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Editorial

Muitos diriam que este foi um ano difícil. Recessão econô-
mica, corrupção, crise fi nanceira, infl ação e o desempre-

go rondando a sociedade novamente. Mas os otimistas não 
se deixam abater e renovam o fôlego para encarar a situação, 
manter a chama da fé, do trabalho e da esperança acesa. Do 
mesmo modo é preciso tocar nas feridas, discutir os nossos 
problemas e seguir em frente.

Assim fechamos o ano com uma pauta muito importante e 
que precisa ser enfrentada: a violência. Especialmente nas ins-
tituições de ensino, o problema ganha vulto e assusta as esco-
las, locais onde defi nitivamente o tema deveria ser combatido. 
Mas o que provoca essa violência? Qual é o papel da escola, 
dos pais e professores? Como cada um pode contribuir para 
discutir o tema e superá-lo? O questionamento permeou esta 
edição e se transformou no assunto da capa. Também se pro-
longou para a coluna saúde, na qual abordamos o seu impacto 
para escola, o aluno e o professor. 

Com os pés na realidade, a entrevista desta edição apresenta 
uma conversa com Paulo César Nodari, autor do livro Ética, 
Direito e Política. O fi lósofo, teólogo e professor nos forneceu 
dicas valiosas de como ensinar ética nas escolas e aprender 
com a crise atual. 

O fi m do ano é a época apropriada para rever planos e pen-
sar no que vem por aí.  Falando em modernidade, a coluna 
de tecnologia enfoca o futuro, a partir do livro O cêrebro e o 
robô – Inteligência artifi cial, de João de Fernandes Teixeira. O 
autor nos conta sobre a necessidade de uma discussão sobre 
o futuro tecnológico e o que realmente desejamos para os pró-
ximos anos, levando em conta aspectos como ética, ecologia, 
educação, entre outros. 

Comprovando o refrão que diz “nunca é tarde para aprender”, 
também enfocamos o ensino na terceira idade. Isso porque cada 
vez mais as pessoas estão se aposentando com bastante vigor 
e saúde, prontas para continuarem aprendendo e ensinando. 

Na parte de cultura, um brasileiro notável ganha destaque na 
revista: Sebastião Salgado. O fi lme O sal da terra, que conta 
um pouco da sua trajetória, é um prato cheio para ser usado 
em sala de aula. 

Além disso, nossos colunistas e colaboradores continuam a 
todo vapor, trabalhando muito para trazer o melhor a cada edição.

Assim, nos despedimos de 2015, desejando um ótimo Natal e 
um Ano-Novo cheio de paz, alegria e muita inspiração. Feliz 2016!

Boa leitura e até a próxima edição!

Equipe Páginas Abertas

Ensinamentos de 2015
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Autor do livro Ética, direito e política – A paz em Hobbes, Locke, Rousseau e Kant, pela PAULUS 
Editora, Paulo Cesar Nodari comenta sobre assuntos como a temática da paz tal como concebida 
por esses fi lósofos contratualistas modernos. Graduado em Filosofi a e Teologia, além de mestre, 
doutor e pós-doutor em Filosofi a, o professor da Universidade de Caxias do Sul (RS) também 

nos ajuda a entender como abordar valores, ética, justiça e outros temas em sala de aula.

Qual é a sua formação e área 
de atuação no momento?
Minha formação está centrada na Fi-
losofi a e na Teologia. Minha especia-
lização é na área da Filosofi a (mestra-
do, doutorado e pós-doutorado).

Como podemos defi nir o con-
ceito de ética? O que é a ética 
em pleno século XXI?
É a arte de bem viver. É a vida boa. É 
a vida feliz. É a ciência da moral. É o 
saber prático. É o estudo racional do 
agir moral. É o estudo das virtudes. É 
o estudo da felicidade. É o estudo não 
do que acontece (natureza), mas do 
que deve acontecer (liberdade). Bem, 
entre muitas caracterizações, essas 
são algumas das possíveis defi nições 
de ética. Evidentemente, em pleno sé-
culo XXI, tais defi nições continuam 

sendo importantes e plausíveis, mas 
elas, talvez, já não consigam abarcar 
o amplo espectro que envolve a área 
de concentração denominada de éti-
ca. Trata-se, pois, de perceber que o 
estudo e o debate da ética são emi-
nentemente urgentes, sobretudo se 
pensarmos em temas que envolvem 
as questões de justiça, corrupção e 
bioética, tais como: aborto, eutanásia, 
eugenia, clonagem etc. Não é possível 
pensar a convivência nos tempos atu-
ais sem tomarmos em consideração, 
necessariamente, tanto a vida de to-
dos os seres humanos, a sobrevivên-
cia da casa comum – ou seja, o meio 
ambiente –, como também a vida dos 
seres vivos não racionais.

