de um mistério, como diria
Guimarães Rosa.
A via da verdade, isto é, do pensamento, da razão, é a que leva pensar o
ser. Quanto à via da opinião, é preciso
afastar-se dela. É a via do não-ser: do
nada, do que não existe, do inominável, do impensado, do indizível. Daí

aﬁrmar: “aquilo que é não pode não
ser”. Apenas o permanente e imutável se caracterizaria como o ser. Isso
só seria possível pela via da verdade.
Noutros termos, somente o ser pode
ser pensado e dito.
Mas o ser frente ao espelho parece
conciliar razão e emoção, ao mesmo
tempo em que a cabeça pende levemente, como sinalizando para o risco
de uma ação guiada apenas pelo impulso sensitivo. E os olhos vêm em
dualismo, feito aventura para enxegar
sua imagem real. Agora sentia-se mutável e imutável. Os olhos eram imutáveis. O rosto mudava.
E Heráclito surge ﬂechando fragmentos: A verdade do ser é o devir.
A essência é a mudança: “Para os que
entram nos mesmos rios, aﬂuem sempre outras águas”. Ou: “No mesmo
rio entramos e não entramos; somos e
não somos”. Ou ainda: “Não se pode
entrar duas vezes no mesmo rio”.
E ali, na viagem pelo espelho,
olhos contra os olhos; incomodava-se com Heráclito, que insistia na realidade como conﬂito. “Por mais longe
que vás, não encontrarás os limites da
alma: tão profundo é o seu logos.”
E o nosso narrador, de carne, ossos,
sangue, sentimentos sai da frente do
espelho e vira-se para olhar pela janela. Seus olhos, ora rasos, ora fundos
pareciam não ter ﬁm...
Antonio Iraildo Alves de Brito é padre paulino, jornalista, bacharel em Filosoﬁa e Teologia. Mestre em
Letras e Regionalidade. Doutorando em Comunicação e Semiótica. Publicou o livro Patativa do Assaré:
porta-voz de um povo pela PAULUS.
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Inclusão | Por Marcelo Balbino

A importância do livro para o

DEFICIENTE
visual

22
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Os serviços oferecidos à pessoa com deﬁciência visual
são de reabilitação, voltados para quem perdeu a visão no
decorrer da vida e de habilitação para crianças que nascem
com a deﬁciência visual. Para tanto, existe uma área denominada Serviços e Apoio à Inclusão, na qual a pessoa cega
ou com baixa visão recebe o suporte de uma equipe multidisciplinar, como assistente social, psicólogo, terapeuta
ocupacional. “Os atendimentos são de atividades da vida
diária. Entre eles costurar, arrumar a casa, higiene pessoal,
aulas de braile, ﬁsioterapia e orientação e mobilidade, para
aprender a manusear a bengala e ter mais autonomia e independência ao se locomover. Há também uma área que
lida com o mercado de trabalho e, de acordo com projetos
patrocinados, são oferecidas oﬁcinas, aulas de informática”,
conta Adermir.

Divulgação

uando tinha apenas 17 anos, Dorina de Gouvêia
Nowill (1919 -2010) ﬁcou cega e assim começou
uma nova história. Ao perceber a defasagem de
livros para pessoas com deﬁciência visual no
Brasil, ela se tornou a primeira professora cega no país.
Posteriormente nascia a Fundação Dorina Nowill, em
São Paulo (SP), em 1946, inicialmente com nome de Fundação do Livro para o Cego no Brasil. Com o tempo a entidade passou a fornecer livros em braile, novos produtos
e serviços.
Atualmente, a instituição é referência na produção de
livros e revistas acessíveis nos formatos braile, áudio e digital DAISY (Digital Accessible Information System), distribuídos gratuitamente para pessoas com deﬁciência visual e
para mais de 2.500 escolas, bibliotecas e organizações em
todo o Brasil.
O objetivo da fundação é promover a inclusão da
pessoa com deﬁciência visual nos diferentes ambientes
sociais. Também existe a preocupação em preparar a sociedade para que receba as pessoas atendidas na instituição e que saem de lá com autonomia e independência. “A
fundação vai além da produção de materiais acessíveis e
promove a inclusão da pessoa com deﬁciência visual por
duas vias: a do próprio público que atende (cegos ou pessoas com baixa visão) e também o atendimento prestado
à sociedade, com produtos e serviços que farão com que
o deﬁciente visual seja respeitado nos diversos setores sociais.”, explica o superintendente da fundação, Adermir
Ramos da Silva Filho.

A produção do livro em braile

A produção do livro em braile acontece da mesma forma que um livro em tinta, porém, com seus detalhes dos
pontos e revisão compartilhada entre uma pessoa cega e
um voluntário que lê o livro. De forma geral, a escolha do
título é realizada a partir dos bestsellers de mercado, indicações de clientes e pesquisas. Em seguida é produzida uma
matriz, que permite a transcrição para o braile.
Sobre a promoção e o aumento da oferta de leitura para
os deﬁcientes visuais, o superintendente da Fundação Dorina
Nowill acredita que um incremento no acesso à leitura será
garantido com a oferta de maior quantidade de títulos em
formato acessível, como braile, falados ou digitais. “Da mesma forma, é preciso ampliar os serviços de reabilitação visual
e formação de professores, de forma a propiciar a alfabetização, o letramento e o desenvolvimento do hábito de leitura
nas pessoas com deﬁciência visual”, comenta Adermir.

Instituições com interesse em receber materiais devem se
cadastrar via e-mail leiturainclusiva@fundacaodorina.org.br.
Atualmente, a oferta de livros acessíveis que sejam em
braile, falados ou digitais é muito abaixo da necessidade das
pessoas com deﬁciência visual. “As soluções pertinentes
estão relacionadas à política pública de educação e cultura.
Um maior fomento e incentivo deve ser feito cada vez mais
para minimizar essa diferença entre oferta e demanda”, argumenta Adermir.
A fundação também enfatiza que um deﬁciente visual
deve ser educado na escola regular, desde que ocorra um
preparo das pessoas e dos ambientes escolares para receber
o aluno, com materiais, acessibilidade do ambiente e principalmente com a atitude das pessoas.

Fundação Dorina Nowill
www.fundacaodorina.org.br

O deficiente visual e a educação

Para a Fundação Dorina Nowill, a pessoa com deﬁciência visual necessita de aprendizagem, técnicas especíﬁcas e
recursos adaptados. Dessa forma será possível potencializar os sentidos remanescentes. De acordo com Adermir, é
fundamental que haja um ambiente acolhedor, com proﬁssionais que tenham disponibilidade interna de superar desaﬁos e que possuam conhecimentos relacionados às questões da deﬁciência visual. “É necessário entender as especiﬁcidades de cada um, de modo que seu desenvolvimento
ocorra da maneira mais adequada possível”, salienta.
Na questão da aprendizagem, a fundação atua em parceria com escolas, instituições, bibliotecas e organizações
que têm público com deﬁciência visual. Este contato acontece por meio de projetos patrocinados, relacionamento
com as escolas, com a produção e distribuição de livros nos
formatos acessíveis – braile, fonte ampliada, digital acessível DAISY e livros falados.
O livro digital DAISY (Digital Accessible Information
System), apresenta um formato de arquivo digital, que facilita o acesso à informação, voltado especialmente para
pessoas com deﬁciência visual.
A Fundação Dorina Nowill também trabalha em rede,
ou seja, incentiva uma Rede de Leitura Inclusiva, nas quais
os leitores que se cadastraram recebem os materiais, compartilham experiências, promovem eventos e conversam regionalmente, com o intuito de fomentar a leitura inclusiva.

