ANO 40

nº 63

2015

Comunicação, educação e cultura
promovem atualização e reciclagem

Filosoﬁa

Mario Sergio Cortella relembra o legado de Paulo
Freire e aponta caminhos com mais sensatez
para a educação

Sala de aula

Menina palavra: projeto gaúcho começa com a
leitura e se amplia para debates e interpretações
entre alunos e professores

U m b ra s
ileir
Criação PAULUS / A PAULUS se reserva o direito de alterar ou retirar o produto do catálogo sem prévio aviso. Imagens meramente ilustrativas.

!
ê
c
inho como vo

Criação PAULUS / A PAULUS se reserva o direito de alterar ou retirar o produto do catálogo sem prévio aviso. Imagens meramente ilustrativas.

Coleção Brasileirinhos
A coleção Brasileirinhos, da PAULUS Editora, leva seus pequenos leitores a uma viagem especial
pelo Brasil, para conhecer as biografias de diferentes personagens da cultura e da história nacional.
Jorge Amado, Mario Quintana, Cora Coralina, Chiquinha Gonzaga, entre outros grandes nomes do
Brasil, apresentam vidas incríveis e de grande valor para as crianças.

VENDAS:
11 3789-4000 | 0800-164011
vendas@paulus.com.br

paulus.com.br

Sumário

12
14
16
18
22

Workshop 1
Culturas Matrizes
por Fátima Bonifácio

Workshop 2

09

O uso das redes sociais e do cinema
por Sebastião Soares

Workshop 3
Coaching educacional: uma nova concepção

para o apoio da atividade educacional

Entrevista

20

Pensamentos

21

Literatura

32

Filosofia

34

Sala de Aula

36

Páginas Abertas Indica

Workshop 4
Literatura: o encantamento
nas mãos do professor

Workshop 5
Fundamentos para uma educação
libertadora na perspectiva de
Dom Helder Camara e Paulo Freire
por Martinho Condini

Contos de fada e de encantamento:

ferramentas de integração e desenvolvimento
em sala de aula

por Maria Elci Spaccaquerche

26

Workshop 7
Personalização e tecnologia
na educação: projetos inovadores
apoiados pela Fundação Lemann

por Julciane Rocha e Leandro Holanda

28
30
4

Workshop 8
Criação e produção de vídeos
como recurso educativo
por Leslye Revely, Lilian Crepaldi e Tiago Casado

Workshop 9
A educação do olhar pela imagem técnica
por Adriano Miranda

Páginas Abertas

38
Encarte

24

Workshop 6

Simpósio de Educação PAULUS
comemora a sua 10ª edição, em grande estilo. O evento
se consolida como palco de discussão e reciclagem sobre as múltiplas formas de ensinar e debater a importância da aprendizagem. Adélia Prado e Lúcia Fidalgo foram
os destaques desse encontro especial, além dos diversos workshops, oferecidos aos professores e visitantes.

06

por Kátia Veloso

por Márcia Villanacci Braga

CAPA

Operária da palavra
Filosofa, poetisa, contista, reconhecida mundialmente por seus textos literários que retratam o cotidiano
com leveza, a professora e escritora Adélia Prado
fala sobre sua trajetória, inspirações, literatura, principais influências, religiosidade e pensamentos sobre
a arte de escrever e ensinar.
A vida boa, quem não quer?
por Claudiano Avelino dos Santos
A arte de estudar,
por Antonio Iraildo Alves de Brito
Ilusão de Ética?
Então, educar para a sensatez,
por Mario Sergio Cortella
Menina Palavra Viva,
Por Maria Goretti Orth, Ana Claudia Wolf, Luciane
Vieira, Fabíola Castro e Daiane Medeiros - Poa (RS)
Literatura infantil, comunicação, fotografia, filosofia e
bioética destacam-se entre as indicações de leitura.

Crônica
Ciúme e violência entre os jovens,
por Douglas Tufano

Especial Formação de Professor
A obra Cordel das festas e danças populares, de
Nezite Alencar foi produzida em versos com ricas
ilustrações. Nela estão o folclore, costumes dos índios e povos imigrantes. O projeto pedagógico de
Beatriz Tavares permite ao professor explorar temas
como ética, pluralidade cultural e meio ambiente.
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E

sta é uma edição muito especial para todos nós. E o motivo
é o mesmo que nos impulsiona a cada reportagem e a cada
número da revista: falar de educação. E quando mencionamos
aprendizagem, todos os gestos e iniciativas contam e podem
fazer a diferença. Projetos e ideias são desenvolvidas e abrem-se novas portas e janelas para o diálogo. Tudo entra na conta e
pode fazer a diferença. Como diz a música: “Vamos precisar de
todo o mundo” porque o caminho do desenvolvimento passa
necessariamente pela educação.
Falávamos de um momento especial e o motivo da comemoração foi a realização do Simpósio de Educação PAULUS,
que completou dez anos de sucesso. Com ele, milhares de
professores acompanharam palestras, questionaram práticas e
discutiram maneiras de aprimorarem a sua atuação proﬁssional.
Palco de atualização e reciclagem gratuita, o 10º Simpósio
de Educação PAULUS é o tema principal da nossa edição. Nela
vamos contar como foram as palestras da professora Lúcia Fidalgo, conceituada e experiente educadora e também enfocar
a riqueza das palavras de Adélia Prado, ex-professora, escritora
e ﬁlósofa. Foram mais duas ricas experiências, somadas ao que
já aconteceu anos anteriores entre nomes como Celso Antunes,
nosso colaborador Mario Sergio Cortella, Heródoto Barbeiro,
Lúcia Santaella, Viviane Mosé, Leandro Yanase, Clóvis de Barros
e os saudosos Ariano Suassuna e Rubem Alves, entre outros.
As duas palestras principais do último Simpósio não poderiam trazer temas mais oportunos como: “A importância do leitor e da leitura”, conduzido por Lúcia Fidalgo e “Poesia, mística
e educação”, com Adélia Prado, ambas retratadas em nossa
matéria de capa. Em comum, o mesmo amor pela literatura e
pelas letras e sobretudo o ideal de compartilhar, ensinar e o
brilho nos olhos que só os professores têm.
O evento também ofereceu nove workshops e nas próximas
páginas você encontra artigos dos próprios palestrantes sobre o
tema que desenvolveram. Entre eles tecnologia, fotograﬁa, cinema, vídeo, contos de fada, Dom Helder, Paulo Freire e muito mais.
Como esta edição da revista apresenta uma formatação
diferenciada, excepcionalmente não contaremos com as colunas: Reﬂexões, do nosso colaborador Alexandre Carvalho e Li,
gostei e Recomendo, que voltam na próxima edição.
Mais uma edição especial, para um público igualmente especial: você!
Uma boa leitura e até breve!

Equipe Páginas Abertas
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Entrevista | Por Cleane Santos e Marcelo Balbino

OPERÁRIA
da palavra
POESIA
Adélia Prado, um dos maiores nomes da literatura brasileira conversa sobre
literatura, inﬂuências, religiosidade e educação. A ﬁlósofa, mãe, professora e
escritora nos conta sobre seu ofício, a busca da beleza e a emoção da palavra

VIDA

POESIA
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Everton Cesar Moisés/Divulgação

Adélia Luzia Prado Freitas, ou simplesmente Adélia Prado, nasceu,
cresceu e vive até hoje em Divinópolis, Minas Gerais. Filha do ferroviário
João do Prado Filho e de Ana Clotilde Corrêa, teve uma infância simples e pacata. Posteriormente, cursou
o magistério e começou a lecionar,
formando-se em Filosoﬁa em seguida. Em meados dos anos 70, enviou
uma carta e seus novos poemas ao
poeta e crítico Affonso Romano de
Sant’Anna, que mostrou o material
para Carlos Drummond de Andrade.
Ao ler os manuscritos, Drummond

sugeriu a publicação e assim nascia
Bagagem, a primeira obra da autora. Depois da estreia, vieram em
poesia os livros O coração disparado
(1978); Terra de Santa Cruz (1981); O
pelicano (1987); A faca no peito (1988);
Oráculos de maio (1999); A duração do
dia (2010). Em prosa, destacam-se os
livros Solte os cachorros (1979); Cacos
para um vitral (1980); Os componentes
da banda (1984); O homem da mão seca
(1994); Manuscritos de Felipa (1999);
Filandras (2001); Quero minha mãe
(2005); Quando eu era pequena (2006);
A duração do dia (2010). Isso sem falar nas antologias, prêmios literários,
obras para teatro, além das parcerias
e obras traduzidas. Sobre o descobrimento da beleza, a autora cita a música do alemão Bach (Johann Sebastian Bach 1685 – 1750) e enfatiza que
não a entende, mas a sente em seu
coração. Religiosa, comenta a força
da palavra na Bíblia, que a encanta e
inﬂuencia. Mãe de cinco ﬁlhos, Adélia incorpora os papéis de esposa e
mãe, além de intelectual, fato que valorizou o papel feminino nas letras.
A seguir, acompanhe um pouco do
pensamento da brilhante escritora,
em entrevista exclusiva.

Como aconteceu seu primeiro
contato com a literatura?
Na minha infância tive contato com a
literatura oral através de meu pai, que
contava histórias folclóricas e amava
repetir os textos dos evangelhos.
De onde vem a sua inspiração
para escrever?
A inspiração para escrever poesias
nasce do embate do cotidiano, onde
não faltam dor, alegria, esperança,
raiva, todas as emoções humanas que,
para o poeta, são captadas e transformadas pela arte através da poesia que
o poema guarda, o que vale dizer através da beleza.
Como foi o seu trabalho no
segmento educacional?
Como professora, trabalhei até descobrir minha verdadeira vocação. Aprendi na sala de aula e nas escolas públicas
e particulares tudo o que é equivocado
quanto à educação, sendo eu mesma
vítima e algoz de inúmeros equívocos.
Qual é a sensação em ganhar
prêmios literários?
Ganhar prêmios literários é bom, dá
uma certa autoconﬁança e é só. Há

PALAVRAS
SONHOS
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gigantes da literatura que nunca foram premiados.
Na sua visão, é possível utilizar a poesia em sala da aula?
Qual a importância do tema
para o ensino?
Sala de aula que não considera a poesia está falhando no aspecto mais
substancial da educação, que é a humanização dos alunos.
Em qual momento nasce um
poema? Você costuma afastar-se da realidade, das pessoas para escrever? Existe algum ritual?
Como aconteceu comigo, acho sim
que a palavra poética age em nós
como elemento humanizador, capaz
de consolação e alegria. É uma via
espiritual importantíssima. Quanto à
realidade, se me afastar dela, não tenho sobre o que escrever. Não tenho
rituais quando escrevo.
O que dizer da arte de escrever?
A arte de escrever coloca-se ao lado
de outros dons, como saber cantar,
desenhar, pintar, compor. Cada um
destes dons carrega seu “poder” de
humanizar através da beleza, consolar o coração humano e nos levar por
esta via à beleza suprema, que é a beleza divina.
Qual é a inﬂuência da religião
em sua vida e obra?
Minha obra toda, de poesia e prosa,
se nutre da minha convicção religiosa,
de meus valores espirituais, simplesmente porque é impossível abrir mão
de mim mesma para escrever. Fazê-lo seria laborar na areia. Seria pedir a
um ateu que escrevesse como se fosse
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crente. Fui formada na visão franciscana da vida, educada na fé pelos frades de nossa cidade.
Qual a sua relação com a Bíblia?
A Bíblia é e sempre foi um livro de
fundação para a minha vida.
Em sua obra, a ﬁgura feminina já foi descrita como um ser
desdobrável. Por que e qual o
sentimento em escrever sobre
a mulher?
Eu nunca escrevo “sobre a mulher”,
mas sendo mulher, certamente o que
escrevo leva a minha experiência que
só pode ser feminina. Não há como
fugir. Escrevo sobre tudo.
Muitos dos seus personagens
surgiram de Divinópolis (MG)?
Qual a inﬂuência da sua terra
em sua obra?
Minha terra, Divinópolis, me ofereceu e me oferece “assunto” para o que
escrevo. É daqui que experimento o
mundo. O que acontece aqui acontece em qualquer lugar do planeta.
Sobre o ensino, qual é a sua
visão em relação ao sistema
de aprendizagem atual?
Sobre o ensino atual, está em decadência grande, como o resto das instituições no país, sejam civis ou religiosas. O que está funcionando, acho,
graças a Deus, é a Polícia Federal, o
Ministério Público, os institutos envolvidos na investigação e denúncias
dos inacreditáveis escândalos que envolvem ﬁguras públicas. É o nosso
oásis de esperança. Tomara que as
instâncias de julgamento e punição
se comportem à altura da justiça que
o país precisa experimentar.

Qual é a sua avaliação sobre
a proﬁssão de professor em
nossos dias?
Uma vergonha a situação do professor mal formado, pessimamente remunerado. Tratam o professor como
tratam a educação, com descaso.
Você recebeu algum tipo de
incentivo dos seus professores, com relação à poesia?
Falar em pátria educadora soa como
cinismo. Eu recebi incentivo de professores com relação à poesia, porque
tive ótima escola primária.
Qual a importância em participar de eventos como o Simpósio, que reúne professores
e educadores?
Participar de eventos como esse Simpósio da PAULUS é uma ótima
oportunidade para discutirmos porque estamos tão mal classiﬁcados e
nosso desempenho é tão vergonhoso.
Não apenas em educação. Momento
para conhecer, discutir e repudiar estatísticas mentirosas e eleitoreiras.
Qual o papel do educador na
vida de jovens e crianças?
Criar caminhos verdadeiros de ajuda
e felicidade para nossos queridos jovens, crianças e professores.
Como o professor pode estimular a leitura?
Atualmente, existe uma vulgarização
do ensino que tem o seu estudo todo
voltado para o vestibular. Eu acredito que o livro deve ser consumido
como uma fruta. O aluno vai saboreando e dizendo o que encontrou,
o que sentiu e cada aluno sente uma
coisa diferente.

Capa | Por Marcelo Balbino*

SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO

PAULUS
COMEMORA A 10ª EDIÇÃO
Comemorando a sua 10ª edição, evento se consolida como palco de discussão e reciclagem
sobre as múltiplas formas de ensinar. Adélia Prado e Lúcia Fidalgo deram o brilho especial
para o encontro, além dos diversos workshops, oferecido aos professores

O

10º Simpósio PAULUS de Educação mais uma
vez demonstrou entusiasmo e compromisso
com o segmento educacional. O evento completou 10 anos, e nesse tempo atingiu maturidade suficiente para multiplicar cada vez mais pessoas preocupadas em
discutir e aprimorar os processos educacionais.
Desde que começou, o Simpósio conseguiu reunir um
time de peso para conversar, promover a reciclagem e discutir a importância da aprendizagem. Em torno dos eventos,
também foram criadas ferramentas para propagar seu conteúdo, como a revista Páginas Abertas e o site da PAULUS
Editora (www.paulus.com.br). Um trabalho incansável da
Diretoria de Difusão da Editora, departamento de Marketing, somado aos esforços da equipe de divulgação. Esforço
devidamente coroado, pelos comentários positivos, aumen-

to do público participante, além da criação de novos canais
de diálogos e maior interação do segmento.
A cada encontro, que sempre ocorre de forma gratuita na Faculdade PAULUS de Tecnologia e Comunicação
(FAPCOM), em São Paulo (SP), existe o esforço para
trazer nomes de pessoas atuantes, que realmente tenham
história, conceitos para transmitir e vontade para trocar
informações. A escolha dos palestrantes incluiu nomes
como os saudosos Rubem Alves, Ariano Suassuna, além
de Celso Antunes, Mario Sergio Cortella, Gabriel Chalita, Paulo Markun, Heródoto Barbeiro, Viviane Mosé,
Ismar de Oliveira Soares, Bia Bedran, Lúcia Santaella,
Antônio Joaquim Severino, Clóvis de Barros Filho, Leandro
Yanaze. A partir de temas atuais e pertinentes, foi possível promover o canal do diálogo e dar prosseguimen-
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to aos demais encontros. Além das palestras principais,
também são oferecidos workshops e cursos específicos
com temas práticos para os professores. O conteúdo
dos últimos simpósios pode ser acessado pela internet,
a partir do conteúdo da revista Páginas Abertas no site
www.paulus.com.br/portal/paginas-abertas (edições 48,
51, 55, 59 e 63). Nesta edição, também acompanhe a
cobertura completa do 10º Simpósio de Educação PAULUS, com os artigos sobre cada workshop realizado (veja
nas próximas páginas).