Em sua opinião, a ética é um 
dos principais desafi os da so-
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ciedade moderna? Por quê?
Eu não afi rmaria ser a refl exão ética 
uma preocupação exclusiva e única 
dos dias atuais. Todavia, sem dúvida, 
é e deve ser uma das grandes preo-
cupações hodiernas. Se pensarmos 
em alguns aspectos relevantes da 
vida atual, com muita facilidade per-
ceberemos a importância e o desafi o 
da ética na atualidade. Basta pensar-
mos, por exemplo, em questões que 
envolvem a justiça entre os povos, 
nos problemas ecológicos e nos pro-
blemas de bioética, especifi camente 
no que se refere ao “novo encanta-
mento” da natureza interna do ser 
humano, ou seja, na possibilidade de 
intervirmos na estrutura interna do 
próprio ser humano. 

Ser uma pessoa ética resulta 
de um processo de aprendiza-
gem? Como construir os valo-
res em meio a uma sociedade 
consumista e individualista?
A pergunta sobre se a ética é processo 
de aprendizagem não é nova. É uma 
pergunta clássica. Platão, no Mênon, 
pergunta-se acerca do que é virtude 
e se ela pode ser ensinada. A ética 
não é inata, ou seja, não vem pronta 
como se estivesse em um pacote de 
herança genético, advindo com o nas-
cimento, sendo, portanto, um proces-
so de aprendizagem. Pode-se, então, 
afi rmar ser possível construir valores 
éticos em meio a uma sociedade con-
sumista e individualista, exatamente 
porque nenhuma realidade humana 
fi nita pode outorgar-se o direito de 
se autodenominar absoluta, uma vez 
que conta sempre com as caracterís-
ticas humanas, tais como proviso-
riedade, fragilidade e fi nitude. Assim 
sendo, por meio de um projeto sério, 

claro e bem planejado, por meio da 
educação, será possível conviver me-
lhor na casa comum, cuja responsabi-
lidade de preservar é de todos.        

Qual a sua opinião sobre o de-
senvolvimento do tema ética 
nas escolas? Ainda é possível 
ensinar e estudar os valores? 
Por ser a ética um dos temas trans-
versais dos Parâmetros Curriculares 
Nacionais da Educação Básica, consi-
dero fundamentalmente importante o 
tema ser integrado como componen-
te curricular escolar. Ele serve como 
ponto de partida para ampliação de 
horizontes de mundo dos estudantes 
que estão assistindo diariamente às 
principais manchetes de jornais a um 
cenário que apresenta atitudes e com-
portamentos de pessoas de referência 
nacional. Comportamentos que só re-
forçam, muitas vezes, o caminho dos 
valores contrários aos valores da boa 
convivência e do respeito. A ética po-
derá ser tratada por todos os educa-
dores de forma interdisciplinar. Mas 
torna-se eminentemente necessário 
que os sistemas de ensino promovam 
atualizações e capacitações para os 
educadores, considerando que mui-
tos dos professores, das mais diver-
sas áreas de ensino, que compõem a 
educação básica não estariam habili-
tados para explorar a temática em sua 
abrangência. Caberá aos sistemas de 
ensino e aos educadores contribuírem 
para que a escola exerça seu papel 
com efetividade e o estudante possa 
encontrar no ambiente escolar um 
espaço de promoção na preparação 
do exercício da vida em sociedade, à 
luz de critérios éticos de conduta no 
desenvolvimento de uma consciência 
de suas ações individuais e coletivas e, 

assim, possam ter as ferramentas ne-
cessárias para refl etir e agir no e para 
o tempo em que vive.  