Rua Doutor Diogo de Faria, 558 - Vila Clementino
São Paulo/SP - Fone: (11) 5087.0999 / Fax: (11) 5087.0977
Central de Relacionamento com o doador - 0300 7770101
Visitas monitoradas e gratuitas: (11) 5087-0955.

Doações

https://fundacaodorina.websiteseguro.com/ajude.
Lojistas podem ajudar disponibilizando urnas para colher
notas fiscais paulistas sem CPF e as pessoas também
podem doar suas notas fiscais depositando
nas urnas da Fundação Dorina.
Empresas interessadas em patrocinar projetos também
podem entrar em contato e terem conhecimento
sobre como serem Parceiros de Visão.
Lojas de roupas e confecção podem doar peças novas,
de coleções anteriores e com pequenos defeitos para
o Dona Dorina Outlet Multimarcas. Essa é também uma
forma de colaborar com a sustentabilidade da instituição.
Instituições que tiverem interesse em receber os materiais
desenvolvidos pela Fundação Dorina Nowill
devem se cadastrar via e-mail em:
leiturainclusiva@fundacaodorina.org.br
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Filosofia | Por Mario Sergio Cortella**

GESTÃO, LIDERANÇA E ÉTICA:

CAMINHOS
E ESCOLHAS

Divulgação

*

É

tica é a compreensão que cada
um e cada uma de nós tem sobre as possibilidades, os limites,
as restrições e as conveniências da ação
humana individual e coletiva na convivência social e com a natureza.
Ora, uma escola é uma instituição
presente em comunidades reais; nesse
sentido, o modo como se comporta pública e privadamente afeta essa inserção
e, com maior vigor, a consolidação de
futuro que precisa ter.
Assim, credibilidade ética é garantia
de futuro, e uma escola da qual se ausentem os valores da lealdade, honestidade, solidariedade e integridade pode,
até, obter sucesso eventual; no entanto,

24

Páginas Abertas

tal trajetória se esboroa com o tempo.
Essa credibilidade não é tarefa somente
do gestor ou da gestora.
Um dos mitos mais resistentes em
nossos tempos é aquele que afirma que
a liderança é um dom, isto é, algumas
pessoas nascem com ele, enquanto que
outras dele foram privadas. Há uma certa crueldade fatalista em tal perspectiva,
pois supõe que, na vida pessoal, com sua
dimensão profissional e social, certas
pessoas (a grande maioria) estão fadadas
a serem sempre comandadas e dirigidas
por outras (uma minoria) que foram apaniguadas com uma “benção exclusiva”.
Ora, nascemos com potencial de liderança, pois esta não é dom e sim uma
virtude, isto é, uma capacidade a ser
desenvolvida ou não. Algumas pessoas
aproveitam as condições e fazem com
que essa capacidade se realize; outras
não o fazem, por desconhecimento,
medo, comodidade ou, até, ausência de
ocasião e chance.
O que é liderar? Liderar é assumir
a atitude de animar e dar vitalidade a
ideias, pessoas e projetos; inspirar é dar
fôlego, preencher de vida, motivar, isto é,
robustecer a vivacidade e compromisso
das pessoas. Por ser uma atitude, e não
uma mera técnica, a liderança requer humildade sem subserviência, ﬂexibilidade
sem volubilidade e radicalidade sem sec-

tarismo. Flexibilidade para aprender o
que ainda não sabe, humildade para reconhecer o que ignora, disponibilidade
para inovar o que já domina e permeabilidade para empreender o futuro.
Liderar é exercer um poder que sirva
ao coletivo, que ajude a proteger a vida
em suas múltiplas manifestações, de
modo a recusar a ganância, o biocídio e o
apodrecimento da convivência saudável.
Liderança não é simples chefia; chefia está atrelada ao mando e obediência,
enquanto que a liderança apoia-se na
prática do serviço e da partilha.
Urgência? Evidenciar as ligações
entre liderança e ética, especialmente
como foi definida por Paul Ricoeur:
“Vida boa, para todos e todas, em instituições justas”.
Por isso, da escola decente se exige
dedicação pedagógica, como caminho
para que todos entendam que uma pessoa que em vez de servir ao coletivo sirva somente a si mesma, essa pessoa não
serve; em outras palavras, um poder que
não “serve” é um poder que não serve...
A prática educativa é uma trajetória
vital que exige constantes tomadas de
decisão. “Sou professor a favor da liberdade contra o autoritarismo, da autoridade contra a licenciosidade, da democracia contra a ditadura de direita ou de
esquerda” (Paulo Freire).

Em uma manhã de fevereiro de
1992, logo no início do ano letivo, tive
a oportunidade de passar algumas prazerosas e encantadoras horas na companhia de Paulo Freire. Fazíamos uma
entrevista, cuja finalidade era se transformar em um depoimento, publicado,
em 1997, no livro Rememória – Entrevistas
sobre o Brasil do Século XX (Fundação Perseu Abramo). Grande aula naquele dia.
Enquanto conversávamos na sala
da casa em que vivia com Nita Freire,
distraí-me por um minuto, ao observar
um aparelho de som, sobre um aparador
mais ao fundo.
Toca-discos ainda era um objeto
comum, numa época em que os CDs –
agora já rumando para a obsolescência
– estavam apenas iniciando sua difusão
mais acelerada. Durante a entrevista,
como uma deliciosa trilha sonora, havia
uma música de Bach rodando em um
compact disc. No entanto, minha atenção
dirigia-se a alguns antigos discos de vinil alinhados sob o móvel, o mais visível
com músicas de Geraldo Vandré.
No mesmo instante, vendo a capa do
disco, seja por ser começo de mais um
ano docente, seja por estar frente a Pau-

lo Freire, alguém que, aos 71 anos, ensinava há mais de meio século, lembrei-me
dos versos iniciais da música O Plantador, de Geraldo Vandré e Hilton Accioly
(lançada no disco Canto Geral, em 1968,
em plena ditadura política e durante o
exílio de Freire no Chile): “Quanto mais
eu ando, mais vejo estrada / Mas se eu
não caminho, eu sou é nada. / Se tenho
a poeira como companheira, faço da poeira o meu camarada”.
Não é, claro, um caminhar para qualquer lugar e de qualquer modo; não é
um caminhar errante e desnorteado.
É preciso revigorar amiúde o alerta
feito pelo mesmo Paulo Freire, em 1997,
em Pedagogia da Autonomia (última obra
por ele lançada ainda em vida): “Não
posso ser professor se não percebo cada
vez melhor que, por não ser neutra, minha prática exige de mim uma definição.
Uma tomada de posição. Decisão. Ruptura. Exige de mim que escolha entre
isto e aquilo. Não posso ser professor a
favor de quem quer que seja e a favor
de não importa o quê. Não posso ser
professor a favor simplesmente do Homem ou da Humanidade, frase de uma
vaguidade demasiado contrastante com

a concretude da prática educativa. Sou
professor a favor da decência contra o
despudor, a favor da liberdade contra
o autoritarismo, da autoridade contra a
licenciosidade, da democracia contra a
ditadura de direita ou de esquerda.”
Viver sinceramente o “quanto mais
eu ando, mais vejo estrada, mas se eu
não caminho, eu sou é nada”.
Viver docentemente.
* Excerto, organizado e modificado pelo autor, de
CORTELLA, M. S.. Pensatas Pedagógicas: Nós e a
Escola (agonias e alegrias) .. Petrópolis: Vozes, 2014.
**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 espere
pelo epitáfio! (Vozes), Não nascemos prontos! (Vozes) e Qual é a tua obra? (Vozes).
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Cultura | Por Cleane Santos

A TABA

INDÍGENA
DO DISTRITO FEDERAL

Memorial abriga coleção etnográfica de 382 peças dos antropólogos
brasileiros Darcy Ribeiro, Berta Ribeiro e Eduardo Galvão, fruto de 40 anos
de pesquisa de campo dentro da cultura indígena

M

as quem são de fato os índios? Como construíram a história e como conseguiram ﬁxar na cultura brasileira suas raízes e costumes, em meio a
tanto desencontros e conﬂitos que os povos indígenas enfrentam nos dias atuais? O Memorial dos Povos Indígenas
em Brasília (DF) revela como viviam os primeiros nativos,
quais eram os seus costumes, de que forma sobreviviam em
meio à natureza e aos perigos da mata. Para desvendar esses mistérios, e contar essa história, há tempos o lugar abre
as suas portas para visitação, para toda a população local,
escolas e pessoas provenientes de outras regiões do Brasil.