Dez anos

Neste último encontro, que se tornou especial com a
celebração dos dez anos do evento, também foram incluídas atrações diferenciadas. Uma delas foi a exibição de um
simpático vídeo que contou a história do evento. Exibida
por meio de animações, fotos e frases dos participantes,
trouxe uma singela comparação entre ensino e a natureza, sobre semear a terra para criar bons frutos, tal qual a
missão dos professores. Em seguida, um número musical
das cantoras Leonette e Rafaela Smith embalou a manhã
chuvosa, anunciando a abertura dos trabalhos.
O diretor da FAPCOM, Iraildo Alves de Brito saudou
a plateia e lembrou que o auditório da instituição, com capacidade para 500 lugares, naquele dia se tornava a “Casa
da Comunicação”. Citando o formato do prédio, que lembra um abraço, ele ressaltou a importância da presença
humana, do contato sem formalidades. “Sintam-se todos
abraçados” e ressaltou o momento especial com os dez
anos do evento.
Em seguida, Lúcia Fidalgo (veja dados da autora no box)
iniciou a sua palestra, parabenizando o trabalho dos divulgadores da editora, aqueles que todos os dias se aventuram
pelas ruas, por escolas e muitas vezes acompanham também os autores em eventos e palestras. Sua explanação,
intitulada “A importância do leitor e da leitura”, trouxe uma
discussão sobre o valor da leitura diária e das histórias, por
meio da indicação de livros para as crianças, visando a sua
formação futura como leitoras.

A importância do leitor e da leitura

Descontraída e com toda a atenção da plateia, Lúcia
preferiu descer do palco, para falar entre as pessoas. No
início questionou o uso da tecnologia, explicando que não
era necessário tanta parafernália para dar uma boa aula.
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“Nem tudo o que cai na rede é peixe”, brincou ela, reforçando o papel do professor é ser o mediador da questão, no sentido de orientar os estudantes sobre a busca de
informações digitais. Citando Ruth Rocha, a palestrante
contou uma história com muito humor e demonstrou a
importância das palavras e dos professores: “A leitura é
mágica, interessante, sedutora e a aprendizagem passa por
aí”, lembrou. De acordo com ela, a literatura possibilita não ter uma aula pronta, já que permite, por meio da
imaginação, descobrir novos mundos. Neste contexto, o
papel do professor então se concentraria como mediador, no sentido de seduzir os alunos a partir da atividade.
“Entendi que a leitura é aprendizagem, conhecimento.
Quando lemos, estamos pensando, estudando, mas com
enorme prazer”, citou a professora.
Durante a palestra, Lúcia lembrou ainda que se as escolas
do Brasil trabalhassem mais literatura, certamente teríamos
um país melhor. Na visão dela, ler não significa identificar
palavras, mas fazê-las ter sentido. “É necessário compreender, interpretar, relacionar e reter aquilo que for relevante”.
Para arrebatar mais leitores, a dica é que os professores seduzam seus alunos, com músicas, danças e seus corações.
“Acendam as fogueiras dos seus corações, cantem, dancem
e seduzam seus alunos. Quando o leitor se sente próximo
do texto, com certeza ele irá querer ler mais. Na verdade, os
estudantes precisam educar também os seus olhares, eles
estão nos pedindo, ‘me ajude a ver’. Afinal, uma leitura nos
vale por aquilo que ela nos faz pensar”, finalizou.

Sábia conversa mineira

Na segunda palestra da manhã, a veterana Adélia
Prado colocou toda a sua simpatia e carinho quando
se dirigiu ao teatro lotado de professores, educadores e
interessados pela educação. Em sua experiência de escritora, mãe, filósofa e professora, apresentou o tema
“Poesia, mística e educação”.
Adélia começou sua fala em tom de conversa e aconselhamento e disse que era muita coragem da parte dela
falar de educação com um auditório lotado de professores. “Fiz algumas anotações e acho que falar de convicções é importante aqui, na tentativa de ver o que de fato
funcionou e o que ficou de bom para a gente e o que foi
equivocado”, lembrou ela.
A palestrante citou Rubem Alves, como personagem
que sempre buscou o caminho da humanização no pro-

colégio, como a alfabetização com literatura. Contei isso
para a Adélia Prado e ela ficou encantada e disse até que
gostaria de conhecer a escola”, contou Rosa.

AS PALESTRANTES
da 10ª Edição do Simpósio de Educação PAULUS

Everton César Moises/Divulgação

Adélia Prado nasceu, cresceu e mora até hoje em Divinópolis, Minas Gerais. É poetisa, filósofa, contista e
professora de formação, tendo lecionado por 24 anos,
até tornar-se exclusivamente escritora. Inicialmente teve sua carreria incentivada pelo escritor Carlos
Drummond de Andrade e também manteve ligações
com o movimento modernista.
Incorporou os papéis de dona de
casa, mãe, intelectual e esposa,
revalorizando a presença feminina nas letras e da mulher como
ser pensante. Publicou inúmeras
obras como: Bagagem, O homem da
mão seca, O coração disparado; Terra
de Santa Cruz; O pelicano; A faca no
peito; Filandras, entre muitas outras.

Lúcia Fidalgo é mestra em educação, bibliotecária,
professora universitária, especialista em leitura, contadora de histórias e escritora. Atualmente faz parte
da direção do Conselho regional de Biblioteconomia (CRB7), como segunda secretária. Também é
pesquisadora da Cátedra Unesco
de Leitura-PUC-RJ e professora
do Departamento de Letras da
PUC-Rio, no Curso de Formação
do Escritor. Realiza oficinas, cursos e palestras por todo o Brasil
e atua também como especialista
de alguns projetos, entre eles o
Leia Brasil, projetos de Leitura do
SESC-RJ e outros.

Páginas Abertas

Cleane Santos/Divulgação

cesso educativo. Em seguida, relembrou os tempos da
escola, quando começou a lecionar. Na época, nada era
sofisticado, havia uma economia de meios, mas as professoras gozavam de um estatuto social. A profissão era
vista com outros olhos. “Um aluno que conseguisse fazer
o segundo grau, e depois a faculdade, teria realizado o
sonho de todos.
Nosso material era lápis, caderno, borracha e havia poetas escolares maravilhosos, cantávamos o hino e fazíamos
declamações. Existia, por exemplo, muito afeto transmitido pela letra dos hinos, das palavras. Nós chorávamos no
dia de Tiradentes porque ele parecia Jesus”, contou.
Mesmo sem ser saudosista e se apegar ao passado, Adélia
contou como eram as aulas em que lecionava Educação Moral e Cívica e Religião, em plena época da ditadura. Segundo
ela, havia muito afeto na escola e a religiosidade tocava-a
pela composição e beleza das palavras, como por exemplo,
no trecho “Olhai os lírios do campo”...que a emocionava.
“Falo daquela fonte de afeto que é perene, humana, aquela
emoção que também ajuda a saúde física e você pode ficar
mais velho o quanto quiser e isso continua aqui”, revelou.
A palestrante prosseguiu e criticou a época conhecida como “politicamente correta”, no tempo em que os
contos de fada não poderiam ser contados como eram,
porque se decidiu que eles não ensinavam. “Reclamavam
da ‘beiçola’ da Tia Anastácia, na maravilhosa obra de
Monteiro Lobato, sem pensar que o bem e o mal vivem
juntos, em nós”, reﬂetiu.
Sempre de forma poética e emotiva, Adélia Prado
comentou sobre o deslumbramento que deve existir no
processo educacional, como na alfabetização e nas descobertas das letras e de novos mundos. “O professor
verdadeiro é aquele que se deslumbra junto com os alunos”, reforçou.
Atualmente, segundo a palestrante, estamos carentes
de afeto e atenção real. “O caminho do amor é o caminho
da alegria, que se abre para o conhecimento. Falo dessa coisa que é verdadeira em mim e que derrama para o
outro. A gente cura uma pessoa com o amor e esse é o
caminho”, enfatizou.
Para a bibliotecária Rosa Cleide Marques, do Colégio
Marupiara em São Paulo (SP), eventos como o simpósio ajudam as pessoas a pensarem de forma diferente, se
atualizando. “Eu participo desde o primeiro encontro e
muita coisa que foi dita no evento já acontece no meu
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CULTURAS

MATRIZES
A

s leis 10.639/03 e 11.645/08, à medida que pautam a obrigatoriedade do ensino da história e cultura afro-brasileira, africana e indígena, acabam
por impulsionar, no espaço escolar, uma demanda por
produções culturais que permitam conhecer e aproximar-se desses contextos. Neste sentido, as literaturas cumprem um papel de destaque, já que são espaços privilegiados pelos quais escritores apresentam aspectos importantes da cultura, história e relações sociais das sociedades
das quais fazem parte. Sendo assim, o trabalho com tais
literaturas permite pensar e construir estratégias e metodologias de ensino e pesquisa que auxiliem a consolidar
um efetivo progresso e divulgação dos estudos africanos
no Brasil e um maior e mais aprofundado conhecimento
da cultura afro-brasileira, indígena e latino-americana.
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Partindo desse pressuposto, o projeto apresentado
conflui com uma preocupação em promover dentro da
Rede Municipal de Ensino um espaço para a leitura e a
difusão de produções literárias de países africanos, bem
como, a produção literária de escritores afro-brasileiros,
indígenas e latino-americanos.
Dessa forma, podemos enfocar os seguintes objetivos:
a. Impulsionar a leitura da produção literária concernente aos países africanos de língua portuguesa e das literaturas afro-brasileira, indígena e latino-americana;
b. Permitir o contato com conhecimentos sobre a
história e a realidade de países africanos, da relação entre África e Brasil, e da cultura produzida pelos afro-brasileiros na sociedade nacional, da cultura indígena e
latino-americana;

Metodologia utilizada

O projeto Leituraço consiste na difusão, estímulo à
leitura e estudo da produção literária africana (com um
recorte especial, por questões de acesso, confluências
culturais e sociais e disponibilidade no mercado literário,
para os países africanos de língua portuguesa), afro-brasileira, indígena e latino-americana. Para tal, dada à realidade da rede municipal de ensino, a qual já possui ações
e projetos voltados para o estímulo à leitura e ao desenvolvimento das habilidades leitora e escritora, o projeto
procurará coincidir seus objetivos com uma estrutura já
existente na rede.
As principais delas são as sessões simultâneas de leitura, aplicadas durante a execução do projeto “Entorno”,
que consistem em momentos nos quais toda a comunidade escolar dedica-se à leitura, isto é, os professores
escolhem e divulgam com antecedência textos a serem
lidos nesses momentos, separam-se em salas e os alunos
escolhem uma dessas salas para ouvir uma leitura em voz
alta feita pelo professor.
O projeto consistiu na difusão, estímulo à leitura e
estudo da produção literária africana (com um recorte
especial, por questões de acesso, confluências culturais
e sociais e disponibilidade no mercado literário, para os
países africanos de língua portuguesa), afro-brasileira.
A lei 10.639/03, à medida que pauta a obrigatoriedade do ensino da história e cultura afro-brasileira e
africana, acaba por impulsionar, no espaço escolar, uma
demanda por produções culturais que permitam conhecer e aproximar-se desses contextos. Nesse sentido, as

literaturas cumprem um papel de destaque, já que são
espaços privilegiados pelos quais escritores apresentam
aspectos importantes da cultura, história e relações sociais das quais fazem parte. Partindo deste pressuposto,
o projeto ora apresentado conflui com uma preocupação
em promover dentro da rede municipal de ensino um
espaço para a leitura e a difusão de produções literárias
de países africanos, bem como, a produção literária de
escritores afro-brasileiros.
O projeto consistiu em momentos nos quais toda a
comunidade educativa dedicou-se à leitura.
Tais leituras concentraram-se em duas semanas do
mês de novembro, mobilizadas pela expressividade do
mês com relação à cultura negra brasileira. As sessões
aconteceram no período de 3 a 14 de Novembro de 2014.
No ensino fundamental, as leituras tiveram a duração de
30 minutos, ocorrendo sempre na primeira aula do período. Na educação infantil, as leituras aconteceram no
primeiro momento, na acolhida inicial, momentos em que
todos nas unidades da Rede Municipal de Ensino estiveram concentradas exclusivamente nestas leituras.
O projeto abrangeu todas as 1.706 unidades educacionais e as 46 Bibliotecas dos CEUs da rede municipal de
ensino. Envolveu aproximadamente 931.722 educandos e
84.503 proﬁssionais da educação, diariamente durante 10
dias, buscando impulsionar, nos espaços das unidades, o
papel da literatura enquanto lócus privilegiado de divulgação da cultura, história e relações sociais.