Como os professores podem 
ensinar crianças e jovens a se 
comportarem diante de situ-
ações que envolvem viver de 
maneira justa, fraterna e soli-
dária para com o próximo?
A cultura da paz construída na e pela 
escola apresenta-se como uma das 
possibilidades de os educadores pro-
porcionarem às crianças e aos jovens 
uma direção para a convivência justa 
e fraterna. Mas, para se construir uma 
cultura na escola, faz-se necessária a 
participação e a integração de todos 
envolvidos no ambiente escolar na 
elaboração de projetos que envolvam 
ações práticas que proporcionem às 
crianças e à juventude valores como 
os da responsabilidade, solidariedade, 
justiça, respeito e entendimento mú-
tuo, defesa das gerações futuras e do 
meio ambiente, pois, em sua maioria, 
a instituição familiar está desprovida 
de tempo e exemplos que a demanda 
social está evidenciando. Logo, e se 
a escola não estiver preocupada com 
a referência da formação e do res-
gate de valores, as famílias sozinhas 
não promoverão o desenvolvimento 
pleno do exercício de cidadania das 
crianças e jovens. É preciso um tra-
balho e um esforço conjuntos entre 
todas as instâncias.

Como trazer o debate em sala 
sobre ética, direito e política? 
É possível aplicar esses temas 
como exercício coletivo da re-
fl exão das atitudes humanas? 
Sim. Mais importante que buscar qual 
disciplina trabalhará com os estudan-
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tes temas relacionados à ética, ao di-
reito e à política é a abertura da pos-
sibilidade de diálogo para o trabalho 
formativo cidadão, uma vez que essas 
três áreas do saber e da convivência 
humana estão intimamente vincula-
das. Esses temas se imbricam e auxi-
liam na convivência livre no sentido 
da ação, da organização e da proteção 
da convivência responsável e pacífi ca.

Como relacionar os direitos 
e deveres dos professores e 
alunos, em meio a tantos con-
fl itos e crises do cenário bra-
sileiro? Ainda é possível acre-
ditar na ética? 
De início, por opção, faço uma afi r-
mação forte, a saber: não é possível 
eliminar a ética, uma vez centrar-se 
a ética na vida boa, na vida feliz, no 
agir humano. Não é possível pensar 
o e no ser humano sem a ética. Nessa 
perspectiva, sem dúvida, é importante 
que estudantes e professores tenham 
consciência da relevância da refl exão 
ética na família, na escola, na univer-
sidade, na sociedade e na vida e orga-
nização políticas. Além disso, eu gos-
taria de acrescentar mais: primeiro, 
lembro que a refl exão ética ocidental 
deita e toma raízes e corpo na Grécia, 
em um período de crises da sociedade 
grega. E, segundo, lembro que He-
gel alerta a todos que não é possível 
pensar apenas em ter direitos, mas, 
também, nos deveres, ou seja, temos 
direitos na medida em que temos, 
também, deveres. A partir disso, sem 
dúvida, um período de muita crise 
pode-se afi rmar ser, também, a pos-
sibilidade de muita efervescência de 
refl exão e ações que envolvem a ética.  

Ao falar de ética também fala-

mos em política. Como você 
observa o atual quadro da polí-
tica no Brasil? O que o profes-
sor pode ensinar aos alunos?
Vive-se uma crise econômica mun-
dial. O Brasil não vive em uma re-
doma. Vive-se uma crise econômica 
geral e o Brasil não está fora dessa 
realidade. No Brasil, mas também em 
outros países, somada à crise econô-
mica, tem-se uma crise política com-
plexa. É claro que a crise econômica 
e a crise política estão imbricadas uma 
na outra. No caso do Brasil, há ele-
mentos muito particulares e peculia-
res, e, por sua vez, complexos. Não 
há espaço e tempo para trabalhá-
-los neste breve espaço de refl exão. 
Em todo caso, eu afi rmaria que, no 
caso do Brasil, a crise política apro-
funda ainda mais os refl exos da crise 
econômica. Mesmo assim, eu tenho 
convicção de que se faz necessário, 
mais do que nunca, ter, por um lado, 
perseverança, e, por outro, esperança. 
Parafraseando o papa Francisco, não 
é possível deixar-se abater e permitir 
que nos roubem a convicção da im-
portância da política e a esperança 
de construir uma sociedade mais jus-
ta e digna. Precisamos nos auxiliar e 
nos dar as mãos. Temos que superar 
e vencer “muitos poderes demonía-
cos”, tais como a corrupção, desigual-
dades sociais abissais, discriminações, 
desrespeito aos direitos humanos etc.