O espaço ocupa uma área de 2.984,08m², cedida pelo
governo do Distrito Federal, na Praça do Buriti, localizado
entre as vias principais do Eixo Monumental Oeste. Neste trecho os visitantes tem acesso direto ao memorial por
meio de uma rampa. Embora construído em 1987, antes
mesmo que fosse inaugurado como museu indígena, em
1989 foi transformado no Museu de Arte Contemporânea
do Brasil pelo Poder Federal.

O Memorial dos Povos indígenas foi construído no
ano de 1987, projetado especialmente pelo arquiteto brasileiro Oscar Niemeyer, considerado um dos mais importantes do século XX, a convite da FUNAI (Fundação
Nacional do Índio). Niemeyer se tornou conhecido por
trazer em seus monumentos traços da dependência história, artística e tecnológica para o país e se tornou peça
fundamental para o desenvolvimento da arquitetura moderna no Brasil.
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ONDE TUDO COMEÇOU

José Renato Benevides / Divulgação

No ano de 1995 o Museu voltou a ser administrado
pelo Distrito Federal, e recebeu como presente a coleção Darcy-Berta-Galvão e a coleção Xingu da fotógrafa
Maureen Basilliat, formando assim a base do acervo. Somente no ano de 1999, o Memorial passou a funcionar
de modo deﬁnitivo. O espaço construído pelo arquiteto
brasileiro foi inspirado na maloca dos índios Yanomâmi
(palavra yanõmami signiﬁca seres humanos). Dessa forma, o museu passou a ser referência dos povos indígenas,
onde todo o público encontra informações precisas sobre
as culturas indígenas do país.

OBJETIVOS

O objetivo do memorial é mostrar a imensa diversidade e
riquezas da cultura indígena de forma dinâmica e viva, além
de proporcionar conhecimento e diversão. Com esse propósito, promove diversos eventos com a presença e a participação de representantes indígenas de diferentes regiões
do país. No acervo, há peças representativas de várias tribos,
com destaque para a arte plumária dos Urubu-Kaapor; bancos de madeira dos Yawalapiti, Kuikuro e Juruna, máscaras
e instrumentos musicais do Alto Xingu e Amazonas.
Há muito tempo a cultura indígena permanece viva na
memória da sociedade. A ﬁgura do índio remonta anos de
história, lutas e vitórias. Durante anos os povos travaram
uma batalha em favor da preservação de suas tradições. O
memorial dos povos indígenas abre espaço e possibilita a
todos os visitantes a percepção de uma riqueza de detalhes.
Para Ione Carvalho, Subsecretária do Memorial dos Povos Indígenas, o lugar representa a alma indígena, onde se
pretende mostrar toda a diversidade dos povos nativos brasileiros. “A mentalidade mais frequente é a de que o índio
é uma coisa só. Mas são povos com histórias, mitologias,
línguas e até características físicas diferentes. Na Amazônia brasileira, existem grupos indígenas que nunca tiveram
contato com não índios, o que é extraordinário no século
21”, reforça Ione.

O ESPAÇO

O projeto possui uma área livre para exposições, um
pátio central que representa o centro de uma aldeia, parcialmente coberto por uma tampa acústica suspensa. Nesse
local são realizadas as apresentações indígenas na sala de
leitura, representada por um pequeno auditório (com 48
cadeiras), além da sala administrativa e depósito.

Da cidade grande para a terra dos signiﬁcados, da mata
verde ao ar puro da natureza em movimento, assim alguns
visitantes descrevem o local e explicam que a sensação ali
é a de estar dentro de uma aldeia. O grande acervo possui
também peças do cotidiano dos índios, instrumentos para
pesca, caça e dança. O memorial ainda apresenta informações sobre as cores primorosas que enfeitaram e enfeitam
até hoje a pele dos índios, além dos seus hábitos alimentares.

VOCÊ SABIA?
A palavra indígena ou aborígine, que muitos conhecem,
quer dizer “originário de determinado país, região ou
localidade; nativo”. Ao redor do mundo as palavras “nativo ou autóctone” também são utilizadas para denominar esses povos.
De acordo com o censo de 2010 do IBGE, encontram-se no Brasil mais de 240 povos, somando o total de
896.917 pessoas. Destes, 324.834 habitam em cidades e 5872.083 em áreas rurais, correspondendo aproximadamente a 0,47% da população total do país.
Existem mais de 154 línguas e dialetos indígenas no Brasil.
No dia 19 de abril é comemorado o Dia do Índio. Esta data
foi criada e decretada pelo presidente Getúlio Vargas no
ano de 1943, como forma de homenagear esses povos.
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Cultura
A ideia do local é mostrar a diversidade e a riqueza da
cultura indígena de forma dinâmica e viva. A partir desse
viés desenvolve muitos eventos com a presença e a participação de vários representantes de diferentes regiões do
Brasil. Entre eles, destaca-se a presença de vários grupos
de Xavantes, do Mato Grosso do Sul, os Tukano e Baré do
Amazonas, os Terenas do Mato Grosso do Sul, os Guaranis
de São Paulo, os Pataxós da Bahia, os Ashaninka e Kaxinawa do Acre, os Kayapós do Pará e os grupos Kuikuro,
Yawalapi, Waurá, Kalapalo, Kamayura, Matipu, Aweti, Meinako e Nafuquá do Alto Xingu, em Mato Grosso.
O intercâmbio cultural com povos indígenas de outros países também é um compromisso presente no Memorial, que já recebeu visitantes como representantes da
Assembleia das Primeiras Nações do Canadá e dos Maoris da Nova Zelândia.
Também existem projetos que preveem parcerias com
outros museus e instituições do gênero, abrindo caminhos
para o intercâmbio de informações sobre as diferentes
culturas tradicionais, bem como novas ideias e técnicas
para o melhor funcionamento do espaço. “Trabalhamos a
parte didática com os professores que vêm ao memorial,
têm contato com indígenas, aprendem a pintura corporal,
conversam, escutam o som de instrumentos. Certamente
uma revolução se faz na cabeça do visitante” conta Ione.

MEMORIAL DOS POVOS INDÍGENAS
Endereço
Eixo Monumental Oeste, Praça do Buriti,
em frente ao Memorial JK – Brasília.

Horário de visitação

De terça a sexta-feira, das 9h às 17h;
e sábados, domingos e feriados, das 10h às 17h.