Divulgação

c. Dialogar e debater sobre a implementação das Leis
10.639/03 e 11.645/08 e a presença das culturas de matrizes africana, afro-brasileira e indígena na formação
identitária brasileira;
d. Entender e interpretar as práticas sociais e culturais relativas à questão étnico-racial e às questões atinentes à África no Brasil. Além disso, compreender as
dinâmicas sociais envolvidas na presença estrangeira do
Brasil contemporâneo;
e. Estimular a democratização da informação e conhecimento, no intuito de contribuir com a valorização,
fortalecimento e aﬁrmação da identidade étnico-racial de
estudantes, professores, gestores e demais envolvidos no
processo de ensino-aprendizagem;

*Fátima Bonifácio é professora da Rede Municipal,
e coordenadora da Sala e Espaço de Leitura da
Secretaria Municipal de Educação de São Paulo.
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Especial | Por Sebastião Soares*

O USO DAS REDES

SOCIAIS
E DO CINEMA

O

uso das redes sociais de relacionamento é um
fenômeno recente que atinge grande parcela de
indivíduos em diversas sociedades pelo mundo.
Fenômeno que se propõe pluralista e democrático, mantendo-se através das demandas daqueles que as utilizam.
Nunca a “profecia” de Marshall McLuhan esteve tão próxima: tornamo-nos, gradativamente, uma “aldeia global”,
graças aos avanços das tecnologias de comunicação.
O objetivo deste artigo é apresentar algumas observações acerca de experiências realizadas no contexto escolar,
utilizando-se de duas redes sociais de relacionamento na
internet: O Facebook e o WhatsApp. Processos cujos protagonistas são estudantes do ensino médio do Colégio
Marupiara, localizado na Cidade de São Paulo. Oriundos
de estratos sociais que compõem as chamadas classes médias, são indivíduos providos, portanto, de condições sociais e econômicas que lhes permitem o pleno acesso às
tecnologias informacionais. Vale lembrar, entretanto, que
a democratização digital ainda é uma meta a se efetivar em
nossa sociedade, haja vista a exclusão de considerável parcela da população por razões de ordem social e econômica.
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Em nossa escola, a criação de grupos na rede social
Facebook foi uma ideia dos estudantes surgida há quatro
anos, como forma de viabilizar a colaboração entre eles. A
partir dessas demandas, o uso do Facebook tornou-se uma
prática cotidiana, sendo percebida e posteriormente assimilada pelos educadores.
A dinamização do uso do Facebook apenas foi complementada pelos educadores, já que a administração desses
espaços é feita pelos próprios estudantes. Sua familiaridade
com esses meios de comunicação é indiscutível. Fazer parte dos grupos virtuais de discussão tornou-se, assim, uma
demanda dos educadores. A presença do educador ativo
permite o uso direcionado, não no sentido da censura ou
da vigilância disciplinar, mas da orientação, da abertura de
possibilidades e do estímulo do pensar para a produção de
conhecimento.
Assim, foram criados grupos para cada ano que englobavam todos os alunos desse mesmo nível de escolaridade,
e não as turmas A e B divididas pela estrutura típica escolar. As paredes que separam as turmas fisicamente não
existem aqui. Mesmo os alunos que deixam a escola devido

necessariamente, o grupo único de interatividade desses
jovens. Há uma espécie de negociação para a entrada do
educador, visto como “um adulto com fortes características controladoras e que não pode ter acesso a tudo que se
conversa”, segundo relatos de estudantes.
Utilizando-se dos recursos do WhatsApp, percebemos
uma maior efetividade na comunicação de caráter mais
imediato com os alunos, entre eles e entre nós, educadores. O envolvimento é mais intenso, ou seja, compromissos
com respostas rápidas e eficazes a questões propostas, solicitações de ações referentes à organização de estudos e dos
projetos escolares, ideias e planos são tratados num curto
espaço de tempo.
O uso dessas ferramentas de comunicação tornou-se
comum no cotidiano de nossa escola. Para além dos grupos relacionados às turmas de cada ano escolar, verificamos a ruptura de outros elementos tradicionais através da
criação de outros grupos nessas redes sociais, não mais
relacionados somente às turmas nas quais o estudante e o
educador atuam, mas a outros “espaços” de ação pedagógica-educacional: projetos, núcleos de estudo, saídas pedagógicas, viagens de estudo, seminários, etc. Eles rompem com
a limitações impostas pela escola tradicional, a saber: sala
de aula, horário de aula, currículo sumarista, verticalidade
nas relações educador-educando, etc.
Essa prática tem se apresentado como um mecanismo
facilitador das relações entre educador e estudante, no
sentido de promover o encontro dos saberes de ambos,
possibilitando a ocorrência do diálogo entre diferentes
que se colocam em condições de igualdade. Enfim, negar
a importância e efetividade das redes sociais é negar a
democratização nos trabalhos discentes e docentes e subtrair boa parte do significado da aprendizagem para todos
os envolvidos.

Cleane Santos/Divulgação

à sua formação completa na Educação Básica (concluindo
a 3ª série do Ensino Médio) permanecem nos grupos criados, como forma de “pertencimento” àquele ambiente de
vivências e experienciações. Os alunos (ou ex-alunos) continuam interagindo nesses espaços. Evidentemente, vários
aspectos podem se tornar objeto de estudos das Ciências
Humanas e da Educação. No entanto, ressalto aqui o processo de aprendizagem signiﬁcativa.
Sabe-se de uma importante característica do mundo das
redes sociais: a horizontalidade nas relações que se estabelecem. Essa horizontalidade vai ao encontro dos pressupostos da aprendizagem significativa. No mundo das
redes sociais digitais, a horizontalidade reina. Percebemos
esse caráter como uma força a ser assimilada pelo educador, no sentido de enxergar as demandas dos estudantes
e romper com os obstáculos das salas de aula com seus
horários estanques e sua programação que se denomina
hoje “sumarista”. É importante frisar que as ferramentas
de interatividade digital aperfeiçoam o fazer pedagógico de
forma horizontal. No espaço da virtualidade, determinados poderes socialmente estabelecidos se (trans)formam
em relações mais igualitárias, multilaterais para a oferta de
saberes e a frutífera lapidação dos mesmos, por indivíduos
que se sentem pertencentes, não submetidos.
Verificamos que a extensão atingida pelo uso do
Facebook permitiu ao educador ampliar as possibilidades
de diálogos com os estudantes. De certa forma, os educadores acabam por se aproximar de uma linguagem que,
a princípio, é do “domínio” do jovem. Ele aprende com
o estudante a usá-la de forma satisfatória para ambos. Eis
a possibilidade da horizontalidade nas relações escolares.
A presença do educador no espaço virtual proporciona
um aprimoramento de vários aspectos da interatividade,
viabilizando ações do pleno fazer pedagógico e educacional: o cuidado com o discurso, a pontualidade de assertivas
pertinentes a objetivos, a oferta de saberes dispersos pelo
mundo virtual sábia e significativamente direcionadas para
a produção de conhecimento.
Mais recentemente, verificamos a adesão dos jovens ao
uso do WhatsApp (rede social ou aplicativo? Não entraremos nessa discussão). De forma similar ao uso do Facebook,
propusemos a inserção de educadores nesse ambiente também organizado pelos alunos. A solicitação foi recebida
de bom grado por nós. Evidentemente, sabemos que estes grupos nos quais os educadores estão inseridos não é,

*Sebastião Soares é professor, cientista social,
leciona Filosoﬁa, História e Sociologia e orienta
o Núcleo de Estudos Filosóﬁcos e Sociológicos
no Colégio Marupiara, em São Paulo (SP).
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Especial | Por Kátia Veloso*

COACHING

EDUCACIONAL
UMA NOVA CONCEPÇÃO PARA O APOIO DA ATIVIDADE EDUCACIONAL

A

metodologia de coaching começou como um amplo campo recebendo profissionais que vieram
das mais diversas experiências e conhecimento.
Não há exatamente uma formação específica para o coach,
embora muitas escolas e instituições ofereçam cursos de
capacitação para habilitar profissionais de outras áreas a
exercerem essa função. Segundo Vincent Lenhardt, consultor e coach francês, nós estamos diante de uma tendência
séria e significativa, que presencia a emergência de uma
meta-profissão no centro de todas as outras, relacionadas
ao auxílio de outrem. Isso representa uma tendência profunda e irreversível, que pode contribuir para o desenvolvimento duradouro de pessoas e de instituições.
Neste aspecto, provavelmente a maneira mais simples
de definir o que consiste a metodologia de coaching é afirmar que coaching é a arte de fazer as perguntas certas, perguntas que promovam a reflexão e o exercício do pensar. A
ferramenta do coaching é a pergunta e o foco é o indivíduo.
Para a pessoa que decidir exercer a função de coach é
fundamental que seja uma boa comunicadora e que saiba
trabalhar as palavras de forma bem articulada a ponto de
formular perguntas que levem o coachee (a pessoa que participa do processo de coaching) a uma verdadeira reflexão.
Essa é parte importante da aplicação da metodologia de
coaching e por ela surge o impulso para a ação efetiva em
direção ao objetivo que se pretende atingir.
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A aplicação dessa metodologia na educação fez surgir o
coach educacional, que é mais um profissional que está sendo inserido no ambiente escolar, mais precisamente, dentro das salas de aulas; com aceitação e resultados positivos
que vão de Nova York até Singapura. Segundo o professor
e especialista em Educação da Universidade Tecnológica
de Nanyang, em Singapura, Pak Tee NG, o coaching é uma
concepção importante no desenvolvimento profissional
dos educadores porque contribui com o aprimoramento
da prática docente.
Um dos grandes desafios que se apresenta atualmente
no desenvolvimento profissional de educadores é justamente a formação do docente para exercer a sua prática, que geralmente não acompanha as diversas transformações que a
escola vem atravessando na mesma proporção e velocidade
com que essas mudanças ocorrem. Na busca de minimizar
cada vez mais essa distância que se observa entre o trabalho desenvolvido pelo docente e a aprendizagem efetiva
dos alunos, várias estratégias foram e ainda são realizadas,
como por exemplo: a promoção automática, a ampliação
de cursos de especialização para os docentes, treinamento
para os docentes poderem incorporar as novas tecnologias
à sua prática pedagógica, cursos a distância que facilitam
o acesso do docente aos estudos, etc. A oportunidade de
manter-se atualizado e aprimorar-se é real e mesmo assim
há docentes que, por diversos motivos, como por exemplo,

seus registros, o coach analisa as informações coletadas e
prepara perguntas relacionadas sobre a questão levantada
pelo professor ou sobre aspecto previamente acordado entre ambos, na fase do planejamento. Essas perguntas serão
utilizadas no feedback e a qualidade das perguntas feitas é
crucial para fornecer um estímulo para o professor, no sentido de reformular a sua prática.
Na terceira fase, após a aula, o coach fornece o feedback
para o professor-coachee, abrindo o espaço para a discussão da questão levantada na primeira fase e sobre suas observações, questionando-o com as perguntas formuladas
na segunda fase, com o objetivo de levá-lo a uma reflexão
sobre o que estaria causando a inquietação ou o transtorno e ajudando-o a planejar a próxima aula com estratégias
que possam minimizar ou eliminar as situações importunas. Novas questões podem ser levantadas nessa fase. Tais
questões podem servir como base para realizar novamente
a primeira fase, estabelecendo assim, um processo de continuidade do ciclo de coaching.
Geralmente, após a sessão de feedback, o professor retorna para sua prática, empregando no seu dia a dia e na
sala de aula, as estratégias discutidas com o coach. Feito
isso, uma nova sessão é agendada para analisar os pontos
positivos e os negativos (quando houver) da aplicação das
ideias discutidas anteriormente e que foram colocadas em
práticas. Essa sessão é importante porque além de servir
como parâmetro para avaliação do trabalho do professor
(avaliação feita com o intuito de promover a reflexão, única
e exclusivamente), proporciona também a oportunidade de
discutir se será mantido o que foi empregado ou se novas
estratégias são necessárias para alcançar o objetivo estipulado. Caso o objetivo traçado anteriormente tenha sido alcançado, o coach pode ajudar o professor a traçar novas
metas a serem alcançadas.

*Kátia Veloso é mestranda em Educação,
com graduação em Ciências Econômicas,
pós-graduação em Educação Especial e em
Metodologia de Ensino da Língua Inglesa,
e especialização em Ética, Valores e Cidadania
na Educação pela USP.

Divulgação

as amplas jornadas de trabalho, não conseguem se dedicar
a buscar meios de acompanhar as mudanças educacionais.
Obviamente há docentes que aproveitam as oportunidades
oferecidas e se adaptam tranquilamente aos novos tempos,
mas além daqueles que não possuem recursos, como tempo
disponível, para usufruírem dessas oportunidades, há também aqueles que realmente não estão interessados em realizar qualquer mudança que seja em sua prática porque sempre atuaram da mesma forma e assim desejam permanecer.
É nesse cenário que surge o coaching educacional, como
mais uma das estratégias e procedimentos adotados na
tentativa de modernizar a escola, isto é, inseri-la dentro do
contexto e da realidade da qual os alunos vivenciam quando estão fora dos muros da escola. De acordo com a médica e professora da Universidade de Barcelona, Carmen
Martorell, a metodologia de coaching adquiriu tamanha importância devido a uma necessidade e a procura, por parte
da sociedade, e, em especial, do mundo da educação, relacionada com “o que e como fazer” para que o desenvolvimento do potencial humano, tanto dos alunos quanto dos
professores e gestores, seja simples, prático e útil.
Portanto, o coaching educacional também se apresenta
como uma opção para auxiliar o professor a transformar a
sua prática cotidiana a partir do momento que lhe proporciona um espaço de reflexão e acompanhamento contínuo
do seu trabalho. O objetivo é maximizar o processo ensino-aprendizagem, auxiliando o professor não só na execução
da sua aula como também no planejamento da mesma e
na avaliação dos procedimentos e estratégias adotadas para
atingir o aluno e seus objetivos específicos e gerais.
O trabalho do coach educacional voltado para o docente pode também, segundo os pesquisadores do International
Journal of Mentoring and Coaching in Education, ser desenvolvido
em três fases denominadas “pré-aula”, “aula” e “pós-aula”.
Na primeira fase, o professor faz uma reflexão para
identificar uma questão que cause algum tipo de inquietação ou transtorno no desenvolvimento da sua prática e
elabora uma ou mais perguntas relacionadas a essa questão.
Na pré-aula, o coach e o professor-coachee realizam um encontro para trocarem informações sobre esse levantamento feito pelo professor ou simplesmente para elaborarem o
planejamento e o roteiro de observação da aula.
Na segunda fase, o coach observa a aula do professor e
com base nos seus registros e seguindo uma rubrica previamente elaborada. Após a observação e com base nos
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Especial | Por Marcia Villanacci Braga*

LITERATURA: O ENCANTAMENTO NAS MÃOS DO

PROFESSOR
O

convite para participar do 10º Simpósio da
PAULUS pegou-me de surpresa e deixou-me
encantada. Sensações singulares. Fiquei pensando sobre o que poderia falar, como o faria e para quem.
Em meio aos meus devaneios e esperanças, entendi que
a minha oficina seria para professores. Preparei uma fala
embasada na experiência, no dia a dia e na importância do
professor e do encantamento que de suas mãos precisam
tomar vida. Bebi na fonte cristalina de Rubem Alves, Cortella, Viviane Mosé, Manoel de Barros, Calvin, Oswaldo
Montenegro e pronto! Cada detalhe foi pensado e dedicado ao professor. Contudo, a vida nos provoca, nos desacomoda e nos lança aos desafios...
Um a um meus participantes foram chegando. Pássaros
de muitos lugares que chegavam para conhecer o meu jardim. Uns vieram de longe, outros, nem tanto. Para minha
surpresa, dentre eles, somente uma professora. Uai! Pensei
com meus botões mineiros, espantados e surpresos, diante
da realidade à minha frente. Cadê os professores? Acredito
que desistiram do tema de última hora. Ou acharam outro
mais importante. Ou ainda, tinham outras urgências, outros
jardins a visitar. Muitas hipóteses atropelavam as razões em
voos rasantes na minha cabeça, naquele breve espaço entre
o momento da fala e o seguir dos olhos. Olhos brilhantes.
Curiosos. Cadê os professores? E a minha homenagem?
Olhei pra frente e pra dentro. Um desafio. Agradeci a todos
pela presença, escolha. Então, sem mais perguntas, come-
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cei a apresentação do meu jardim. Havia muito a se ver,
sentir. Perfumes, cheiros, gostos, cores, terra molhada. E,
nos braços do inesquecível poeta Manoel de Barros, revisitamos nossa infância. Lembrança.
Antes de todas as ações, da poesia, da letra da música,
da foto, do desenho, da fala, o sonho se faz. Ele é o começo de tudo. Criança é sonho encarnado. É a natureza
ensinando a poesia que salta de olhinhos brilhantes, risinhos, colos e abraços. Toque. E, falando em poesia para
criança, a letra da música “Astronauta Pequenino”, interpretada pelo ator Murilo Rosa no filme Vazio Coração, de
Alberto Araújo, embalou nossas lembranças e nos remeteu
às crianças que nos fazem fortes e à nossa essência. “Vozes
num vocabulário inventado, magnetismo sobre nós, seus
súditos encantados... Astronautas pequeninos, vindos do
Planeta Amor...” Já vivemos isso. Hoje somos súditos, mas
também viemos do mesmo planeta.
Brinquedos, alimentos, doces, chocolates, músicas. Eis
a nossa composição. Nossa essência e marcas. Compreendendo o valor das marcas da nossa infância, não roubamos a esperança das nossas crianças. Pelo contrário, ressignificamos e valorizamos esse momento de experiência
e de encantamento.
Mario Sergio Cortella, em seu livro Não nascemos prontos!, nos lembra que “quanto mais se nasce pronto mais
refém do que já sabe, portanto, do passado. Gente não
nasce pronta e vai se gastando. Gente nasce não-pronta

colar, disciplina, provas. Tudo isso nos remete à penalidade. Não ao prazer. Como formar um cidadão? Como
aprender parado? Sentado? Ah... As salas de aula! Devem
ser pequenos jardins! Repletos de novidades, experiências,
sensações, cheiros, gostos, sentimentos, joaninhas, espanto, sonho, poesia, fantasia...
Adriana Falcão, em seu Pequeno Dicionário de Palavras
ao Vento, escreve que “livro é onde moram as histórias e
que silêncio é quando os ruídos estão sem assunto.” Não
me admira que em muitas bibliotecas, salas de aulas e lares hajam ruídos sem assuntos escondidos em moradas
intocadas. E, se Rubem Alves tinha razão quando dizia
que “livro é um brinquedo feito com letras. Ler é brincar!”, por que duvidamos do poder do encantamento que
o professor, o mediador de leitura, a bibliotecária, esses
alquimistas, têm em suas mãos? O poder de transformar
os momentos e ao mesmo tempo, eternizá-los; de se encantar com as sutilezas; de se ouvir mais e falar menos, a
não ser que o “falar” seja para contar histórias; de reverenciarmos o cumprimento e as palavras mágicas: obrigado, por favor e perdão.
Os livros encurtam as distâncias, alongam o prazer,
despertam os sentimentos, acordam as sensações, dão significados aos momentos. Eles nos aproximam do outro.
Única maneira de sermos inteiros e felizes. Ajudam-nos a
descobrir que “essas distâncias astronômicas não são tão
grandes assim: basta estenderes o braço e tocar o ombro
do teu vizinho.” Como nos ensinou Mário Quintana.
Assim, os pássaros não precisam de gaiolas, mas de
livros. Voam livres, viajam. E a nós, encorajadores de
voo, resta aguardar a sua volta e ouvir suas histórias. E
contar outras...