Em sua opinião, vivemos uma 
crise ética no país?
Sim, creio que nosso país vive um mo-
mento de crise. No entanto, salienta-
-se, uma vez mais, que a crise, em si, 
não signifi ca desânimo, ausência de 
luz no fi nal do túnel e o fi m de tudo. 
Pelo contrário, é oportunidade singu-

lar para empenho, persistência e per-
severança. Trata-se de deixar passar, 
peneirar o que é bom e o que deve ser 
deixado de lado, e superar tudo o que 
não auxilia a crescer e a viver com jus-
tiça e responsabilidade. Eu tomo a li-
berdade para sublinhar que, nesta eta-
pa específi ca do nosso país, em que a 
crise, sobretudo de viés ético (justiça) 
e de cunho político (representação), 
assola nossa sociedade e nossa nação, 
tem-se uma oportunidade para assu-
mir a convicção de que se faz urgente 
banir, paulatina e progressivamente, 
o leque de corrupção e injustiças em 
nossas relações sociais e políticas. De-
vemos, por conseguinte, inquietarmo-
-nos e indignarmo-nos com todo tipo 
de corrupção e injustiça, bem como 
todo o tipo de desprezo e desrespeito 
à vida humana.

Na refl exão fi losófi ca, qual a 
relação entre Ética, Direito e 
Política? 
Esta pergunta é muito complexa 
e exigiria uma refl exão bem mais 
abrangente. Eu tentaria dar uma pista 
bem consistente da possível respos-
ta, remontando a uma passagem de 
Aristóteles na obra Ética a Nicôma-
cos, uma das principais obras de ética 
da cultura ocidental. No Livro V, ao 
defi nir a justiça como a disposição 
de caráter que torna as pessoas pro-
pensas a fazer o que é justo, que as 
faz agir justamente e desejar o que é 
justo, Aristóteles afi rma ser a justiça a 
maior e a mais completa virtude ética. 
Sublinha Aristóteles: “E ela é a vir-
tude completa no sentido do termo, 
por ser o exercício atual da virtude 
completa. É completa porque aquele 
que a possui pode exercer sua virtude 
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não só sobre si mesmo, mas também 
sobre o seu próximo, já que muitos 
homens são capazes de exercer virtu-
de em seus assuntos privados, porém 
não em suas relações com os outros.” 
(ARISTÓTELES, Ética a Nicômacos, 
V, 1, 1229b). 

Como a educação pode se tor-
nar ferramenta e instrumento 
de mudança na construção 
dos valores? Atualmente esta-
mos remando contra a maré?
Eu entendo a educação como pro-
cesso. E sendo processo, ou então 
caminho, ela não é apenas uma eta-
pa circunstancial ou temporal da 
vida. Ela envolve, por conseguinte, 
aspectos formais e informais. Ela é 
informação e formação, dando-se e 
acontecendo, então, não apenas no 
ambiente escolar e universitário. Ou 
seja, a educação acontece e se dá de 
muitos modos, de muitas formas, em 
muitos ambientes e em muitas rela-
ções. Hoje, a educação não se dá de 
maneira estática e isolada. Temos di-
fi culdades, e, muitas, por sinal, nos 
tempos hodiernos; mas, também, 
muitas oportunidades e facilidades. 
Não é possível “perder o trem da 
história”. Na minha humilde opinião, 
penso ser imprescindível lembrar 
o seguinte: para que haja educação, 
faz-se necessário tomar em conside-
ração todos os aspectos envoltos no 
processo, e, nesse caminho, há aspec-
tos e instrumentos muito novos, re-
centes, provindos de uma época mar-
cada predominantemente pela ciência 
e pela tecnologia, por um lado; e, por 
outro, há coisas e instrumentos, por 
assim dizer, mais tradicionais, como, 
por exemplo, a presença do profes-
sor. Nada substitui a importância de 

um verdadeiro professor e educador. 
Precisamos batalhar para ter bons e 
excelentes professores e educadores.