Telefone

(61) 3344-1154 / 3342-1156

Agendamento

agendamento.mpi@gmail.com

www.cultura.df.gov.br/
nossa-cultura/museus/
memorial-dos-povos-indigenas.html

28

Páginas Abertas

Muitas palavras utilizadas no cotidiano
são provenientes do vocabulário
Tupi-Guarani e Tupinambá
Palavras Tupi-Guarani
Abacaxi - Ibá-cachi: fruta cheirosa, rescendente
Anhangabaú - anhangabaú: o bebedouro das diabruras, rio de
águas maléficas
Bauru - ybá-urú: o cesto de frutas
Boipeba - mboy-peba: a cobra que se achata quando acuada
Buriti - mbiriti: árvore que destila líquido, palmeira
Caboclo - cabôco, caá-boc: procedente do mato
Cambuci - cambu-chi: pote, vaso d’água
Canga - o osso, caroço, núcleo, seco, enxuto
Catapora - tatá-pora: o fogo interno, febre eruptiva, erupção
Gambá - gua-mbá: a barriga oca
Jericoaquara - yurucuã-quara: buraco ou refúgio das tartarugas
Mandioca - mandi’ oka- mandi-ó ou mani-oca, que significa
“casa de Mani” , sendo Mani a deusa benfazeja dos guaranis
que se transforma em mani-oca
Pipoca - py-poca: grão de milho que se arrebenta em flor por
efeito da torra
Toró - tog-r-ó: coberta espessa, casca grossa
Palavras em Tupinambá
usadas para nomear lugares, serras e rios.
Aratuípe - no rio dos caranguejos
Caraguatatuba - gravatazal
Jacareí - rio dos jacarés | Jundiaí - rio dos bagres
Pavuna - lagoa escura | Paraíba - rio ruim
Sergipe - no rio dos siris | Una - rio preto
Araraquara - formigueiros de arará
Boracéia - dança | Butantã - chão duro
Itaim - pedrinhas | Ipiranga - rio vermelho
Itaquaquecetuba - lugar onde há muita taquara-faca
Jabaquara - esconderijo de fugitivos
Jaguariúna - rio preto das onças
Moji-Mirim - rio pequeno das cobras
Piracicaba - lugar onde chegam os peixes
Paranapiacaba - mirante do mar, lugar onde se vê o mar
Ubatuba - lugar onde há muita cana para flechas
Fonte: Museu da Língua Portuguesa
IBGE (Instituto Brasileiro de Geograﬁa e Estatísticas )
Povo Indígenas no Brasil do Instituto Socioambiental (pib.socioambiental.or)

Pensamentos | Por Claudiano Avelino dos Santos*

Silenciar
Cleane Santos/Divulgação

e contemplar para aprender

P

ensar a respeito de alguma coisa, admirar. Assim geralmente
se explica o que é contemplação.
É uma palavra geralmente restrita ao
vocabulário religioso e artístico, mas
penso que a contemplação em seu
sentido profundo pode se aplicar a
toda experiência humana profunda,
quando se deseja ver o mundo, as
pessoas e as coisas de maneira completa, sem pressa, com respeito.
É muito comum opor contemplação e ação, o que nem sempre é
muito adequado. Se é certo que contemplação é diferente de ação, não
é certo que devam estar separadas.
A contemplação, como atitude que
ajuda a pessoa a observar as coisas
com mais vagar e profundidade, sem
precipitações, é grande aliada de toda

boa obra humana. A contemplação
ajuda a agir de forma mais equilibrada. Contemplar ajuda a agir em vez
de reagir. Talvez a diferença entre
estes termos não esteja tão clara no
dicionário, mas por ação quero signiﬁcar toda atitude construtiva, livre,
propositiva. Já por reação, quero dar
a entender aquilo que é feito tendo
por base alguma atitude de vingança,
competição ou mesmo ódio. Quando contempla, o espírito humano se
põe diante de algo e procura compreendê-lo antes de qualquer coisa.
Observa bem antes de se manifestar,
discerne mais do que julga.
Mas como contemplar hoje,
quando por todos os lados somos
incitados à superﬁcialidade por causa da pressa, à precipitação em nome
da eﬁciência? Se é verdade que existem muitas coisas que por si requerem urgência, como uma vida a ser
salva, um incêndio a ser extinto, ou
um encanamento a ser consertado,
há muito mais urgências criadas desnecessariamente. O resultado é que
ﬁcamos afobados, não conseguimos
a mínima paz para olhar para fora e
para dentro. E quando poderíamos
ter tempos ou espaços de tranquilidade, os preenchemos com ruídos
de natureza diversa. Viciamo-nos em
agitação e desaprendemos a arte de
pensar respeitosamente, contemplar.
Temos a imperiosa necessidade de

estar sempre ouvindo algo, sendo estimulado externamente, e a mente se
acostuma a isso. Quando solicitam de
nós um minuto de silêncio, logo nos
entediamos. Chegamos ao cúmulo de
preferir que as pessoas falem qualquer coisa em vez de guardar silêncio,
quando na verdade, faríamos menos
mal se guardássemos mais silêncio, e
contemplássemos as situações antes
de manifestar opiniões e emitir veredictos.
Se a ﬁlosoﬁa é, dentre outras coisas, a arte de fazer perguntas adequadas a respeito do mundo e das coisas,
ela é impossível sem contemplação,
sem olhar, sentir, escutar com vagar
e respeito. É verdade que toda pergunta tem seu valor, ao menos para
iniciar um diálogo. Mas a pergunta
feita na pressa de apenas quebrar
o silêncio, nem sempre é frutuosa,
ao passo que a interrogação que se
apresenta depois da contemplação,
traz em si o esboço de uma resposta e a possibilidade de um diálogo
transformador construtivo.
Há quem queira transformar o
mundo ou situações sem contemplação. Quem age assim, muito provavelmente faz barulho, quebra muito e
constrói pouco.
*Claudiano Avelino dos Santos, (ﬁlosoﬁa@paulus.
com.br) é mestre em Filosoﬁa pela PUC-SP e responsável pelas publicações de ﬁlosoﬁa da Paulus.
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Social | Por Karina Paz Alves Eustáquio*

SURDO
O DISCENTE

N A ESCOL A REGUL AR

A

pós o decreto Nº 5.626, de 22 de dezembro de
2005, que regulamenta a Lei número 10.436, de
24 de abril de 2002, dispondo a Língua Brasileira
de Sinais – Libras e a Declaração de Salamanca sobre a inclusão escolar, o docente precisa trabalhar com uma nova
realidade dentro da sala de aula: o discente surdo.
O professor observa que naquele mesmo espaço precisará dar conta de seus conteúdos para todos os alunos, além
de administrar todas as dificuldades e conflitos que poderão
surgir. Dessa forma, ele se preocupa como uma única questão: Como ensinar para todos?
Para trabalhar esse tema, utilizo autores que atuam com
discentes surdos no intuito de fazer apontamentos coerentes com a educação tal como ela acontece; nesse momento a
discussão se dará para todos os níveis (infantil, fundamental
I e II, médio e ensino superior) inserindo também a minha
experiência como professora de Libras para universitários e
irmã de um surdo usuário da Libras.
Retomo a minha carreira profissional apenas para apontar ao leitor o que me motivou a ingressar na pedagogia:
Como ensinar o aluno surdo no ensino regular?
Durante os estudos na graduação em pedagogia, questionei diversos docentes e discentes que já atuavam ou na educação infantil ou no ensino fundamental, em salas regulares,
mas naquele período ninguém conhecia esse “universo”.
Como a angústia continuava a morar em minha alma,
busquei as respostas nos estudos, realizando uma especialização que abordava temas como:
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- a surdez na educação regular;
- matemática para surdos;
- língua de sinais nos níveis: básico, intermediário e avançado;
- o ensino da língua portuguesa como segunda língua para os surdos.
Para trabalhar esses e outros temas tínhamos o privilégio
de conhecer professores ouvintes que já atuavam com os
surdos e surdos pedagogos.
Explico essa minha breve trajetória para que você professor perceba que todos nós dividimos angústias e questionamentos, pois a profissão que escolhemos inevitavelmente nos motiva a pesquisar. Isso porque nela não há espaço para rotina e o ser humano não se constrói no vazio,
mas sim, no contato com o outro indivíduo. Aqui aponto
alguns caminhos, porém, consciente de que sempre surgirão inúmeros desafios.
Retornando ao tema, primeiramente é preciso compreender o que é LIBRAS: “Língua Brasileira de Sinais - Libras é
a forma de comunicação e expressão em que o sistema linguístico de
natureza visual-motora, com estrutura gramatical própria, constituem
um sistema linguístico de transmissão de ideias e fatos, oriundos de
comunidades de pessoas surdas do Brasil.” (LEI Nº 10.436, DE
24 DE ABRIL DE 2002.)
Ou seja, é uma maneira de se comunicar com a comunidade surda; utilizando-se de seu corpo e de sua expressão
facial para fazer-se compreender.
Observe, caro(a) professor(a) que infelizmente só houve um reconhecimento enquanto uma língua, em 2002 e
que apenas em 2005 o decreto 5.626 pôde inserir uma dis-