*Márcia Maria Villanacci Braga
possui Graduação em Pedagogia (O.E.),
pós-graduação em Psicopedagogia e cursa
Teologia – PUC – São Paulo. Atualmente
ocupa o cargo de Coordenadora Pedagógica –
Fundamental I no Colégio Rosário.
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e vai se fazendo.” Criança, gente não pronta, em nossas
mãos. Elas têm a nossa cara.
Mediadores de leitura, professores, bibliotecárias, contadores de história, autores, somos todos responsáveis por
despertar, nutrir, incentivar a curiosidade e a alegria, a vontade de conhecimento de nossas crianças. E se guardarmos
o conhecimento, o afeto, o sonho, nós os perderemos. Sobretudo o afeto. “O afeto conduz a alma como os pés conduzem o corpo” já dizia Santa Catarina de Siena. O afeto
se faz ponte. Vínculo construído nas relações. O professor
tem de ser aquele que possui em seu interior a força amorosa de mudar o que já é. Mudar o mundo. Aquele que traz
o espanto, que descobre as situações de aprendizado no dia
a dia, que provoca o outro, seja ele uma criança, um jovem
ou idoso. Professor é ponte. A palavra professor vem de
“professar”, que, por sua vez, quer dizer declarar, reconhecer publicamente. O professor é aquele que faz do contato humano condição essencial para o crescimento, para
a aprendizagem. Sua missão é a de encorajar o voo. De
olhar e reconhecer as diferenças que somam, que fazem
crescer. E, se o sonho e o afeto ditam os caminhos desse
crescimento, o professor não pode ser aquele que manda...
Como nos ensinou Rubem Alves, se mandar, já estragou!
O professor tem de gostar de ler e pelo seu gosto contagiar
o seu redor. Ele, assim, deve provocar a inteligência, deixar
as sensações ﬂuírem com o interesse pelo que está por vir...
Mistério, tristeza, morte, paixão, brincadeira, ﬂoresta, rua,
bicho, gente, fada, bruxa, choro, riso, felicidade. O professor deve deixar a música de Oswaldo Montenegro ecoar:
Se joga na primeira ousadia, que tá pra nascer o dia do futuro
que te adora. E bota o microfone na lapela, olha pra vida e diz pra
ela... Eu quero ser feliz agora!
Eu quero ser feliz agora! Eu quero ler feliz agora! Já
dizia Monteiro Lobato: “Quem não lê... mal fala, mal ouve,
mal vê.” E, bem no meio de um caminho, de aprender a
aprender, de valorização do ser, é que se aloca a escola. E
a pergunta que devemos nos fazer não cala. A escola que
deixaram pra nós é a mesma que deixaremos para nossos
pequenos astronautas?
Trazemos o modelo de escola que recebemos e o questionamos à luz do pensamento de Viviane Mosé. Modelo
de alienação, prisão. Com disciplina militar, ausência de
questionamento e crítica, repetição e criação de conteúdo, salas pequenas e isoladas, pátios vigiados, com sinais
sonoros e demarcação de 50 minutos por aula, grade es-
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Pensamentos | Por Claudiano Avelino dos Santos*

C

asa lotérica cheia. Prêmio de
mais de 35 milhões de reais.
Um sujeito gaiato que passava
pelo outro lado da rua, gritou para um
amigo ou um conhecido que estava na
ﬁla: “Procurando a vida boa, hein? ”.
Não é só o sujeito que está na ﬁla
da lotérica que procura a vida boa. Parece que desde muito tempo, nós, seres humanos que lutamos sob o sol e
a lua, nos preocupamos com uma vida
melhor para nós e para as pessoas com
quem partilhamos a vida. Há até quem
lute por um mundo melhor, ou ainda por felicidade para todos os seres.
Nisso parece que há uma certa concordância. Mas, a coisa ﬁca bem complicada quando os humanos começam
a explicar o que é essa tal de vida boa.
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O imaginário de uma vida boa tropical desenha uma rede armada numa
sombra, água de coco, pés descalços
na areia... A música “Tarde em Itapuã”,
de Vinícius e Toquinho faz a mente
viajar e descansar.... Manuel Bandeira,
o poeta, pôs em Pasárgada o lugar
onde as fantasias se realizam, o recinto para onde escapar diante das agruras. O humano urbano faz canções
louvando a vida do campo, que um
dia deixou em busca de melhor situação na cidade grande...Fogão a lenha,
casinha inocente no sertão...
A vida boa também é descrita
como boa comida, vinho ou alguma
bebida ﬁna, cama bastante confortável, companhia agradável, aconchego. Há também quem associe a vida
boa à velocidade, aventura, descoberta, conhecimento.
Entretanto, a tal vida boa parece
uma miragem, que desaparece à medida que nos aproximamos. Por vezes, o executivo extenuado inveja o
necessitado que parece não ter preocupação alguma... O peso de manter
as conquistas feitas, a carga de manter
certo papel social tornam o que antes
era sonho em pesadelo.
Não sem suas razões, há quem
diga que a vida boa tem pouco a ver
com a “boa vida” de ter tudo com facilidade, desobrigado do esforço e do
trabalho. Sustentam que a sensação

de realização, de contentamento existencial tem mais a ver com o modo de
considerar o mundo, de ver as coisas.
A quem tem fome, o alimento é sinônimo de vida boa. E, de fato, é difícil pensar em alegria, contentamento
quando se está com fome. Mas logo
que o problema da fome se resolve,
novas carências desabrocham e se
tornam requisito para a realização e
logo que estes requisitos são cumpridos, outras lacunas aparecem, no corpo ou na alma.
Raul Seixas na canção Ouro de Tolo
expressa o desencanto no qual pode
entrar alguém que conquista aquilo
que seria a fonte de suas realizações:
ser um cidadão respeitável, receber
quantia grande de dinheiro... Tudo
isso, que parece ser fonte de contentamento absoluto para quem está em
situação de carência, logo que é conquistado, revela a incompletude.
A vida boa está sempre por construir. Talvez por isso a vida seja boa.
*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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Especial Formação de Professor | Por Beatriz Tavares de Souza*
Apresentação
A obra apresenta as festas e danças típicas de várias regiões do Brasil. Produzida em versos com linguagem simples e ricamente ilustrada, oferece ao leitor uma
pequena mostra do folclore; dos costumes provenientes de nossas raízes: índios e
outros povos imigrantes desde a colonização.
Justiﬁcativa
O livro permite que professor e alunos desenvolvam atividades explorando o tema,
a linguagem, a forma de construção do texto, o gênero literário da poesia.
Projeto Pedagógico
Como conhecer as festas e danças populares do folclore brasileiro, que ainda
persistem em serem apresentadas por esta geração.
Temas Transversais
Ética, Pluralidade Cultural e Meio Ambiente.
Indicação
Ciclo 1: indicado para alunos do segundo ao quarto ano.
Áreas de Conhecimento
Arte, Literatura, Língua Portuguesa, História, Geograﬁa, Ciência, Religião e Filosoﬁa.

Título: Cordel das festas
e danças populares
Autor: Nezite Alencar
Ilustrador: Robson Araújo
Formato: 21 cm x 27 cm
Número de páginas: 80

*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.

Objetivos
Tornar o aluno leitor ativo e produtor de seus próprios textos. Compartilhar, contextualizar a obra, o autor e o tema. Familiarizá-lo com o livro, relacionar o assunto
aos seus conhecimentos de mundo. Propiciar ambiente para que eles vivenciem e
conheçam aspectos da arte popular em toda sua manifestação cultural.

Antes da leitura

A nossa sugestão é que o professor converse com os alunos, explique, por exemplo, a importância do conhecimento sobre festas populares de nossa cultura transmitida de geração a geração. Fale sobre suas características, seus elementos; as festas,
danças diferenciadas conforme o lugar, os povos, a tradição trazendo seu ritmo, coreograﬁa; muitas vezes, quase desaparecidas ou esquecidas. Aproveite também para
falar sobre a literatura de cordel: o formato, o modo de apresentar o texto poético.
Busque em DVDs, CDs, revistas, cartazes etc. Mostre quais os aspectos do cordel,
procure pistas onde a fonte para observação dos valores sociais é apontada.

Iniciando a leitura

Solicite aos alunos o manuseio do livro, observando o nome dos autores, da editora; a data de publicação. Repare as imagens, com o intuito de perceber o que elas
representam nas ilustrações, nos detalhes do todo. Responder oralmente: qual sua
opinião sobre os traços, cores? Qual a primeira impressão que o livro causou?
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Sugerimos fazer a primeira leitura em voz alta para captar o ritmo dos versos. Compartilhe a leitura entre alunos,
aplique a dinâmica do professor mediador: monitore, aprofunde a musicalidade por meio do ritmo, do posicionamento sonoro das palavras (rimas, aliterações).
Comente o tema do livro, levando-os a pensar, imaginar como eram as pessoas no passado com suas vestes,
seus comportamentos em festas populares realizadas. Pergunta:
Você já foi ver ou participou de alguma festa ou dança popular brasileira? Qual? Onde? Como foi? Com quem
você foi? Gostou de ter ido ou participado? Por quê?

Atividades
Sugestões
• Organize a classe em duas turmas, de modo que uma ﬁque responsável pelo conjunto de festas e outra pelo
conjunto de danças.
• Em cada turma, forme grupos de alunos em dupla ou grupo de três, depois distribua a cada grupo um ou mais
poemas.

Trabalhando o texto
1. Observe o título/assunto, por exemplo, Carnaval, página 8:
a. O texto é um poema. Quantas estrofes o poema apresenta? ___________________________________________
b. Na primeira estrofe, quantos versos? _______________________________________________________________
c. Qual assunto principal é abordado no poema? _______________________________________________________
2. Tente reconhecer e explorar as rimas:
a. Observe as palavras que rimam na primeira estrofe:

“A festa já existia
No Brasil colonial.
Veio com as caravanas
Do reino de Portugal,
Para fazer do Brasil
O país do carnaval.”

colonial
Portugal
carnaval
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b. Releia as outras estrofes e escolha um par de rimas de cada estrofe e escreva:
______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

Produção
3. Sugerimos propor aos alunos escolher um poema e solicite transformar o texto em prosa, narrando a história
abordada pelo poema.
4. Outra sugestão: propor aos alunos reler um poema e comparar com outro.
Por exemplo: Comparar o texto Carnaval com a Festa do Divino quanto a:
a. Número de versos na estrofe
b. Número de palavras que rimam de cada estrofe

Conversando sobre texto poético
5. Sugerimos levar o aluno a explorar no poema as sensações produzidas no leitor:
Perceba como no texto Festa de São João há palavras que remetem o leitor ao contexto da história.
a. Observe a primeira estrofe:
“Quando chega o mês de junho
É grande a animação,
Só se ouve sanfoneiro
Nos terreiros do sertão,
Festejando Santo Antônio,
São Pedro e São João.”

b. Agora é sua vez. Encontre nas estrofes dos demais poemas palavras ou versos que podem se relacionar com
o lugar/contexto da festa da poesia, depois, grife no seu livro ou escreva no seu caderno.
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
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6. Leia a primeira estrofe do poema Ciranda, e observe como as palavras se repetem:
“Ô ciranda, cirandinha,
Ô ciranda, cirandeiro,
Dançam as mulheres na roda,
Ao vento dança o coqueiro
Ciranda de Pernambuco
Ganhou o Nordeste inteiro.”

a. Tente sentir o ritmo, ou seja, a musicalidade do poema pelo som das palavras que se repetem.
b. Busque no livro outro poema (festas ou danças) e aponte as palavras que se repetem:
Título _______________________________
Palavras ______________________________________________________________________________________
c. No livro, o poema Ciranda sugere uma intertextualidade. Qual? Pesquise em casa ou com o professor qual
cantiga de roda faz menção ao poema Ciranda e apresente aos colegas da classe.
7. Sugerimos solicitar aos alunos que explorem também as imagens, no intuito de levá-los a descobrir a sensação
de movimento. Escolha um poema referente à festa e outro à dança.
a. Explore as imagens, observando traços, cores, etc.
b. Tente perceber quais são as sensações provocadas pelas imagens.
Descreva-as:
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Compreensão de leitura:
1. De acordo com o livro, qual dos instrumentos musicais foi usado para animar a festa de São João: Piano? Guitarra? Violão? Sanfona? Pandeiro? ______________________________________________________________________
2. Quem toca sanfona é sanfoneiro. Então, agora complete de acordo com o seu conhecimento: quem toca piano
é ___________________; violão ___________________; guitarra ___________________; pandeiro __________________.
3. Lendo os poemas podemos agora responder:
a. Quais são os santos festejados nas festas juninas? ___________________________________________________
b. Em qual mês do ano a festa é realizada? _____________________________________________________________
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4. Mapeando outros textos, releia e responda as questões.
a. Quando e onde começou a festa do Círio de Nazaré? _________________________________________________
b. Segundo o livro, quem é Senhora de Nazaré? ________________________________________________________
c. Além da imagem, da procissão, o que mais faz parte da romaria? _______________________________________
d. No caderno descreva como é realizado O Círio de Nazaré.

Pensando sobre o texto:
1. Releia os textos, converse com seu colega sobre as festas.
a. Uma questão para reﬂetir: Qual o sentido das festas?
b. Repare as semelhanças entre uma festa e outra, quanto à origem, região, características.