Qual a contribuição que a sua 
obra Ética, direito e política 
pode trazer aos professores? 
Como eles poderiam trabalhar 
o livro em sala de aula?
Penso que a contribuição do livro é 
no sentido de tentar conectar o con-
ceito de paz às áreas da ética, do direi-
to e da política, especialmente a partir 
de autores clássicos do contratualis-
mo moderno: Hobbes, Locke, Rous-
seau e Kant. Eu não saberia e não 
afi rmaria categoricamente se o texto 
poderia ser utilizado em sala de aula 
nos níveis do ensino fundamental e 
médio. Tenho convicção, porém, que 
ele é muito oportuno para os profes-
sores desses dois níveis, pois o livro 
poderá ser um auxílio importante 
para compreender tais autores a par-
tir do enfoque da paz. Para os níveis 
de graduação e pós-graduação, sem 
dúvida, é um texto muito bom e de 
relevância, segundo minha opinião. 
 
Ética na política, como ensi-
nar aos alunos? Realidade ou 
utopia? 
Creio que não há modo melhor e 
mais producente do que a tentativa de 
conciliar a teoria e a prática, ou seja, 
refl etir o que é ética, o que é política 
e como se dá a possibilidade de cone-
xão. Numa palavra, afi rma-se ser im-
prescindível ler, analisar e entender os 
autores clássicos sobre as áreas da éti-
ca e da política. Por outro lado, além 
de ler e refl etir sobre tais temas e áre-
as é fundamental dar o testemunho 
da ação ética e da convicção da emi-
nente e iminente relevância da ação 

política. Nesse sentido, ética na políti-
ca precisa ser pensada e buscada sem-
pre como possibilidade iminente de 
efetivação e, também, como fi o con-
dutor, ou seja, esperança de sempre 
mais e mais progredir no caminho da 
perfectibilidade, ainda que o alcance 
de tal estágio não se o veja realizado, 
aqui e agora; mas, na medida em que 
se constitui como o “ainda-não”, ele 
é ponto referencial de busca, sendo, 
então, como que “utopia”. 

Como formador de opinião, 
qual é o papel dos professo-
res na formação dos valores 
éticos e morais dos alunos?
Os professores têm um papel funda-
mental. Para tanto, eles precisam, por 
um lado, sentir-se chamados para tal 
missão, e, por outro lado, apoiados e 
amparados por toda a sociedade na 
perspectiva da importância de sua 
missão, sendo, portanto, valorizados, 
não desprezados e, consequentemen-
te, bem remunerados.

De que forma os educadores 
podem administrar situações 
de desigualdade entre os pró-
prios alunos?
Os professores, a escola e a universida-
de não estão fora do ambiente socio-
cultural da sociedade brasileira e mun-
dial. Não são apenas os professores, 
mas eu diria, também, que os professo-
res precisam aprender e levar adiante a 
tese de que as diferenças fazem parte 
da vida humana e são possibilidade e 
propriedade intrínseca da beleza e da 
unidade comum da humanidade. Além 
disso, assumo como indispensável a 
superação das desigualdades, sobre-
tudo no que se refere às injustiças en-
tre os seres humanos e entre países e 
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durar as chuteiras”, como se diz no 
jargão popular, mas de “arregaçar as 
mangas e pôr a mão na massa”. Nada 
está perdido. Temos ainda longo ca-
minho a percorrer.  