ciplina de Libras nos cursos de licenciatura no nível superior. Portanto estamos abordando um assunto muito
recente e, por esse motivo, não é possível trabalhar com
verdades absolutas.
Após o conceito da Língua, é preciso compreender
quem é esse usuário: “...considera-se pessoa surda aquela
que, por ter perda auditiva, compreende e interage com o
mundo por meio de experiências visuais, manifestando sua
cultura principalmente pelo uso da Língua Brasileira de Sinais - Libras.” (DECRETO Nº 5.626, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2005.)
Ressaltando que nem todo indivíduo que não possui audição é usuário dessa língua, porém, esse é um assunto para
ser abordado em outro artigo.
Pensando que esse sujeito para me compreender e fazer-se entender precisa utilizar o seu rosto e o seu corpo, o professor necessita modificar e adaptar tanto o seu conteúdo
quanto o seu estilo de lecionar. Afinal de contas, esse indivíduo não poderá aprender com uma aula somente exibida na
lousa, com o professor de costas para a sala.
Para que a aprendizagem aconteça, faço algumas sugestões que você pode realizar, a partir de sua próxima aula:

1 Insira em suas aulas o máximo de imagens, figuras, desenhos. O sistema de Libras é imagético, portanto, esse aluno
necessita de ilustrações para compreender os conceitos.
2 Fique sempre de frente para a turma. O contato visual é
importante e auxilia o discente surdo a assimilar o conteúdo
da lousa com o que está sendo dito.

e tecnologias que viabilizem o acesso à comunicação, à
informação e à educação.”
O intérprete possui formação superior em Língua Brasileira
de Sinais, ele trabalhará ao seu lado com o objetivo de traduzir a aula que está sendo ministrada na língua portuguesa para os sinais. É importante reforçar que continua sendo
do professor a responsabilidade de ensinar, pois a função
do intérprete é a de auxiliar na comunicação.
6 Converse com o intérprete de LIBRAS antes do início da
aula, passe o conteúdo para ele revisar e pensar como o
fará para traduzir em sinais.
7 Faça um bom curso de LIBRAS e fique calmo. Mesmo
você sabendo a língua continua tendo o direito de ter um
intérprete ao seu lado.
Dessa forma todos conseguem exercer as suas funções
(professor, aluno e intérprete) e principalmente, o indivíduo
surdo. Assim ele aprende de forma significativa o conteúdo
e torna-se parte da sala e consequentemente da sociedade.
Isso sempre ocorre quando podemos contar com o
auxílio de um professor/educador comprometido e disposto a inovar o seu olhar sobre a educação, sobre si e
sobre o outro.

REFERÊNCIAS
GESSER, Audrei. Libras! Que língua é essa? São Paulo:
Parábola, 2012. – (81’221.24/G332Li) – (11ex)

3 Caso o aluno faça leitura labial, fale um pouco mais devagar, tente utilizar o que está escrito na lousa juntamente
com as imagens e com as explicações.

HONORA, Márcia. Livro ilustrado de língua brasileira
de sinais: desvendando a comunicação usada pelas pessoas com surdez. São Paulo: Ciranda Cultural, 2011. –
(81’221.24/H748L) – (11ex)

4 Uma boa iluminação é fundamental.

SÁ, Nidia Regina Limeira de. Cultura, poder e educação de
surdos. São Paulo: Paulinas, 2006. – (376.33/S113c) – (7ex)

5 Você tem o direito de ter um intérprete de Libras ao
seu lado, TODAS as aulas. Pesquise no Capítulo VI DA
GARANTIA DO DIREITO À EDUCAÇÃO DAS PESSOAS
SURDAS OU COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA, artigo 23: “As
instituições federais de ensino, de educação básica e superior, devem proporcionar aos alunos surdos os serviços
de tradutor e intérprete de Libras em sala de aula e em
outros espaços educacionais, bem como equipamentos

SKLIAR, Carlos. A Surdez: um olhar sobre as diferenças.
Porto Alegre: Mediação, 2012. – (376.33/S639s) – (13ex)
VELOSO, Éden; MAIA, Valdeci. Aprenda Libras com
eﬁciência e rapidez. Curitiba: Mão e Sinais, 2009. v.1-2
*Karina Paz Alves Eustáquio é professora de Libras, formada em Filosoﬁa e Pedagogia pelo Centro Universitário Assunção – Unifai. Também é especialista em
Libras e Ed. de Surdos – Faculdades Associadas Espíritas – Unibem.
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Li, Gostei e Recomendo! | Por Gustavo Rick Amaral*

o

PASSAPORTE
brasileiro para a galáxia internet

N

ão é tarefa fácil acompanhar de perto, passo a passo, o avanço tecnológico
das últimas décadas no campo da
comunicação e áreas vizinhas. Ainda
que tentemos fazê-lo como um mero
e irrefletido consumidor, desses que
vão ao sabor dos ventos do marketing
e dos reclames dos propaladores de
tecno-bugigangas, ainda assim, seria
preciso muito fôlego para acompanhar (com olhos somente ou também
com os bolsos) tal torrente de fascinantes novidades. Lucia Santaella já
vem há mais de duas décadas se dedicando a uma tarefa muito mais difícil:
acompanhar, a partir de uma perspectiva científica, este avanço tecnológico. Santaella (que tem se estabelecido
como uma das mais destacadas pesquisadoras e pensadoras das interfaces entre comunicação e tecnologia)
apresentou os mais recentes resultados dessa difícil empreitada científica
no livro Comunicação ubíqua: repercussões
na cultura e na educação.
Já na abertura do livro, Santaella
afirma que os estudos a respeito do
desenvolvimento tecnológico dos últimos anos a levaram à convicção de
que a condição contemporânea da
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existência humana é ubíqua. De acordo com as palavras da própria autora,
“em função da hipermobilidade, tornamo-nos seres ubíquos. Estamos, ao
mesmo tempo, em algum lugar e fora
dele. Tornamo-nos intermitentemente
pessoas presentes-ausentes. Aparelhos
móveis nos oferecem a possibilidade
de presença perpétua, de perto ou de
longe, sempre presença. Somos abordados por qualquer propósito a qualquer hora e podemos estar em contato com outras pessoas quaisquer que
sejam suas condições de localização e
afazeres no momento, o que nos transmite um sentimento de ubiquidade.
Corpo, mente e vida ubíquas” (p. 16).
É justamente por ser um voo de
reconhecimento (pelo terreno da
cultura e educação contemporâneas)
com propósitos científicos que o livro
começa com proveitosas distinções
conceituais. Santaella, ainda na introdução, apresenta a diferença entre
computação ubíqua, computação móvel e computação pervasiva e ensina
que a primeira delas depende das duas
últimas. Se computação móvel é aquela
que possibilita que os seres humanos
se movimentem fisicamente levando consigo serviços computacionais