Explorando a Língua
Busque o signiﬁcado das palavras e escreva em seu caderno: matuto; fartura; alfenim; compadrio; caravanas; alegoria; confraria; folguedos; pomposa; rufadores; alferes; compraz; marimba; ucharia; banjo; trancelim; roseiral etc.
Observe que a autora usou alguns recursos para dar ao texto mais movimento, como o uso de expressões, com a
função de deixar a linguagem mais informal e mais parecida com a linguagem do dia a dia das pessoas. Pois bem:
1. Releia o poema Bumba meu Boi e aponte na quinta estrofe os versos usados como recurso para aproximar o
leitor do autor.
2. Agora releia o poema Dança do Coco e aponte na segunda estrofe qual o verso que mais se aproxima da linguagem do dia a dia das pessoas.
3. Pesquise e encontre uma estampa de São João, muito usada em festa junina. Analise a imagem estampada,
depois responda. A autora usou o termo “Meu São João do Carneirinho”, porque:
As imagens nas estampas, os cabelos do santo são desenhados de modo encaracolados, parecidos com
lã de um carneiro.
Na estampa, a imagem de São João o mostra vestido com roupa feita de lã de carneiro.
As imagens nas estampas, geralmente, mostram um menino e um carneiro, representando São João.
5. Qual sentido de interpretação você dá para as palavras grifadas nos versos? Escolha uma alternativa:
“É servida a mesa farta
Com toalha de chitão.”
A toalha que forrava a mesa era simples.
A mesa era forrada com toalha simples, mas repleta de alimento.
Toalha de chitão signiﬁca uma toalha feita de um tecido simples, o mais barato encontrado nas lojas.
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Um texto lembra outro:
Mapeando os poemas, podemos encontrar trechos/versos, que nos remetem à memória outro poema ou alguma
música, enﬁm, escrito por outros autores. Isso é característica da intertextualidade. Descubra:
1. De quem você ouviu ou de onde você leu as frases como estas, igual as que foram lidas no livro:
a.

“quem não gosta de samba, um bom sujeito não é: ou ruim da cabeça, ou é doente do pé”.

b.

“Glória a Deus lá nas alturas”

2. Na sequência, marque a letra das frases (questão 1) de acordo com a alternativa correta:
____________ música de Dorival Caymmi
____________ trecho retirado da Bíblia, geralmente proferido em celebrações cristãs.
3. Ao citar o verso “Da opressão da senzala”, o que a autora quis lembrar:
O período da colonização
O descobrimento do Brasil
O período da escravidão no Brasil

Uma coisa puxa a outra
Você sabia que:
A dança da capoeira é considerada também como esporte? De acordo com alguns historiadores, ela surgiu na
África, entre os negros bantos angolanos (Angola). Têm por características uma luta que mistura golpes, quedas
e dança. Essa modalidade esportiva pode tanto ser praticada com um só adversário, quanto com vários em uma
roda, todavia, sempre acompanhada de instrumentos de percussão, principalmente o berimbau. Ah, não podemos
deixar de mencionar a cantoria sob o ritmo também de palmas.

Agora é com você.
Conhece algum grupo de dança capoeira? Sim? Então fale com o professor e leve a dança para sua escola. Vai
ser interessante e muito divertido.

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 cooperar, oferecendo subsídios para
a mediação do trabalho pedagógico com a obra Cordel das festas e danças populares, da PAULUS
Editora, e que não pretendem ser determinantes do trabalho desenvolvido em sala de aula, tendo em
vista que somente o professor conhece as necessidades especíﬁcas de sua turma.
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Projeto Pedagógico
encartado junto com a revista
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Conheça outros projetos pedagógicos no site:
paulus.com.br

Literatura | Por Antonio Iraildo Alves de Brito*
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A ARTE
de estudar

Siga-nos

E

studar é exigente. Trata-se de
uma tarefa que requer tempo, concentração e empenho.
Não se aprende às pressas. Estudar é
devagar. Ocorre que, como vivemos
em uma época em que tudo parece
instantâneo, de repente alguém poderia se angustiar pelo fato de o estudo
ir na contramão. Some-se a isso outro
sacrifício: a renúncia.
O estudante, de vez em quando,
terá de renunciar às baladas, passeios
nas lindas tarde de sábado ou domingo. Evitará o excesso de WhatsApp,
o programa predileto de TV. Até o
tempo para o namoro deverá ser reduzido. Estudar é planejar. É também saber lidar com a solidão. Isso
tudo, porém, não quer dizer que estudar seja uma tortura. Ao contrário,
estudar é prazer.

Um prazer que necessita paciência
e uma dose signiﬁcativa de humildade.
Estudar equivale ao famoso episódio
narrado pelo poeta e crítico literário
norte-americano, Ezra Pound. Diz-se
que, certo dia, um estudante pós-graduado, coberto de honrarias e diplomas foi ter com o professor de História Natural, a ﬁm de receber os ótimos
e últimos retoques em seu trabalho.
No entanto, ﬁcou surpreendido: o
mestre deu-lhe um pequeno peixe
e pediu-lhe para o descrever. Pasmo
ante à simplicidade da tarefa, o aluno
respondeu: “Mas este é apenas um
peixe-lua.” Ao que o naturalista retruca: “Eu sei. Descreva-o por escrito”.
Passados alguns minutos, o estudante voltou com a descrição Ichtus
Heliodiplodokus. O professor pediu
ao estudante para que descrevesse de
novo o peixe. O jovem obedeceu e ao
regressar trouxe um ensaio de quatro
páginas sobre o assunto. Então o professor disse-lhe: “Olhe para o peixe”.
Passadas três semanas, o peixe estava
em adiantado estado de decomposi-

ção. Porém, a esta altura o estudante
sabia alguma coisa sobre ele.
Estudar, portanto, é não se conformar às superﬁcialidades. Seja qual
for a matéria, seja qual for o problema, faz-se necessário o interesse para
mergulhar fundo. A atitude de permanecer na superfície pode ser mais
confortável. O esforço, as tentativas,
os horizontes que se abrem, todavia,
alargam as possibilidades de leitura
do mundo.
Nada de estudo medíocre. Nada
de encontrar desculpas ou murmurações, quando na verdade o que se
espera de um estudante é coragem de
ir além do que já dizem os manuais, as
terminologias estanques, e descobrir
algo “novo” a cada desaﬁo proposto
pelos mestres. Há um mundo maravilhoso a ser descoberto e construído,
mediante a arte do estudo. Estudar é
deixar-se encantar pela a vida.
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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Especial | Por Martinho Condini*

FUNDAMENTOS PARA UMA EDUCAÇÃO

LIBERTADORA
NA PERSPECTIVA DE DOM HELDER CAMARA E PAULO FREIRE

A

o apresentar a educação libertadora de Dom2 Helder Camara à luz da pedagogia de Paulo Freire,
quero afirmar que a prática de Dom Helder está
diretamente relacionada com a pedagogia de Freire e que
podemos fazer uma leitura da pedagogia de Dom Helder à
luz de Freire. Por isso, há uma relação direta entre o pensamento e as ações de Helder e Freire. Para ambos, pobres
ou pequeninos, como dizia Helder, ou os oprimidos, termo utilizado por Freire, foram os elementos geradores da
construção dos seus pensamentos e práticas.
As semelhanças históricas entre Dom Helder e Freire
colaboraram para que tivéssemos uma convergência de
ideias em relação ao que ambos pensaram, realizaram e
produziram ao longo de suas vidas.
Ambos nordestinos, um cearense e um pernambucano,
oriundos de famílias humildes, que enfrentaram problemas
típicos das famílias nordestinas que viviam nas áreas urbanas3.
Após a infância e a adolescência, ambos tiveram rumos
profissionais diferentes: Dom Helder se tornou um religioso e Freire, após a formação em Direito, tornou-se professor de língua portuguesa.
Suas histórias seguiram diferentes caminhos, mas em
suas trajetórias tiveram uma preocupação comum: a questão dos excluídos e oprimidos. Preocuparam-se em possibilitar que excluídos e oprimidos se tornassem pessoas
livres, isto é, conscientes da sua realidade, e a partir dela,
pudessem transformá-la.
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1

As circunstâncias históricas fizeram com que ambos, no
início do Governo Militar (1964-1985), estivessem vivendo
na cidade de Recife. Helder, recém-chegado, transferido da cidade do Rio de Janeiro, e Freire, vivendo em sua cidade natal.
Nesse período do Governo Militar, Dom Helder e Freire
foram perseguidos pelo regime de exceção.
Freire, em 1964, foi preso e exilado do país, retornando
apenas em 1980. Neste período, produziu todo o arcabouço do pensamento freireano, que foi construído a partir do
seu trabalho com a alfabetização de adultos no nordeste
brasileiro. Essa experiência levou-lhe a escrever o livro que
norteou o seu trabalho como educador, a Pedagogia do oprimido, escrita em 1968, no Chile.
Dom Helder, pela sua condição de arcebispo de Olinda
e Recife, e pela liderança exercida na Igreja, permaneceu no
Brasil, mas foi perseguido pelo governo militar, juntamente
com seus auxiliares da Arquidiocese de Olinda e Recife.
Ambos realizaram trabalhos que contribuíram no
meio intelectual, como também nas camadas populares
da sociedade.
Isso pode ser constatado por meio dos acontecimentos
históricos daquele período: Freire, perseguido, preso e exilado; Dom Helder, impedido por quatro vezes de receber
o prêmio Nobel da Paz e censurado por quase uma década
dentro do seu país. Essas perseguições sofridas por ambos,
não os impediram de ecoar suas vozes e ideias fora do Brasil, apesar das adversidades.

de se construir uma sociedade onde as pessoas se tornem
agentes da própria história, condutoras do próprio destino,
precursoras do desenvolvimento.
Para Dom Helder, a educação libertadora deve enfrentar os desafios urgentíssimos e discutir a fundo questões
que devem ser modificadas na sociedade, para que possamos construir uma sociedade onde homens e mulheres
sejam reconhecidos e respeitados e tenham a sua liberdade
conquistada e assegurada, isto é, que sejam tratados com
dignidade no meio social em que vivem.
Segundo Dom Helder, os desafios da educação libertadora ultrapassam os muros escolares. Aspectos de âmbito social,
econômico, político e religioso norteiam as mudanças que ele
achava necessário ocorrerem, para que se pudesse construir
uma sociedade mais justa e humana. Ele defendia a ideia de
que o desenvolvimento tecnológico e o poder econômico só
se justificavam se estivessem a serviço da humanidade.
É interessante observarmos como Dom Helder e Freire construíram sua maneira de pensar e agir de maneira
semelhante. Eles sempre tiveram coragem de enfrentar desafios e propor mudanças para a melhoria das condições
de vida da população e reconheceram na educação um dos
principais elementos para as pessoas realizarem as tão sonhadas transformações sociais.
Manter vivo o pensamento e a práxis de Dom Helder
Camara e Paulo Freire, é garantir às novas gerações, conhecer a importância de ambos na formação do pensamento social e educacional brasileiro, e possibilitá-las esperançar uma
sociedade mais justa, igualitária e fraterna para todos.
1 Artigo adaptado do livro Fundamentos para uma educação libertadora: Dom Helder Camara e Paulo Freire (Paulus, 2014).
2 Reﬁro a Helder Camara, como Dom Helder, por ser a maneira como é mais conhecido nos dias de hoje.
3 Dom Helder nasceu em Fortaleza, Ceará e Paulo Freire em Recife, Pernambuco.
4 Dom Helder Camara chegou para ser arcebispo de Olinda e Recife em abril de
1964 e Paulo Freire vivia em sua cidade natal, Recife.

Marcelo Balbino/Divulgação

Apesar da aproximação histórica de Dom Helder e Freire, de sua contemporaneidade, de morarem na mesma cidade4, não há registros em que Dom Helder e Paulo Freire tivessem realizado estudos e trabalhos juntos. Mas ambos, em
alguns momentos de suas vidas, referiram-se um ao outro
de maneira respeitosa, mencionando o trabalho realizado.
A educação libertadora de Dom Helder e Freire foi construída no decorrer de suas práxis educacionais, baseadas
em princípios humanistas que nortearam suas vidas.
Freire construiu uma pedagogia libertadora que permeou todo o seu trabalho educacional. A liberdade, a libertação, como a conscientização e a humanização, foram
elementos importantes para a construção da pedagogia
freireana. Para ele, as pessoas que acreditam na educação
libertadora estão comprometidas com uma “[...] práxis social [...], ajudando a libertar os seres humanos da opressão
que os sufoca em sua realidade objetiva [...]”. Ele acreditava que “a educação verdadeiramente libertadora só pode
ser posta em prática fora do sistema comum, e mesmo assim com grande cautela, por aqueles que superam sua ingenuidade e se comprometem com a libertação autêntica”.
Freire entendia as relações humanas dentro de um processo libertador por meio do diálogo, em que as pessoas
juntas vão tomando consciência de maneira crítica da realidade e a partir daí procuram tomar atitudes que possibilitem fazer mudanças, transformar as suas realidades. Para
que homens e mulheres atingissem sua libertação, seria necessário se fazer outra leitura do mundo e agir sobre ele.
Para Dom Helder, a educação libertadora é um dos
meios de possibilitar a criação de outra sociedade, de um
mundo mais justo e humano: “[...] a educação parece, em
grande parte, fora da realidade, da verdade, pois não está
libertando. E precisamos vitalmente, urgentemente, da
coragem de nos unirmos para a educação libertadora. Eis
a missão máxima do homem de nossos dias [...]”. O seu
questionamento aos setores educacionais era: “[...] a educação que gerou o nosso mundo, liberta ou escraviza?”.
Ele acreditava que era necessário a sociedade se unir para
realizar uma educação libertadora, pois, por meio dela, o homem se tornaria não só o principal responsável pelo destino
da humanidade, como também o construtor de sua história.
A educação libertadora, para Dom Helder, deveria ensinar a importância da humanização, o respeito aos direitos
humanos, a justiça, a conscientização política e a igualdade social. Essas propostas apontam para a possibilidade

*Martinho Condini é graduado em Estudos Sociais
e História, mestre pelo Programa de Ciências da
Religião e doutor pelo Programa Educação:
ambos pela Pontifícia Universidade Católica
de São Paulo (PUC-SP).
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Especial | Por Maria Elci Spaccaquerche*

CONTOS DE FADA E DE

ENCANTAMENTO
FERRAMENTAS DE INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EM SALA DE AULA

A

pós tantos anos lendo, estudando e pesquisando
os contos de fadas e estórias dos mais diversos
cantos do mundo, pude observar o quanto eles
contribuíam para reestruturação psíquica e o quanto auxiliavam no estabelecimento dos vínculos terapeuta/paciente, e professor/aluno, aproximando-os de uma maneira
cúmplice e calorosa.

Por que contar os contos?