Quais são os seus projetos? 
Teremos novos livros?
Além das minhas atividades eclesiais, 
atualmente sou professor no Progra-
ma de Pós-graduação em Filosofi a 
(Mestrado em Filosofi a) da Universi-
dade de Caxias do Sul, cuja área de 
concentração é a ética, e tenho um 
projeto de pesquisa sobre ética e di-
reitos humanos. Coordeno um NID 
(Núcleo de Inovação e Desenvol-
vimento): Observatório de Cultura 
de Paz, Direitos Humanos e Meio 
Ambiente (www.ucs.br/site/nucleos-
-de-inovacao-e-desenvolvimento/ob-
servatorio-de-cultura-de-paz-direitos-
-humanos-e-meio-ambiente) e estou 
organizando um e-book sobre essa 
temática para ser publicado ainda em 
2015 pela Editora da Universidade de 
Caxias do Sul (Educs). Também nes-
te ano, no primeiro semestre, a partir 
de palestras por mim proferidas no 
âmbito da teologia, organizei e es-
crevi um livro publicado pela Editora 
Evangraf, sob o título Compreender e 
agir. Além disso, para responder a 
pergunta a mim dirigida, no fi nal da 
obra, publicada pela Editora PAU-
LUS, sob o título Ética, direito e polí-
tica: o conceito de paz em Hobbes, Locke, 
Rousseau e Kant, em 2014, eu escrevi 
e prometi a continuidade da refl exão 
sobre o tema da paz a partir do pensa-
mento de Habermas e de Rawls. Não 
consegui até o momento, mas está 
nos meus planos. Espero efetivar tal 
promessa no próximo, ou, então, nos 
próximos dois anos.

pensar. É relevante pensar para aqui 
e agora, mas, também, para o futu-
ro. Sem dúvida, o melhor modo de 
motivar e incentivar as gerações pre-
sentes e futuras para que gostem e se 
engajem na ação política é pelo zelo e 
testemunho de cuidar pelo que é co-
mum, pela casa comum a todos. 

Como promover uma discus-
são prática e real sobre direitos 
e deveres, tendo em vista que 
muitos conceitos tornam-se 
abstratos em nossa sociedade?
Os conceitos, grosso modo, sempre são 
abstratos. A refl exão exige a abstra-
ção. Os conceitos podem incitar à 
prática e ação política. Eu não tenho 
dúvidas de que o contexto atual é, 
eminentemente, nos mais diversos se-
tores, áreas e ambientes, favorável à 
discussão e refl exão. Basta que todos 
estejam atentos e dispostos a parti-
cipar de maneira criativa e proativa. 
Não fechemos os olhos à realidade. 
Não ofusquemos e apaguemos as 
chamas que ainda fumegam, diria o 
profeta Isaías. É preciso estar atentos 
e auxiliar a transformar a realidade 
que ora se apresenta e exige a emer-
gência de refl exão e de ação mais in-
clusivas e colaborativas. 

Como o senhor analisa o futuro 
do professor no Brasil? Quais 
são as perspectivas para o en-
sino, em sua opinião?
Há muita esperança, não obstante o 
cenário não seja muito alentador. É 
preciso dar as mãos e trabalhar para 
que o Brasil seja cada vez mais inclu-
sivo, mais justo, mais solidário. Não 
é possível aceitar passivamente as in-
justiças e as desigualdades existentes 
entre nós. É momento não de “pen-

nações. Não é possível existirem ricos 
cada vez mais ricos e pobres cada vez 
mais pobres. O mundo é de todos. É 
casa comum, diz-nos o papa Francis-
co. Não podemos mais assistir aos ge-
nocídios de tantos homens e mulheres. 
Não é possível aceitar, passivamente, a 
morte de tantas pessoas que deixam 
seus países, por conta das guerras civis, 
injustiças e pobreza, em busca de uma 
vida melhor. Faz-se urgente assumir 
com responsabilidade o mundo como 
casa de todos. O outro não é inferno, 
como diria Sartre, não é lobo do pró-
prio homem, como diria Hobbes, mas 
é possibilidade urgente de acolhimen-
to, de proximidade, de acolhimento e 
de vida. Nesse sentido, a diferença é 
possibilidade de crescimento na dig-
nidade e na compreensão do humano 
em cada um de nós.

Ainda é possível a construção 
de uma sociedade mais justa 
e igualitária?
Como já foi dito, não apenas possí-
vel, mas, acima de tudo, projeto de 
vida ética e política de cada um e de 
todas as sociedades democráticas, em 
nível mundial.