e, por sua vez, computação pervasiva é
aquela em que o computador está embarcado no ambiente de forma invisível para o usuário. Então, explica a autora, a computação ubíqua é justamente
aquela que procura integrar a mobilidade referente a esse primeiro tipo de
computação e a funcionalidade dos
serviços computacionais referentes
ao segundo tipo. Assim, a computação
ubíqua é definida como a “coordenação de dispositivos inteligentes, móveis e estacionários para prover aos
usuários acesso imediato e universal à
informação e novos serviços, de forma transparente, visando aumentar as
capacidades humanas” (p. 16 e 17).
Em geral, Santaella adota um
tom otimista com relação às mudanças ocasionadas pela tecnologia. De
acordo com a pesquisadora, é mais
produtivo chamar atenção para o potencial construtivo das tecnologias do
que demonizar seus malefícios (cf. p.
22). Entretanto, não devemos fazer
uma leitura rasa desse “otimismo”,
pois, se observarmos o que ocorre
nas entrelinhas e o que se insinua na
própria estrutura do texto, notaremos
que algumas denúncias foram instaladas “de caso (muito bem) pensado”

nalguns pontos estratégicos do livro.
Algumas dessas denúncias (talvez as
principais delas) chamam atenção
para o atraso educacional no país e
para as enganosas políticas de “inclusão digital”. Dessa forma, podemos denominar o posicionamento de
Santaella de “otimismo crítico”. Este
subtipo de otimismo fica mais claro
se percebermos que o modo como
Santaella distribui os temas dentro da
obra faz com que o leitor primeiro tenha contato com o mundo de possibilidades que já desponta na linha do
horizonte para depois trazê-lo de volta à realidade de um país que não tem
criado as mínimas condições para que
seus cidadãos consigam tirar proveito
nem mesmo de uma parte ínfima deste admirável mundo novo.
Muitas dessas possibilidades que
são anunciadas como pertencentes
a esse mundo novo já vêm se realizando (e se tornando habitual) no
dia a dia de muitas pessoas, sobretudo, as mais jovens. Por exemplo, nos
capítulos 6 e 7, Santaella descreve as
alterações ocasionadas pela recém-adquirida condição de existência
ubíqua na formação de subjetividades e também no próprio modo de se
relatar e entender a experiência humana. Uma das consequências mais
notáveis da “vida sempre on-line”
(always online) descritas pela autora é
que atualmente “viver e registrar o vivido sobrepõem-se temporalmente”
(p. 127). Esta é exatamente o antípoda da situação que encontramos
num clássico da Literatura Nacional,
“Memórias póstumas de Brás Cubas”
(de Machado de Assis). Neste livro, o
personagem principal narra sua biografia depois de morto, ou seja, relata
os fatos de sua vida depois de já os ter

vivido. Este seria a o maior intervalo
de tempo possível que alguém poderia aguardar para elaborar um relato
autobiográfico. Seria um intervalo
relativo à própria vida a ser relatada.

Atualmente, como não só se tornou
possível, mas cada vez mais comum
que as pessoas vivam um estilo de
vida “always online” alimentando páginas de redes sociais com imagens,
arquivos áudio e pequenos textos sobre sua vida, um relato autobiográfico
passou a poder ser elaborado no menor intervalo de tempo possível. Outra das consequências mais notáveis
da “vida sempre on-line” descritas
por Santaella são as novas formas ou
“novas versões” de atividade política
possibilitadas pela rede e pela ubiquidade. Aliás, durante as eleições gerais
de 2014 (uma das mais polarizadas na
história do país), ficou óbvio o modo
intenso (embora nem sempre de forma minimamente qualificada) como a
rede consegue abrigar e fazer desenvolver questões políticas.
Entretanto, como já adiantamos,
longe de ser um discurso apologético

sobre as novidades do cenário atual
da comunicação, o livro de Santaella
traz um alerta a respeito das condições em que o Brasil se encontra para
enfrentar esta transição para uma era
na qual as pessoas têm acesso imediato e universal a uma quantidade gigantesca de informação disposta nos
mais diversos formatos (textos, imagens, áudios, vídeos). De acordo com
dados apresentados no livro (p. 350),
o índice de analfabetismo funcional
no país é de 75%, ou seja, apenas 1/4
da população brasileira é dotada de
alfabetismo pleno. Isso significa que a
grande maioria dos brasileiros tem sérias limitações para interpretar textos.
Esta dificuldade em lidar com textos
mais extensos ou com um número
maior de relações entre informações
extraídas das partes de um mesmo
texto também se apresenta como um
considerável obstáculo que esta parte
da população brasileira deve enfrentar ao entrar no universo da internet.
Para Santaella, a vida na rede não dispensa, mas requer (de forma cada vez
mais evidente) alfabetização plena.
“As estruturas digitais de produção
híbrida de textos, imagens, áudios,
vídeos e programações estão criando
uma lógica nunca antes vivenciada e
explorada, uma lógica que não prescinde da alfabetização plena” (p. 357).
Para entrar na galáxia internet, deve-se
passar necessariamente por Gutemberg.
Não parece haver atalhos.

Gustavo Rick Amaral é coordenador do Curso de
Jornalismo da FAPCOM. Doutor no Programa de
Pós-graduação Tecnologias da Inteligência e Design
Digital (TIDD – PUC-SP). Mestre pelo Programa de
Estudos Pós-Graduados em Comunicação e Semiótica, da PUC/SP (2009) e leciona na Faculdade
PAULUS de Tecnologia e Comunicação (FAPCOM).
Possui graduação em Comunicação Social pelo Instituto de Educação Superior de Brasília (2006).
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Sala de Aula | Por Jacqueline Saturnino Vieira* – Recife (PE)

a partir do livro Eu me declaro criança
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tórias, uma atividade maravilhosa para professores da rede
municipal de ensino e uma roda de contação para crianças.
Uma boa obra literária é aquela que apresenta a realidade de forma nova e criativa, deixando espaço para o leitor
descobrir o que está nas entrelinhas do texto. A interação
da criança com a literatura possibilita uma formação rica
em aspectos lúdicos, imaginativos e simbólicos. O desenvolvimento dessa interação, com procedimentos pedagógicos adequados, leva a criança a compreender melhor o
texto e seu contexto.
Elaborei um pequeno roteiro que compartilho com vocês, espero que ele possa auxiliar no estímulo da leitura e
da escrita dentro e fora da sala de aula, aﬁnal, quanto mais
lúdico for o trabalho com a literatura infantil, melhor será
seu impacto na formação de leitores e na aprendizagem da
leitura e da escrita.