É inerente à natureza humana o falar, a necessidade
de se comunicar, de partilhar as vivências e sentimentos, o
contar. E é também inerente à natureza humana a curiosidade em ouvir e querer conhecer as estórias. O contar é tão
antigo quanto a origem do homem em sociedade.
Tanto na Índia, como em Marrocos no norte da África, nos países árabes, bem como em todo o meio rural da
Europa existiam contadores de estórias. Eles ficavam nas
feiras, em esquinas, ou reuniam as pessoas numa taverna
em torno do fogo.
Até pouco tempo atrás, os contos de encantamento
eram ouvidos principalmente por adultos, mas muito apreciados também pelas crianças.
A figura do contador de estórias, e no nosso meio, do
contador de “causos”, existiu antes do advento da mídia
tecnológica. Estórias como as do lobisomem, da mula sem
cabeça e outras, pertenciam ao mundo adulto. Somente mais
recentemente ( final de século 19 e século 20) os contos pas-
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saram a pertencer basicamente ao mundo das crianças.
Com o desenvolvimento e divulgação da Ciência, os
contos foram ficando cada vez mais relacionados ao mundo imaginário das crianças, sendo considerados uma literatura à parte.
O desenvolvimento tecnológico e o pensamento dominante racional afastou o ser humano das crendices e
superstições, mas com elas se foram também muitas das
belas estórias e a reverência diante dos mistérios da vida e
da natureza. Passou mesmo a existir, como até os dias de
hoje, uma recusa clara de tudo aquilo que pertence ao lado
humano não racional, ou tudo aquilo que não pode ser explicado por alguma teoria científica. Assim, os contos não
só caíram em desuso como passaram a ser ridicularizados,
principalmente aqueles que envolvem príncipes e princesas
e finais felizes com casamentos. De fato, reis e princesas
parecem distantes do mundo atual, principalmente para os
países mais novos e abaixo do Equador. Reis talvez só o
Rei Momo do Carnaval, e algum outro do futebol.
No entanto, os contos ainda atraem as pessoas, porque,
segundo Chinen, o otimismo que apresentam “não constitui um mero sentimentalismo, mas a expressão dos mais
elevados e profundos anseios da humanidade.” 1

Porque ouvir os contos

Um dos costumes interessantes de que se tem notícia
é que entre os aborígenes australianos, as mulheres costu-

ﬂácidos do ser, do responder, escutar e sentir. Eles respiram a essência
da história e das lições não explicitadas, ao mesmo tempo em que
vivenciam o mundo das histórias dentro de si mesmas.
Eu faço um apelo para todos que tragam mais e mais criatividade
viva para as crianças como formas de atividades vitais não somente
pela suas saúde física, mas para manter a compaixão e a sabedoria
vivas no nosso mundo.”
Escutar e prestar atenção a uma estória constitui um
processo que ao mesmo tempo entretém e conduz as
crianças ao mundo interior, onde elas podem se ver e se
colocar em diversas situações. Toda a trama da estória,
com seus percalços, repercutem na psiquê de quem as ouve
atentamente, oferecendo dicas e possibilidades de insights
para suas próprias vivências, enriquecendo assim a personalidade do ouvinte.
Cada criança integra a estória no seu próprio padrão de
referências, incorporando os personagens e vivenciando os
eventos. Embora as estórias contenham vários incidentes e
obstáculos, elas também trazem algo genuíno.
Mathew Fox diz que “os druidas exigiam que seus professores fossem também poetas.” Para ele, “uma maneira óbvia de reinventar a educação em nossa cultura, seria
considerar os druidas como modelos e trazer novamente
os artistas às salas de aula”. Diz ainda: “Não estou me referindo àqueles artistas que absorveram a ideia capitalista
de que arte é um produto. Falo dos artistas que podem
nos conduzir às estórias que curam; e para as profundezas
de nós mesmos, e que, consequentemente nos ajudarão a
recuperar o maravilhamento diante do universo.” 3
1 Chinen, A. “ ... E foram felizes para sempre” – Ed. Cultrix, pág. 12
2 Entrevista TV Cultura - Café ﬁlosóﬁco - 2014
3 Mathew Fox, em Sacred Stories , Charles and Anne Simpkinson, Editors, Harper
SanFrancisco, 1993 p. 248

*Maria Elci Spaccaquerche é psicóloga, mestre em
Psicologia Social pela PUC-SP e terapeuta
Junguiana, com os títulos de especialista nas áreas
de Educação e Clínica – www.mariaelci.com.br.
Desde 1983 coordena a Coleção
“Amor e Psique” da PAULUS Editora.
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mam ir à plantação de arroz e contar para o arrozal a história de sua origem. Porque desta forma o arroz, sabendo
o seu mito, e consequentemente a razão de estar ali, cresce
de maneira vigorosa.
Essa é uma bela metáfora! Precisamos ouvir nossa história de origem para que o nosso espírito seja alimentado,
e encontre razões para viver. É sabido que “nem só de pão
vive o homem”. Fortalecido no seu interior, o indivíduo
tem condições de travar suas batalhas na vida.
Para o filósofo Luc Ferry: “É vital contar às crianças
os contos de fadas, a mitologia grega, para que eles saibam que existem sentimentos mais belos, e para superar
o consumismo viciante. É importante para que conheçam
sentimentos mais profundos que o consumismo viciante
não pode oferecer.” 2
Segundo esse filósofo, a educação no mundo ocidental
está alicerçada sobre três pilares ou leis: 1- a lei do amor –
proposta por Jesus Cristo, pois a criança amada sente-se
fortalecida no seu eu, e sua autoestima é boa; 2 - a lei de
Moisés – onde “ não é não”, sem ceder e sem muita negociação; e a 3 - A lei da Sabedoria – que nos é dada pelos
contos de fadas e mitos, quando a criança tem a possibilidade de perceber que o mundo é muito mais amplo do
que o shopping center e de que o consumo; perceber que
o mundo vai além do visível e do material.
Laura Simms é uma autora renomada, reconhecida
internacionalmente por seu trabalho como educadora e
contadora de estórias. Ela desenvolve um trabalho com
jovens e crianças com resultados positivos de “cura” e
transformação. Os depoimentos dos jovens demonstram
isso e chegam mesmo a serem impactantes. Seu método de
trabalho combina mitos, contos de fadas com a narrativa
pessoal. Aqui temos um depoimento de Laura Simms:
“Durante 33 anos como contadora de estórias no meu trabalho com
jovens em crise, eu pude constatar que o poder da imaginação e do coração não pode ser destruído. E não importam as circunstâncias e a quantidade de comerciais que a mídia faz chegar às crianças, a imaginação
inteligente e a sensibilidade que brota do coração podem ser desveladas e
ativadas. Como os heróis e heroínas dos contos de fadas de todo mundo,
aquilo que está em desequilíbrio pode ser novamente reequilibrado. A
história provê uma viagem interna que é transformadora.
Os contos são uma oportunidade para a cura das rupturas psíquicas das nossas crianças, além de também protegê-las da realidade
do nosso mundo. Com uma imaginação desperta que espontaneamente
se liga à mente, corpo e alma, uma criança pode exercitar os músculos
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Especial | Por Leandro Holanda Fernandes de Lima e Julciane Castro da Rocha*

PERSONALIZAÇÃO E TECNOLOGIA NA

PROJETOS INOVADORES APOIADOS PELA FUNDAÇÃO LEMANN

A

Fundação Lemann é uma organização sem fins
lucrativos criada em 2002 com a missão de contribuir para que todas as crianças brasileiras tenham educação de qualidade e para que líderes brasileiros
estejam focados no desenvolvimento social do país. Para
cumprir sua missão, a fundação tem projetos em quatro
áreas complementares: aprendizado; formação de educadores; apoio de políticas educacionais e fortalecimento
de talentos.
A Fundação Lemann aposta em inovações educacionais de alto impacto, que usam a tecnologia para acelerar a
chegada de educação de excelência para todas as crianças e
escolas. Nesse sentido, atua em diferentes frentes:
Identifica e dissemina inovações educacionais efetivas
para o aprendizado;
Testa e adapta inovações educacionais para as escolas
brasileiras;
Fomenta um ambiente propício para a inovação educacional no país.
Ao longo destes anos, a Fundação Lemann tem consolidado um trabalho que envolve o diálogo com professores e alunos para desenvolvimento e adaptação de plataformas de ensino-aprendizagem de diferentes áreas do
conhecimento dentro do contexto brasileiro. Ao mesmo
tempo, tem buscado sistematizar aprendizados a respeito
de abordagens do uso das tecnologias em sala de aula, com
enfoque na personalização do ensino.
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Reconhecendo que cada aluno aprende de forma diferente, a personalização do ensino1 é uma prática pedagógica que se alicerça na criação de percursos de aprendizagem
individualizados, segundo os conhecimentos prévios, ritmo
e estilo de aprendizagem de cada aluno. As tecnologias digitais fornecem a sinergia necessária para que professores
auxiliem seus alunos conforme suas necessidades, quando
permitem o acesso assíncrono ao que foi produzido pelo
aluno por meio de relatórios, e o acesso distinto aos conteúdos educacionais, distribuídos a partir dos objetivos de
aprendizagem definidos para cada estudante. O horizonte
é a promoção do avanço de todos e de cada um dos alunos.
Visando tornar realidade a prática da personalização do
ensino nas salas de aula do Brasil, a Fundação Lemann tem
desenvolvido, em parceria com municípios de todo o país,
projetos para a inserção de alguns destes recursos digitais
em escolas, integrando tecnologia ao currículo e ao planejamento. Essas parcerias preveem formação inicial e continuada dos envolvidos (professores e equipes gestoras).
A parceria prevê também, apoio cotidiano na gestão dos
resultados do projeto, presencial e remotamente. Além disso, a fundação promove atividades de engajamento como
torneios para os alunos/ escolas e encontros para troca de
experiências entre os professores.
A seguir, apresentamos as principais iniciativas da Fundação Lemann, que dialogam com a concepção da personalização do ensino para potencializar as aprendizagens:

O Programaê! é uma iniciativa da Fundação Lemann
e Fundação Telefônica que tem como objetivo aproximar a
programação do cotidiano dos jovens do Brasil. Para isso, o
Programaê! está estruturado na forma de um portal7 prático
e agregador de ideias, disseminando plataformas de ensino e
incentivo à programação já existentes como Code Academy,
Scratch e Fábrica de Aplicativos. Neste portal também estão disponíveis planos de aula para professores que desejem
inserir o ensino de programação para seus alunos, mesmo
se eles mesmos não souberem programar. A Fundação Lemann acompanha o desenvolvimento de iniciativas em municípios parceiros, apoiando na formação dos professores e
no desenvolvimento das ações ao longo do ano, em constante diálogo com os educadores sobre os desafios e oportunidades que o projeto tem possibilitado para suas salas de aula.
Convidamos você a acessar nosso site8 para conhecer
melhor nossas iniciativas. Cada dia mais, acreditamos em
uma inovação capaz de transformar nossa educação, com
base nos princípios da excelência com equidade.
1 Disponível em: <www.porvir.org/especiais/personalizacao>
2 Horn, Michael B., and Heather Staker. Blended: Using Disruptive Innovation to
Improve Schools. John Wiley & Sons, 2014.
3 Disponível em: <www.ensinohibrido.org.br>.
4 Plataforma gratuita disponível em : <pt.khanacademy.org>.
5 A gamiﬁcação é o uso das propriedades de jogos digitais em outros contextos,
neste caso com a ﬁnalidade de motivar o processo de aprendizagem.
6 Disponível na loja de aplicativos Google Play.
7 Disponível em: <programae.org.br>.
8 Disponível em: <www.fundacaolemann.org.br>.
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O Ensino Híbrido é um formato de educação formal
no qual o aluno aprende parcialmente em sala de aula e
parcialmente com o apoio de uma ferramenta tecnológica.
É necessário que o aprendizado online permita ao aluno
algum elemento de controle sobre o tempo, lugar, modo
e/ou ritmo do estudo2. A Fundação Lemann e o Instituto
Península desenvolveram um curso sobre o tema, cujo objetivo é disseminar essas experiências e torná-las realidade
em mais escolas. O curso foi desenvolvido por professores
brasileiros a partir de suas experiências, e parte do conteúdo está disponível gratuitamente, online3. Aos que desejarem tutoria e certificação, há uma modalidade específica
do curso, de baixo custo. Alguns municípios parceiros das
instituições estão cursando com bolsas de estudos a modalidade com tutoria para que as instituições possam acompanhar e avaliar junto com as redes essas experiências.
A Khan Academy4 é uma plataforma adaptativa para
o ensino de matemática, interativa e gamificada5, com mais
de 300 mil exercícios divididos em mais de 1000 habilidades. No site, o aluno realiza exercícios e desafios, assiste
vídeos sobre os temas que deseja aprender e avança no seu
ritmo e necessidade. Para o professor, há a possibilidade de
recomendar exercícios e vídeos, segundo os objetivos definidos para cada aluno, e também de acompanhar a trajetória dos alunos por meio de relatórios. A Khan Academy
permite até mesmo que o professor assista o passo-a-passo
do aluno para resolver cada exercício feito online. A plataforma já faz parte da rotina semanal de aprendizagem de
mais de 70 mil alunos de diversas redes públicas em todo
Brasil, por meio das parcerias da Fundação Lemann.
O aplicativo Gatópolis6 nasce de uma demanda recorrente dos alfabetizadores: jogos digitais infantis que apoiem
a alfabetização. Criado pela Fundação Lemann com apoio
de parceiros especialistas no processo de alfabetização,
o Gatópolis produz relatórios sobre a trajetória de cada
aluno para ajudar o professor a identificar o estágio em
que cada um se encontra. Essas informações originam um
mapeamento coletivo e individual do processo de aprendizagem dos alunos, atualizado a cada interação deles com o
aplicativo, tornando-se subsídio para planejamento e intervenções pedagógicas em sala de aula. O aplicativo também
já está presente em escolas do estado de São Paulo, em caráter experimental. As escolas parceiras recebem a formação dos professores, auxílio na organização e acompanhamento periódico para avaliação dos resultados do projeto.
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CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE VÍDEOS COMO RECURSO

EDUCATIVO

A

proposta busca apresentar possibilidades e ferramentas para o trabalho com vídeos, principalmente como recurso didático para o Ensino Médio.
Com o surgimento progressivo das novas tecnologias, sabemos a importância da utilização de formatos que dinamizem a aprendizagem e, ao mesmo tempo, estimulem a
criatividade dos alunos e docentes. Além disso, enfatizamos aqui o audiovisual a partir da produção e compartilhamento de conteúdo.
Embora as crianças e adolescentes estejam mais familiarizados com as novas tecnologias, Kavik (2004) salienta que:
“os jovens são capazes de fazer a tecnologia funcionar, mas
não são capazes de colocar a tecnologia a serviço do trabalho acadêmico”. Nesse sentido, o professor deve atuar como
mediador, estimulando e buscando os fins para os quais tais
ferramentas se direcionam e se articulam com os conteúdos
a serem compreendidos. Além disso, é importante que essas
propostas estejam em sintonia com o currículo e seus objetivos. Muitos temas, entretanto, podem ser trabalhados a partir do trabalho conjunto entre disciplinas. A Unesco salienta a preocupação de trabalho com temas transversais, com
ênfase nos valores e num projeto que permita continuar a
aprender por toda a vida. Nesse propósito, é possível utilizar
ferramentas criativas para criar e compartilhar conteúdos,
criando roteiros, produzindo, editando e compartilhando
conhecimentos sobre determinado contexto.

Formatos e gêneros televisivos

Jonassen (1995) apresenta três funções da tecnologia a
serem exploradas no contexto educacional: Tecnologia como
ferramenta: Busca de informação, representação de ideias e
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comunicação; Tecnologia como parceira intelectual: Articulação e
compartilhamento sobre o que sabe, construção de representações pessoais e significados; e Tecnologia como contexto:
Conhecimento das situações do mundo real. Aprendizagem baseada em casos e problemas nos diversos contextos.
Nessa perspectiva, o jornalismo audiovisual possui diversos gêneros que podem ser utilizados como alternativa
à cartilha tradicional dos vídeos educacionais. Desta forma,
objetivos pedagógicos e informacionais se complementam
para produzir conhecimento sobre uma dada realidade ou
sobre um conceito.
Um dos gêneros mais utilizados é o documentário. Normalmente resultado de entrevistas mais dialogadas, o formato propicia uma interação maior entre entrevistador e personagem. Neste contexto, o documentarista deve “esquecer
(…) o que sabe, o que pensa sobre o assunto em questão e
lembrar que só o entrevistado existe neste momento (…)”
(OYAMA, 2008, p.30). De acordo com Nichols (2008), o
documentário cria uma relação mais pessoal com o público, além de ampliar as visões de mundo e a compreensão
das relações sociais, econômicas e culturais.
Outra alternativa para a produção audiovisual é
a reportagem tradicional, que, no âmbito das práticas pedagógicas, pode ser realizada num formato mais extenso
e qualitativo em relação às emissoras comerciais, em que
uma matéria possui entre um minuto e trinta segundos e
dois minutos. A reportagem estimula no docente e/ou aluno o interesse em ouvir o outro para contar uma história
coesa e coerente, e que seja visualmente interessante.
Por ser mais longa, o formato ideal para fins didáticos
é a reportagem especial, que “exige uma abordagem mais

Tecnologia e narrativas

Com o intuito de aliar produção criativa e conhecimentos curriculares, sobretudo nas disciplinas de Ciências Humanas, em 2012 realizamos um projeto com alunos do 1º
ano do Ensino Médio do SESI-SP, cujo resultado foi um
documentário sobre histórias de vida. Os estudantes deveriam ouvir relatos dos moradores veteranos da região e
registrar suas memórias em vídeo. A interação dos alunos
com os moradores e a abertura da escola à comunidade
são pontos a serem destacados, entendendo que escola não
pode ser um espaço isolado de formação, mas um local
aberto para a criação, participação e construção de conhecimento coletivo. O projeto possibilitou que os alunos buscassem e sistematizassem conhecimentos acerca da realidade local e da vida dos cidadãos, ao mesmo tempo em que
esses cidadãos se sentiram prestigiados diante do interesse
da escola em ouvi-los, conhecer suas histórias.
A valorização da memória, da oralidade, da história de
vida é um ponto fundamental a ser destacado, sobretudo na
perspectiva, de que, o chamado senso comum, é um conhecimento do mundo, devendo ser compreendido e valorizado.
Nessa proposta, foi possível vivenciar experiências importantes, como aspectos estéticos e culturais, partindo da memória e dos significados atribuídos pelos sujeitos à história. As
impressões relatadas por alunos e professores foram as mais
positivas, evidenciando a motivação e o interesse dos alunos
em se envolver no projeto, buscando informações, trocando
experiências, criando conteúdo e conhecimento. As avaliações apresentaram não apenas a aprendizagem dos assuntos,
mas o desenvolvimento de habilidades criativas, o despertar
da reﬂexão crítica e o olhar estético para a realidade.
A proposta aqui apresentada não esgota as inúmeras
possibilidades de articular currículo, conhecimento e tecnologia, sabendo-se que há uma infinidade de temas e pro-

postas a esse respeito. Nesse caso em particular, buscamos
abordar temáticas que pudessem valorizar o sujeito, a história e a cultura local, reconhecendo aspectos relevantes
da comunidade; no caso deste trabalho, a história de vida.
Considera-se, também, que a proposta surge de uma iniciativa dos alunos, muitos com habilidades em produção de
vídeos e com interesse pelas novas tecnologias. De acordo com Tomás Tadeu da Silva (1995) é preciso assumir o
currículo como produtivo, onde se pode fazer coisas, criar
e variar, de acordo com cada momento e situação. Nesse
processo educativo, o “fazer” não se confunde com a mera
realização de tarefas e resultados mensuráveis, mas se identifica com a própria natureza da cultura e do conhecimento, concebido em seu viés histórico, social e político.
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abrangente do tema em foco, ou seja, há um número maior
de informações e de entrevistas. E não é apenas uma questão quantitativa, mas qualitativa” (CARVALHO et al., 2010,
p.33). Para este estilo, cuja duração média é de 5 minutos, o
personagem torna-se fundamental, tanto para exemplificar
uma vivência, como para criar empatia. Para temas mais
densos e amplos, a série de reportagens também é uma
alternativa plausível, sendo que, em seu conjunto (normalmente cinco reportagens, com cinco minutos cada), constituem uma narrativa similar ao curta-documentário.
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Especial | Por Adriano Miranda*

A EDUCAÇÃO DO OLHAR PELA

IMAGEM
H

averia uma “gramática” própria pelo qual poderíamos aprender a pensar por imagens? Nossa
cultura está inundada por imagens técnicas, mas
isso favorece ou desfavorece o nosso pensar por imagens?
Diante de uma imagem (uma fotografia, um filme ou
qualquer outra imagem produzida por uma técnica) um
rico processo ocorre em nosso corpo. Nossos olhos capturam, em termos óticos, a imagem e transmitem ao nosso
cérebro a informação visível. Nosso cérebro, por sua vez,
processa a imagem, relacionando com outras imagens, gerando novas imagens e assim, estabelece a etapa visual.
A tensão entre olho e mente, o visível e o visual constroem nossos saberes sobre o mundo, abrem possibilidades e potencialidades de nosso pensamento. O pensador
italiano Italo Calvino nos inspira ao comentar o trabalho
de criação na etapa do visual:
“A primeira coisa que me vem à mente na idealização de um
conto é, pois, uma imagem que por uma razão qualquer apre-
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senta-se a mim carregada de significado, mesmo que eu não o
saiba formular em termos discursivos ou conceituais. A partir do
momento em que a imagem adquire uma certa nitidez em minha
mente, ponho-me a desenvolvê-la numa história, ou melhor, são
as próprias imagens que desenvolvem suas potencialidades implícitas, o conto que trazem dentro de si. Em torno de cada imagem
escondem-se outras, forma-se um campo de analogias, simetrias e
contraposições.” (CALVINO, Seis propostas para o próximo milênio, 1985).
As etapas sucessivas da imagem em nossa mente iniciam de forma abstrata, mas ao se tornarem mais nítidas, surge a possibilidade de criação pela própria imagem. Não é o criador a centralidade do processo, mas
as imagens e suas potencialidades. Assim, o processo de
analogias e contraposições entre imagens surge como
uma metodologia de nossa imaginação. Começamos assim a traçar um rascunho do que seria uma “pedagogia
da imaginação”.

mos em frações de segundos se a imagem trata-se de um
anúncio, ilustra uma matéria ou compõe um editorial de
moda. É nessa etapa que partimos da imagem para outra
imagem, nosso cérebro trabalha em processos associativos, comparando a imagem que está diante de nossos
olhos com uma enormidade de imagens internas de experiências anteriores.
Sobrepondo os elementos formais, começamos a
identificar qual estímulo narrativo a imagem nos produz.
Buscamos compreender o espaço interno da imagem, o
tempo que está representado e os personagens.
Por fim o percurso de aprendizado nosso com as imagens atinge o aspecto discursivo, define-se neste momento ao observarmos a imagem, quem está falando por ela.
Não se trata de saber quem é o autor da imagem, mas
quem se projeta como autor daquela imagem. E por outro lado, pensamos pela imagem, para quem ela está falando, ou seja, projetamos quem seria o público dela.
Hoje em dia se discute a utilização de livros paradidáticos ilustrados sem palavras. São materiais muito eficientes
para desenvolver um pensar por imagens, potencializam o
processo imaginativo e preparam crianças e adolescentes
para uma significante leitura da mídia. Em um mundo de
telas e superfícies, a análise crítica de um livro sem palavras possibilita a imersão no universo do pensamento em
superfície. Neste caso, não se trata de traduzir a imagem
para palavras, ou explicar o que se vê, mas assumir a imagem em sua complexidade de significados e potencialidades internas.
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e dos Cursos Tecnológicos de Multimídia e
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Sabemos a impossibilidade de controle do que pensamos, ou melhor, imaginamos a partir de uma imagem,
mas podemos habituar a fustigar e estimular nossa imaginação sem parecer um confuso e passageiro fantasiar.
Partimos da imagem utilizando percursos criativos e
cognitivos, possibilitando gerar novas imagens mentais
que irão se cristalizar de forma definida, memorável e autossuficiente. Este percurso depende de nossa faculdade
mental da visualidade. Recorrente quando imaginamos
cenas e produzimos saberes a partir de nossas imagens
mentais. A visualidade permite ir além do visível em um
rico processo de ressignificação onde a cada etapa reestrutura o que sabemos sobre o mundo.
Habitamos em um mundo ocupado por telas e superfícies; são televisores, monitores, cartazes, revistas e uma
enormidade profusa de imagens técnicas. Não era assim
no passado, as fotografias, pinturas, vitrais e outros tipos
de imagens tinham um local definido e em um número
menor. As representações do mundo neste período eram
predominantemente escritas, em uma lógica linear. Mas
será que, naquela época, a forma escrita conseguiu representar o mundo em sua complexidade? Se invertermos a
pergunta, podemos reﬂetir: será que as imagens da atualidade representam o mesmo mundo da forma escrita?
Compreendemos apenas que há em nossa cultura uma
valorização da escrita como forma elementar de nosso pensamento. Por exemplo, a história da humanidade
como conhecemos possui uma lógica linear, inﬂuenciada
pela forma como foi registrada. Documentos de cartório,
legislativos e legais são prioritariamente escritos, e assumem uma forma linear, processual. Por outro lado, toda
a cultura e entretenimento atual utilizam as telas como
forma principal de manifestação. Mas não devemos confundir as formas de representar o mundo com as formas
de pensamento. Segundo Vilém Flusser, há o pensamento
em superfície e o pensamento em linha, onde atualmente,
oras o primeiro absorve o segundo, oras atuam em um
aprendizado mútuo.
Retornando ao percurso de aprendizado a pensar por
imagens, partimos da imagem identificando seus aspectos
mais simples: as formas e os elementos que compõem
a imagem (cores, texturas, volumes, entre outros). Nesta
primeira etapa reconhecemos elementos que nos ajudam
a compreender qual o tema da imagem. Por exemplo, ao
olharmos rapidamente as páginas de uma revista, sabe-
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Filosofia | Por Mario Sergio Cortella**

ILUSÃO

DE ÉTICA?
Divulgação

ENTÃO, EDUCAR PARA A SENSATEZ

N

o ﬁnal da madrugada de 2 de
maio de 1997 (uma 6ª feira, dia
chamado de veneris no calendário romano da Antiguidade, em homenagem à Vênus, deusa do Amor...), aconteceu a morte do corpo de Paulo Freire.
Estamos, desde então, sem ouvir, de
viva voz, o mestre nos alertando para os
riscos da complacência política e da conivência ingênua, sem escutar, dito por
ele mesmo, um verbo que preciosamente inventara: “miopisar”.
Em Paris, em 1986, ao receber o Prêmio Educação para a Paz da Unesco, disse: “De anônimas gentes, sofridas gentes, exploradas gentes, aprendi sobretudo
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que a paz é fundamental, indispensável,
mas que a paz implica lutar por ela. A
paz se cria, se constrói na e pela superação de realidades sociais perversas. A
paz se cria, se constrói na construção
incessante da justiça social. Por isso, não
creio em nenhum esforço chamado de
Educação para a paz que, em lugar de
desvelar o mundo das injustiças, o torna
opaco e tenta miopisar as suas vítimas”.
Miopisar! Deixar míope, diﬁcultar a
visão, distorcer o foco. Isso nos lembra a
conjuntura atual da República brasileira,
na qual muitos daqueles aos quais cabe
constitucionalmente a tarefa de proteger
a Justiça, a Democracia e a Cidadania,
fraturam a honradez e a legitimidade social, impondo, mais do que uma ilusão
de ótica, uma ilusão de Ética. É a transformação em “normal” de uma opaca
ética do vale-tudo, do uso privado dos
recursos públicos, do exercício da autoridade legislativa para tungar benesses
particulares, da outorga judiciária para
obter a locupletação exclusiva.
É claro que a incúria, a malversação,
a prevaricação, a fraude e a negligência
são temas cotidianos e recorrentes durante toda a nossa história, mas, não precisam continuar sendo... E, só não o serão mais se não os considerarmos como
inevitáveis, naturais ou, até, “normais”.

A novidade, porém, é que, no momento
em que há mais divulgação e mecanismos legais de defesa contra tais desmandos e tresvarios, parece que o espaço pedagógico não vem tocando muito nesses
temas (que não são nada transversais ou
oblíquos e, sim, centrais e primordiais).
Paulo Freire ﬁcaria fraternalmente
irado! Irado com o entorpecimento que
acomete muitas e muitos de nós que
atuamos em Educação; ele com certeza brandiria a Pedagogia da Indignação
contra a eventual demora em transformar esse contexto nacional eticamente
turbulento em um tema-gerador diário
de nossa reﬂexão na comunidade escolar, de modo a favorecermos a rejeição
ao fatalismo e à cumplicidade involuntária. É provável, também, que nosso
saudoso educador pernambucano nos
relembrasse que “a melhor maneira que
a gente tem de fazer possível amanhã
alguma coisa que não é possível de ser
feita hoje, é fazer hoje aquilo que hoje
pode ser feito. Mas se eu não ﬁzer hoje
o que hoje pode ser feito e tentar fazer
hoje o que hoje não pode ser feito, diﬁcilmente eu faço amanhã o que hoje
também não pude fazer”...
Dessa forma, uma das obras mais
importantes para compreendermos os
caminhos tortuosos e os desatinos que

eventualmente as ações governamentais
e manifestações sociais podem adquirir,
é um estudo da historiadora norte-americana (duas vezes vencedora do prêmio
Pulitzer de Literatura) Barbara W. Tuchman, chamado A Marcha da Insensatez.
Nele, a autora percorre panoramicamente a história, desde os primórdios gregos
até os anos 70 do século XX, para identiﬁcar inúmeras situações nas quais os
governantes – e também o povo – em
diferentes nações e continentes, tomaram decisões e assumiram posturas contrárias ao que seria sensato.
Essa pesquisa, a ser lida e relida
com atenção, especialmente na nossa
atualidade, tem uma epígrafe extraída
da clássica As Máscaras de Deus: mitologia primitiva, de Joseph Campbell. Ei-la,
resumida: “Não vejo razão alguma que
possa induzir alguém a supor que, no
futuro, os mesmos argumentos já escutados não venham a ressoar ainda (...)
trazidos à luz por homens sensatos para
ﬁns sensatos, ou por criaturas ensandecidas visando ao absurdo e ao desastre”.
Frente aos desnorteantes fatos presenciados pelo mundo nos turbulentos
dias que se passam, é preciso que o educador tenha muita sapiência (e paciência)
ao debater o assunto em sala de aula.
Essa cautela busca não favorecer o
alastramento da compreensão ingênua e
simplória sobre a identiﬁcação e incriminação dos responsáveis pelo terrorismo
em suas variadas manifestações. Ao mesmo tempo, necessita evitar a interpretação indigente e precária sobre as intenções hegemônicas. Basta observar como
foi fácil, passados os primeiros instantes
de estupefação logo após alguns atentados, eleger rapidamente pessoas para serem os verdadeiros, exclusivos e únicos
responsáveis, tal qual fez o Nazismo no
seu nascedouro em relação aos judeus.