Divulgação

A

literatura infantil é objeto de muitas pesquisas nas
últimas décadas. Alguns estudiosos tecem reﬂexões sobre a importância de estimular a leitura e
a escrita e apontam alternativas para orientar os professores a realizar um trabalho mais sistemático e aprofundado,
com obras literárias voltadas às crianças. Outros discutem
o papel da literatura infantil na formação de leitores. Pensando nisso elaborei, algumas orientações metodológicas
para garantir essa dupla função. Queremos que a leitura
na escola seja marcada por momentos lúdicos e prazerosos, fruto do contato das crianças com os textos literários,
tendo como consequência o estímulo à alfabetização e ao
letramento já nos anos iniciais do Ensino Fundamental.
Sabemos que a partir do momento em que a criança
tem acesso ao mundo da leitura, ela passa a buscar novos
textos literários, faz novas descobertas e consequentemente amplia a compreensão de si e do mundo que a cerca.
Nesse cenário, professores e coordenadores pedagógicos
devem atuar em sintonia, assegurando que o trabalho com
a literatura infantil aconteça de forma dinâmica, por meio
de práticas lúdicas capazes de inﬂuenciar de maneira signiﬁcativa o desenvolvimento de habilidades orais, leitoras e
escritoras. A contação diária de histórias, intermediada por
uma boa dose de poesia, proporciona momentos mágicos
de valor educativo sem igual na correlação destes três eixos: leitura, escrita e oralidade.
Para isso, escolhi o livro “EU ME DECLARO
CRIANÇA” da PAULUS Editora. Com este livro desenvolvi uma oﬁcina de leitura e técnicas de contação de his-

TÍTULO: Eu Me Declaro Criança
AUTOR: Ronaldo Monte
ILUSTRADOR: Cláudio Martins
EDITORA: PAULUS
RESUMO
EU ME DECLARO CRIANÇA conta de forma poética e brincante as alegrias de ser criança utilizando os Princípios da
Declaração Universal dos Direitos da Criança, que encanta
a todos que leem, de forma leve e suave. Suas ilustrações
dialogam com o leitor e nos convidam a ler para além das
poesias descritas.
TEMAS RELATIVOS
Direitos das Crianças e Adolescentes, Diversidade Étnica
Racial; Pluralidade Cultural; Cidadania.
ATIVIDADES PREPARATÓRIAS
1º Passo: Construa um pergaminho em uma folha de papel
madeira com os alunos e pergunte para eles o que compreendem quando se fala em direitos das crianças;
2º Passo: anote tudo que os alunos falarem no pergaminho ou em tarjetas, elencando os sentimentos iguais;
3º Passo: com a turma sentada em círculo inicie a roda
de leitura do livro e explore as imagens. Leia o primeiro
parágrafo e peça que eles deem continuidade;
4º Passo: Elabore perguntas norteadoras, para ajudar na
reflexão, tais como:
– O que são direitos?
– Você tem direito a que?
– Você já ouviu fala no ECA?
– Quem gosta de poesia?
5º Passo: Ouça a música Direito e Deveres de Toquinho,
que fala sobre a temática proposta pelo livro e correlacione
com a leitura das imagens.
RECOMENDAÇÕES PARA LEITURA
• Leia a história com antecedência, manuseie o livro para
conhecê-lo melhor;
• Cante uma música com as crianças antes de iniciar a
história para aquecer a voz;

• Leia a primeira parte da história e peça que as crianças
deem continuidade, utilizando o mesmo tom de voz. Claro
que cada um com suas particularidades na hora da leitura.
• Não esqueça que de manter a entonação de voz e a expressão facial, pois elas são suas maiores aliadas;
• Manter sempre o olhar de criança quando estiver narrando ou contando a história.
LEITURA DE IMAGENS
Apresente o livro para as crianças que deverão estar sentados em círculo, em seguida fale sobre o autor, ilustrador. E inicie a história, fique atenta aos detalhes da leitura
de imagens.
LEITURA INDIVIDUAL DO ALUNO
Formem duplas e peça para que a partir das ilustrações as
crianças construam novos poemas, analise o texto produzido
pelo grupo. Veja se o texto corresponde à leitura de imagens.
Com a ajuda de um dicionário veja o significado das palavras construídas. Se for necessário, corrija-as.
ATIVIDADES PARA COMPARTILHAR A EXPERIÊNCIA
• Após a leitura construa um pergaminho para expor na
sala e/ou na escola.
• Em cartolina ou tela, com tinta guache, canetinha, outros... Reproduza as imagens da história.
• Organizem uma exposição no pátio da escola ou na sala
de aula para expor as tela e o pergaminho EU ME DECLARO CRIANÇA.

Independentemente do tipo de livro que utilizem em
sala de aula, os professores devem dedicar pelo menos 25
minutos diários das aulas para proporcionar um momento
de leitura, seja de forma coletiva ou individualizada. Ler histórias para as crianças é incitar o imaginário, provocar perguntas e buscar respostas, é despertar grandes e pequenas
emoções como rir, chorar, sentir medo e raiva. Emoções
estas que vêm das histórias ouvidas e lidas. Juntos, livros,
brinquedos e brincadeiras fortalecem ainda mais a construção de novos conhecimentos, favorecendo o desenvolvimento motor, social, emocional e cognitivo das crianças.
* Jacqueline Saturnino Vieira é professora e contadora de histórias.
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Gorrinho 2
O mistério está no ar

A menina
da renda vermelha

Formato: 13,5 cm x 21 cm
Páginas: 262

Formato: 21 cm x 27 cm
Páginas: 24

João Pedro Roriz

O livro marca o retorno cativante de Gorrinho, um garoto
genial que desvenda mistérios com cálculos matemáticos e pensamentos lógicos em seis histórias de tirar o fôlego. A leitura é envolvente e possui um caráter pedagógico diferente do volume de estreia. O segundo volume
fala, em suas entrelinhas, da importância da matemática
para resolução de problemas simples e complexos da
vida cotidiana. A proposta é quebrar paradigmas em sala
de aula e chama a atenção abordando temas referenciais
como amizades, relacionamento, paixão e principalmente novos aprendizados.

Tornando a escola legal

Um guia infantil para
superar conﬂitos escolares

Fabiana Guimarães
Ilustrações: Veruschka Guerra

O livro narra a história da menina Tereza, que vivia nas
terras do Pucaba, um lugar encantado entre um rio e uma
levada. A bela menina sonhava com o dia em que conheceria sua madrinha e assim tentava imaginá-la. Pensava também em presenteá-la com uma toalha de renda
para enfeitar a sua casa. E na busca do vermelho, Tereza
começa a descobrir o mundo e a tecer as histórias da
própria vida, entre as tranças e o pano. A partir de um
cuidadoso projeto gráﬁco, com a mistura de técnicas de
pintura e belíssimas ilustrações, desenrolam-se as aventuras, anseios e sonhos de Tereza, numa crescente renda
que promete agradar crianças, jovens e adultos.

A educação em poesia
Canísio Mayer

Michaelene Mundy
Ilustrações: R.W.Alley

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

A obra tem como pretensão ser um verdadeiro guia de
orientação para os pais e professores no sentido amplo
de auxiliar crianças na fase escolar a superar as diﬁculdades e conﬂitos do dia a dia. A leitura revela como o ambiente escolar pode se tornar um espaço prazeroso para
o aprendizado e formação, oferecendo caminhos para os
pais identiﬁcarem os problemas dos ﬁlhos na escola. O
livro faz parte da Coleção Terapia Infantil e segue na 7ª
edição, fazendo muito sucesso entre pais e professores.
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Formato: 13,5 cm x 21 cm
Páginas: 176

Com o intuito de tornar a educação mais prazerosa e mais
poética, o livro apresenta 60 poemas com os principais
pensamentos do autor e referências de grandes personalidades da história. O objetivo é envolver a vida com
poesias que levam ao discernimento, à paz interior, à excelência do convívio diário e reﬂexão pessoal. Dessa forma o conteúdo do livro é abrangente e auxilia em várias
áreas, mas de forma especial, a todos que trabalham na
educação, pois passa por uma forte conotação pedagógica. Trata-se de uma evolução poética que para os educadores dará leveza, prazer e motivação à arte de educar.

Modelos
de ﬁlosoﬁa política

w

A ontologia em debate
no pensamento
contemporâneo

Stefano Petrucciani

Manfredo Araújo de Oliveira

Formato: 16 cm x 23 cm
Páginas: 232

Faixas: 11

Com a pretensão de tematizar a ontologia, isto é, o estudo do ser, considerado como o núcleo da ﬁlosoﬁa, a
obra aborda a ontologia em debate no pensamento contemporâneo. O autor busca retomar a metafísica, e trata
fundamentalmente de questões “repensadas”, que correspondem ao que a tradição trabalhou como “metafísica
geral ou universal”. Dessa forma, objetivo deste livro é
debater onde a ontologia se situa, qual a sua tarefa especíﬁca e também enveredar pela forma como deve ser articulada, a partir de tantos debates atuais, demonstrando
um interesse não apenas interpretativo, mas sistemático.

O livro constitui uma sintética introdução à ﬁlosoﬁa política, apresentada por meio de seus conceitos, de seus
problemas e das principais teorias. O autor traça um
mapa de algumas perguntas fundamentais que a ﬁlosoﬁa
política tem procurado responder no decurso de sua longa história: qual é a melhor ordem política? Que relações
há entre moral e política, de um lado, e entre política e
força, do outro? Qual é a natureza do agir político? Em
seguida são apresentados quatro paradigmas do pensamento político que têm marcado profundamente a história, além de alguns conceitos políticos fundamentais
como liberdade e liberalismo, socialismo e democracia.

Introdução à mitologia

Formato: 16 cm x 23 cm
Páginas: 268

w

Fundamentos para uma
educação libertadora

José Benedito de Almeida Junior

Dom Helder Camara
e Paulo Freire
Martinho Condini

Formato: 12 cm x 18 cm
Páginas: 200

O livro apresenta um conjunto de fantásticas narrativas
em torno do cenário mítico. A cada passo o autor busca
orientar o leitor em meio às narrativas fascinantes e ao
mesmo tempo estranhas à nossa realidade. Apontando
caminhos para a interpretação do fenômeno conhecido
como “mito”.
A obra faz parte da coleção Filosoﬁa em Questão e traz
nomes consagrados e conhecidos do campo da mitologia. Dessa forma, o que se pretende é oferecer um guia
de estudos, que apresenta as concepções de alguns
dos principais estudiosos do mito e da mitologia.

Faixas: 11

Formato: 13,5 cm x 21 cm
Páginas: 248

O livro apresenta Dom Helder Camara como educador, a
partir do seu trabalho político-educacional à frente da Arquidiocese de Olinda e Recife (1964-1985), período este
que coincide com a ditadura militar no Brasil. Apontar a
relação Helder-Freire é relevante para a educação, pois
ambos tiveram uma trajetória semelhante em diferentes
setores: a construção de uma Igreja libertadora e a construção de uma educação libertadora.
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Divulgação

Crônica | Por Douglas Tufano*

C

omo professor, há muitos
anos venho trabalhando com
turmas de alunos do Ensino
Médio e uma das questões mais debatidas durante as aulas é o problema da
escolha da carreira. Hoje, por volta dos
16 ou 17 anos, os alunos são, de certa forma, “obrigados” a escolher uma
carreira. Mas, com essa idade, como
escolher bem? Como decidir seguir
um caminho que eles desconhecem?
E é justamente nesse momento
tão delicado que o jovem se vê pressionado de todos os lados. A família
não para de perguntar: aﬁnal, o que
você quer fazer na vida? Na escola, só
se fala em passar no vestibular. E essa
aprovação acaba virando uma obrigação. A reprovação é vista como um
fracasso pessoal, aumentando ainda

38

Páginas Abertas

mais a angústia desses jovens. Além
disso, hoje há muitas opções proﬁssionais e eles se veem perdidos diante
de tantas possibilidades. Até então,
assumiam poucas responsabilidades
e, de repente, devem tomar uma decisão que vai mudar sua vida, vai afetar a vida da família, pode signiﬁcar
a mudança para outra cidade, o rompimento de amizades – enﬁm, uma
decisão muito séria para a qual eles
ainda não estão preparados.
Esse é um problema que não vem
sendo enfrentado pela grande maioria
das escolas, que simplesmente deixam
os estudantes entregues à própria
sorte. Os que têm pais responsáveis
e conscientes se sentem mais amparados, mas isso ocorre apenas com
uma minoria. Mas o problema não
é a questão proﬁssional, não se trata
apenas de obter informações sobre o
mercado de trabalho. Estamos falando da vida toda de uma pessoa e não
apenas de um detalhe, de algo secundário e passageiro. O mais importante
é ajudar o jovem a conhecer-se. Sem
conversar sobre seu projeto de vida,
seus sonhos, suas preferências, como
ajudá-lo a escolher uma proﬁssão,
uma atividade que vai ter um papel
fundamental na construção de sua
autoimagem, na busca da felicidade?
A falta de orientação dos estudantes reﬂete-se claramente no alto
número de desistências que ocorre

nos primeiros dois anos de um curso
superior, tanto em faculdades particulares como públicas. Estudantes
que se esforçaram muito para passar
nos vestibulares, acabam desistindo
de um curso porque ele não corresponde ao que eles queriam. Mas o
que eles queriam? O que eles sabiam
sobre esse curso? O que eles sabiam
sobre si mesmos?
Esse é um dos grandes desaﬁos da
escola brasileira. Realizar um trabalho
de orientação vocacional e proﬁssional sério, para diminuir a pressão
emocional e psicológica que há sobre
os alunos. A escola deve ajudá-los
nesse processo de autoconhecimento
e deve também envolver as famílias
nesse trabalho, para que aprendam a
lidar melhor com a situação em casa.
Passar no vestibular é o ﬁnal de um
processo de escolha e não o seu início. Não se pode começar pelo ﬁm.
Antes de decidir fazer vestibular é
preciso decidir o caminho a seguir.
Lembremos o antigo ditado: para
quem não sabe aonde vai, qualquer
caminho serve. A escola e a família
não devem continuar jogando essa
responsabilidade nas costas de jovens
ainda muito imaturos e inexperientes.
*Douglas Tufano é professor de Português, Literatura e História da Arte, formado em Letras e Pedagogia pela Universidade de São Paulo e pós-graduado
em História e Filosoﬁa da Educação. É autor de livros
didáticos e paradidáticos nas áreas de Língua Portuguesa e Literatura. E-mail: dgtufano@terra.com.br

Ensinar a beleza

176 págs.

A EDUCAÇÃO EM POESIA
Canísio Mayer
Esta obra busca auxiliar a educação
de forma terna, prazerosa e profunda
através da poesia. Poemas por Canísio
Mayer com forte conotação pedagógica,
para famílias, escolas e comunidades.
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do existir

Adélia Prado
Poesia, mística e educação
“O que chamamos educação não se edifica sem alimentar a
necessidade básica que temos de beleza e sentido.
Sem isto, corremos o risco de nos esvairmos em vão. Antes
de formar técnicos, devemos formar pessoas.”

Lúcia Fidalgo
A importância do LEITOR e da LEITURA
Uma discussão sobre a importância da leitura diária e das
histórias, através da indicação de livros para as crianças para
sua formação como leitores.

As inscrições devem ser feitas somente pelo
site da PAULUS, de 1º a 15 de maio.
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Rua Major Maragliano, 191 - Vila Mariana - São Paulo/SP
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