Assim, juntaram-se às vítimas do terrorismo direto também aquelas que foram (e ainda são) levianamente tachadas
como cúmplice ou simpatizantes; muitas
dessas pessoas tornaram-se vítimas do
desejo de desforra cega, ﬁcando soterradas por injúrias, preconceitos e acusações genéricas.
A insensatez vem à tona em circunstâncias como essas. Há uma quebra na
nossa visão de alteridade, isto é, na capacidade de perceber o outro como um
outro e não como um estranho.
Vai por terra desse modo a compreensão do que signiﬁca antropodiversidade, a
diversidade humana como riqueza e parte
da imprescindível biodiversidade. Passa-se a entender a diferença cultural, étnica
e religiosa como sendo um defeito. Ora,
a diferença é um elemento basilar para a
pluralidade humana e a multiculturalidade

é uma grande resposta à nossa capacidade
de inovar, modiﬁcar, reinventar.
Porém, o reconhecimento das diferenças não pode conduzir à exaltação
da desigualdade, dado que a igualdade
é conceito ético, relativo à dignidade
coletiva; por isso, homens e mulheres,
ocidentais e orientais, brancos e negros,
árabes e judeus – somos todos diferentes, nunca desiguais.
Compreender é diferente de aceitar;
mas, aceitar ou rejeitar antes de ter compreendido é puro preconceito e a isso a
escola não pode dar guarida.
*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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Sala de Aula | Por Maria Goretti Orth, Ana Claudia Wolf, Luciane Vieira, Fabíola Castro e Daiane Medeiros* – Poa (RS)

Palavra
“Eu quero desaprender para aprender de novo.
Raspar as tintas com que me pintaram.
Desencaixotar emoções, recuperar sentidos.”
Rubem Alves
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Cabe ressaltar a importância do conhecimento de si
mesmo e do outro, as divergências de ideias, opiniões, valores, sentimentos, dando vida aos personagens com os
quais trabalhamos. Foram momentos de troca, reﬂexão e
crescimento pessoal.
Dentro das atividades propostas, envolvendo todas as
áreas do conhecimento, Menina palavra participou de di-
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D

urante a semana de planejamento e construção
do projeto cooperativo “Escola, um espaço de
descobertas” elaborado pelas professoras do 2º
ano – E.F do Colégio Mãe de Deus, foi escolhido como
livro contexto do primeiro trimestre Menina palavra de
Lúcia Fidalgo – Editora PAULUS – responsável por nortear o trabalho no início deste ano letivo.
A partir da ideia de que os conhecimentos linguísticos
vão além daqueles construídos somente pela gramática e
ortograﬁa, o trabalho com o livro gerou a possibilidade de
se investir na linguagem em uso de forma mais humana,
dinâmica e inventiva, transformando e qualiﬁcando ainda
mais as atividades do cotidiano de sala de aula.
Temos, como marca construída e fortalecida em nossa escola, o desenvolvimento do traçado da letra cursiva e de atividades preparatórias para qualiﬁcar ainda mais esta habilidade.
Consideramos no 2º ano do ensino fundamental, alguns
movimentos necessários e típicos do mundo da leitura e
escrita como a ampliação frasal, coleta de dados, elaboração de perguntas e respostas através de observações, assim
como a representação artística do livro citado.

truturação do pensamento multiplicativo, na resolução de
problemas matemáticos e organização das quantidades
através das regras do agrupamento de 10 em 10 para entender o valor posicional dos números, através da confecção
de jogos construídos pela turma.
É importante destacar que o potencial artístico de nossos alunos foi revelado através das lindas produções e um
enorme envolvimento nas propostas de representação da
unidade literária trabalhada. Nessas ocasiões, proporcionamos uma variação de diferentes materiais, cores, formas,
texturas, colagens, com cordões, areia e tintas, onde cada
um construiu sua personagem, deixando levar-se pela inspiração do momento.
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ferentes formas da rotina escolar. Desde os primeiros dias
de adaptação na escola, descobrindo o poder das palavras,
ajudando a construir o mapa do colégio, localizando ruas
ao redor do quarteirão, construindo e ampliando o repertório espacial dos alunos. A transformação oral e gráﬁca
foi visível nas produções dos alunos e o trabalho com o
livro proporcionou esta criação coletiva e individual.
Através dessa história, os alunos puderam identiﬁcar-se
com a personagem do livro, expressando suas hipóteses e
dúvidas sobre a escrita e letramento. Nossa intenção é formarmos leitores e escritores mais críticos de suas próprias
histórias, aprofundando as questões de letramento, dentro
das características desta etapa escolar.
Pensando em novas possibilidades, as crianças foram
convidadas a reﬂetir sobre a escrita, explorando trechos do
livro e produzindo reescritas coletivas. Organizaram assim,
conhecimentos sobre as letras, trabalhando a junção e a
separação silábica na formação de palavras e textos. Houve
também exploração da estrutura de texto, através dos diálogos, pontuações e elementos de interlocução.
Menina palavra proporcionou uma exploração literária muito rica e signiﬁcativa. Foram propostos momentos
de leitura compartilhada, silenciosa e ocasiões em que a
professora leu do seu jeito a história para os alunos, abrindo espaço para discussões, debates sobre diferentes pontos
de vista e confronto de interpretações a partir dos conhecimentos prévios de cada um, estabelecendo uma relação
dialógica com os alunos.
A passagem do tempo sugerida no livro deixa em aberto a vida adulta da Menina palavra, possibilitando aos
alunos a complementação de um enredo a partir de ideias
próprias, sugerindo e projetando o futuro da personagem.
Durante as oﬁcinas de produção textual, os educandos ﬁzeram algumas construções escritas, reﬂetindo sobre
perdas, futuro, vida, compartilharam situações de aprendizagem e realizaram com curiosidade e entusiasmo as atividades propostas. As crianças foram desaﬁadas a formar
novas palavras a partir da comparação e combinação entre
sílabas, ampliando seu vocabulário.
Ainda na área de linguagem, a partir da construção de
um glossário, originaram-se atividades para trabalhar com
as diﬁculdades ortográﬁcas próprias do 2º ano como possibilidade de ampliação do repertório linguístico.
O conhecimento matemático também foi explorado
a partir dos personagens da história, utilizando-os na es-

Precisamos entender que a escola tem como função
primordial a formação integral do indivíduo, portanto, precisa oportunizar em diferentes momentos, possibilidades
variadas de aprendizagem. Temos como principal compromisso explorar esse universo tão instigante e curioso que a
infância nos revela.
Utilizando como referência as palavras de Paulo Freire:
“a boa leitura é aquela que nos leva para dentro do mundo
que nos interessa viver”, investimos em provocar e desacomodar as crianças a viajarem nas mais diversas aventuras
junto da Menina palavra, pois sabemos que a conquista
do pequeno leitor se dá a partir da relação prazerosa com
o livro infantil.
*Maria Goretti Orth, Ana Claudia Wolf, Luciane Vieira e Fabíola Castro, Professoras
do 2º ano Ensino Fundamental, anos iniciais do Colégio Mãe de Deus - Poa / RS.
Daiane Medeiros – Coordenadora pedagógica etapa infantil e anos iniciais do Colégio Mãe de Deus – pedagoga e pós-graduada em Gestão Escolar – Poa / RS.
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Foi assim
que me contaram

O vaso de orquídeas

Formato: 21 cm x 27 cm
Páginas: 32

Formato: 21 cm x 27,5 cm
Páginas: 24

Adalberto Cornavaca

Trata-se de um livro de imagens que conta a história de
um grupo de crianças, que montam uma teia imaginária,
que distorce de maneira muito engraçada a imagem de
uma mulher, transformando-a em uma bruxa abominável.
Nesta história, o autor procura destacar o lado pitoresco
e divertido dessa prática, mostrando, até que ponto um
pequeno exagero vai sendo acrescido por outros pequenos exageros. O velho ditado diz: “quem conta um conto
aumenta um ponto”. Tem gente que, para deixar uma história mais interessante, inventa coisas que não existem.
Quem ouve, inventa um pouco mais. E aí...

Estratégias do
olhar fotográﬁco

Teoria e prática
da linguagem visual
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O livro narra a história de um menino que deseja presentear a mãe, disposto a gastar todo o dinheiro que juntou.
O pai o ajuda a contar o dinheiro, a escolher o presente...
Mas, além do vaso de orquídeas, está faltando algo especial, algo que a mãe vai gostar muito mais de ganhar.
Entre a palavra pensada, falada ou escrita, a obra ensina
o valor dos sentimentos e revela como o amor ultrapassa
gestos e palavras e fala por meio do silêncio.

Pensamento
comunicacional brasileiro

Adriano Miranda

O legado das Ciências
Humanas - Cultura e poder
- Volume 2

Formato: 16 cm x 23 cm
Páginas: 96

Formato: 13,5 cm x 21 cm
Páginas: 664

O autor revela a necessidade existente de um conteúdo
voltado para a linguagem e não apenas para a técnica da
fotograﬁa. A obra se difere por tratar de um livro sobre
a linguagem fotográﬁca, o que para o autor, é parte da
comunicação visual, que vem desde a arte do design.
Dessa forma, o livro aponta um caminho didático sobre a
linguagem visual, de onde nascem as percepções físicas
dos olhos, como as imagens abstratas, que usamos para
compreender os elementos essenciais de uma fotograﬁa.
O leitor encontrará exercícios desenvolvidos em sala de
aula durante 15 anos de experiência e temas fundamentais do design da fotograﬁa.
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Jonas Ribeiro

José Marques de Melo
e Guilherme Moreira Fernandes

A obra expressa de maneira signiﬁcativa, como o campo das Ciências da Comunicação se interconecta com
o das Ciências Humanas e das Ciências Sociais Aplicadas. Também resgata textos históricos e signiﬁcativos,
que expressam um olhar multidisciplinar dos estudos da
Comunicação no Brasil. Muitos deles, completamente
esquecidos pela atual geração de pesquisadores. O livro
tem por objetivo, reﬂetir cognitivamente a aplicabilidade
da comunicação e sua relação com as Ciências Sociais e
Humanas, por meio das visões de mais de 35 estudiosos
das mais distintas gerações de mestrandos a renomados
pesquisadores do campo comunicacional.

Tratado de bioética

w

Princípios jurídicos e éticos
em São Tomás de Aquino

Christian Byk

Lino Rampazzo
e Március Tadeu Maciel Nahur

Formato: 13,5 cm x 21 cm
Páginas: 472

Faixas: 11

O livro apresenta subsídios para os operadores do Direito
que procuram ética na sua importante atuação dentro da
sociedade. Os autores realizam sob a luz dos pensamentos do ﬁlósofo-teólogo São Tomás de Aquino uma análise do tradicional modelo de justiça e ética, apresentados
pela sociedade atual, e quebram alguns paradigmas ao
tratarem de temas de suma importância para a área jurídica: a justiça, o direito, a injustiça, a lei, a propriedade.
Nesse sentido, para reﬂexão, Lino e Március apresentam
o esqueleto da Suma Teológica, em especial a parte moral que revela a integração entre fé e razão.

O livro enfoca a pretensão de mobilizar todo conhecimento sobre a complexidade do fenômeno social que é
a bioética. O autor procede à análise e questiona com
rigor suas características. Também busca discernir seus
alicerces com o objetivo de desencadear debates e análises sobre o tema. Entre eles: quais são as fontes à disposição da bioética para desencadear o debate de uma
sociedade inteira? Pela natureza e pela qualidade de sua
análise, este livro constitui um verdadeiro tratado de bioética fundamental, que permite avaliar o impacto da tecnociência sobre o direito e a organização social.

Descartes
e a morte de Deus

Formato: 15,5 cm x 23 cm
Páginas: 168

w

Mito e lógos em Platão

Um estudo a partir de excertos dos diálogos República,
Político e Fedro

Joceval Andrade Bitencourt

Kris Jareski

Formato: 12 cm x 18 cm
Páginas: 520

Dividida em três capítulos, a obra de Joceval Andrade
questiona as possibilidades da metafísica cartesiana,
tendo como alvo principal investigar se é possível creditar à ﬁlosoﬁa de Descartes a inauguração, na cultura
ocidental, do postulado da “morte de Deus”. O autor
anuncia desde a introdução que de fato, Descartes parece proclamar, previamente, a todo aquele que pretende decifrar a ordem de sua trama ﬁlosóﬁca, o fracasso
de tal empreitada. Segundo ele, o mar é revolto, o risco
sempre é iminente, em busca de contemplar a terra ﬁrme
da razão cartesiana.

Faixas: 11

Formato: 12 cm x 18 cm
Páginas: 276

O livro parte do princípio que Platão é um ﬁlósofo ardiloso
na composição de seus diálogos. Dessa forma mistura
argumentos, mitos, alegorias, metáforas para depois, burilar seu discípulo (leitor) e aprimorar a sua capacidade de
usar o lógos, de modiﬁcar sua vida, sua alma, esse ser
invisível e complexo para a Filosoﬁa. O autor acolhe os
antecedentes da cultura grega de que Platão dispunha
para pensar, e procura um caminho junto aos diálogos
do racionalista, a ﬁm de buscar o sentido do mito em um
ﬁlósofo que pensou as Formas, os seres mais abstratos
que temos no conhecimento.
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Crônica | Por Douglas Tufano*

O

ciúme é um dos sentimentos mais fortes que o ser
humano pode experimentar. Por isso, é uma das fontes mais
fecundas para escritores, compositores, cineastas. Quem não se lembra de
Dom Casmurro, de Machado de Assis?
Ou de São Bernardo, de Graciliano Ramos? Ou de Otelo, do mestre William
Shakespeare? Em todas essas obras
literárias, o ciúme tem um papel fundamental na análise das relações humanas e afetivas.
Hoje em dia, com a internet e as
várias possibilidades de contato permitidas pela tecnologia moderna,
ﬁcou muito fácil contatar pessoas,
reencontrar antigos amigos e namorados, ampliar o círculo de amizades.
E para quem é muito ciumento, tudo
isso pode virar um inferno de preocupações e suspeitas.
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O ciúme é normal numa relação
afetiva. Aliás, não pode faltar, caso contrário pode signiﬁcar um certo desinteresse pelo outro, uma indiferença que
deixa dúvidas sobre a sinceridade dos
sentimentos. Esse ciúme poderia ser
chamado de ciúme sadio, que fortalece
um relacionamento. Mas o problema
surge quando ele se torna uma obsessão, uma vigilância incessante e perturbadora. Nesse caso, instala-se um clima
forte de desconﬁança que geralmente
destrói um relacionamento, pois tudo
se torna motivo de brigas, discussões e
ofensas. E é aí que mora o perigo, pois
ele vem se tornando uma fonte de violência entre namorados jovens, que ainda estão na adolescência. E é isso que
podemos presenciar nas escolas, por
parte tanto de garotas como de rapazes.
Se um adulto já lida com diﬁculdade com o ciúme, imaginem o que ele
pode provocar em jovens que estão
começando a namorar, a ter compromissos afetivos. Para exercer domínio sobre o parceiro, parece que vale
tudo: bisbilhotar os nomes da agenda do celular, checar os acessos nas
redes sociais, além de controlar até o
jeito de se vestir do outro.
Muitas vezes, o ciúme explode na
forma de violência física ou verbal. A
violência verbal é a mais comum, mas
não menos dolorosa. Xingamentos,
ofensas, frases irônicas e maldosas
costumam fazer parte do repertório
de quem é um ciumento obsessivo.
Essa atitude revela uma coisiﬁcação

do outro, visto apenas como objeto
sem vida própria. O ciumento vê o
outro como uma “propriedade” sua,
tem um sentimento de posse tão obsessivo que anula qualquer possibilidade de troca sincera de afetos, de
compartilhamento de sonhos e projetos de vida em comum.
Esse comportamento é preocupante porque jovens assim podem
se transformar em adultos violentos,
que não hesitarão em tratar suas companheiras com brutalidade. E não nos
esqueçamos que a violência doméstica é, hoje, um grave problema na nossa sociedade, independentemente do
nível social ou econômico.
A escola pode exercer um papel
importante nessa fase, pois não é difícil perceber certas tendências em jovens que são nossos alunos há vários
anos. Nas aulas de redação e literatura,
por exemplo, há muitas possibilidades
de desenvolver atividades que tratem,
direta ou indiretamente, de situações
desse tipo. Elas podem abrir espaço
para troca de ideias e debates que podem contribuir para uma tomada de
consciência dos jovens a esse respeito.
Aﬁnal, se não podemos evitar que as
pessoas sintam ciúme, ao menos devemos tentar evitar que ele resulte em
violência física, verbal ou psicológica.
*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
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PROJEÇÕES DE UM NOVO TEMPO

A era da Iconofagia

Reflexões sobre imagem,
comunicação, mídia
e cultura

Norval Baitello Junior

160 páginas

A era midiática contemporânea
enfatuou o fascínio do olhar
humano pela imagem. Esta
obra estuda a nova relação
entre corpos, espaço vital
e imagem surgida com o
desenvolvimento vertiginoso da
comunicação visual.
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