Como motivar as próximas ge-
rações a gostarem de temas 
políticos, em sua opinião?
Penso que não basta pensar nas próxi-
mas gerações. Urge recuperar, já ago-
ra, a relevância da política, lembrando, 
sobretudo, que a política, em última 
análise, é a arte de bem administrar a 
coisa pública. A política não pode es-
tar a serviço e atrelada aos interesses 
pessoais ou de grupos. Infelizmente, 
neste momento de nosso país, é o que 
mais acontece. Faz-se, pois, impres-
cindível uma revolução no modo de 
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Para se ter uma ideia da gravidade do impasse, uma 
pesquisa global, feita pela Organização para a Co-
operação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) 

em 2014, colocou o Brasil no topo do ranking da violên-
cia em escolas. O levantamento foi realizado com 100 mil 
professores e diretores de instituições do segundo ciclo de 
ensino fundamental e médio (alunos de 11 a 16 anos). 

Na pesquisa, 12,5% dos professores brasileiros ouvidos 
disseram ser vítimas de agressões verbais ou de intimidação 
de alunos pelo menos uma vez por semana; nos outros 34 
países pesquisados, esse índice cai para, em média, 3,4%.  
Ainda que a situação tenha mudado – informações sobre 
o tema nem sempre são atualizadas com a velocidade dos 
fatos –, não é raro se deparar com relatos de violência, in-
clusive no ambiente escolar. Aluno contra aluno, estudan-
te contra professor, professor versus alunos. Uma situação 
complexa, com vertentes que esbarram em diversas outras 
questões e a sociedade. Por isso, especialistas alertam: sem-
pre é preciso olhar globalmente para atos que insistem em 
assolar o ambiente escolar. Para saber mais sobre as definições 
de violência na escola, veja a matéria de saúde na página 16.

Capa | Por Marcelo Balbino

Também é importante lembrar que nem sempre a vio-
lência na escola reflete o que ocorre em seu entorno, na 
sociedade.  “Não existe necessariamente essa relação entre 
a violência da escola com a da sociedade na qual ela está 
inserida. Existem lugares com alta vulnerabilidade social 
onde a escola foi preservada”, conta a doutora em Psico-
logia da Educação pela PUC-SP Maria Alice Setúbal, que é 
presidente dos Conselhos do Centro de Estudos e Pesqui-
sas em Educação, Cultura e Ação Comunitária (Cenpec) e 
da Fundação Tide Setúbal.

O Cenpec (Centro de Estudos e Pesquisas em Educa-
ção, Cultura e Ação Comunitária), fundado em 1987,  pos-
sui programas específicos com projetos voltados para pro-
fessores, diretores e escolas. O objetivo é buscar recortes 
que atuem com as desigualdades sociais, visando áreas con-
sideradas de alta vulnerabilidade social, como as periferias.  

Já a Fundação Tide Setúbal, criada em 2006 como uma 
organização parceira fundamental no objetivo de se alcan-
çar o desenvolvimento sustentável das regiões onde atua, 
responde a uma demanda apontada pela Prefeitura da Ci-
dade de São Paulo, em São Miguel Paulista, desde 2014. 

Presente cada vez mais nas escolas, o mesmo problema que assusta também 
mobiliza instituições, educadores e sociedades para combatê-lo

VIOLÊNCIA
TODOS CONTRA A



Presente nas duas instituições, Maria Alice (ou Neca) 
Setúbal considera que a violência geralmente está atrela-
da a diferentes fatores, representando uma questão social. 
“Suas causas muitas vezes estão ligadas às demandas não 
cumpridas, sem atendimento”, relata. De acordo com ela, 
em muitos casos a escola absorve problemas sociais que 
não deveria, como a falta de equipamentos, de professores 
e outras demandas sem acolhimento. Assim, essas questões 
podem gerar revolta, ociosidade e desrespeito entre alunos 
e o professor, por exemplo. 

Participação das escolas 
O Liceu Santa Cruz, do grupo A Educacional, sediado no 

bairro da Mooca em São Paulo (SP), trabalha com dois proje-
tos sobre saúde emocional para os seus 350 alunos, do Ciclo 
Infantil ao Ensino Médio. O objetivo é promover uma refle-
xão entre os educandos sobre as inúmeras possibilidades de 
lidar com sentimentos como raiva, medo e perdas, sem que 
eles tenham de assumir atitudes violentas ou desrespeitosas. 
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A escola também inclui a matéria de Filosofia desde o 
Fundamental I, que trata de questões relacionadas à ética. 
Outra diretriz é relacionar as disciplinas com as questões 
da atualidade, estabelecendo relações entre os conceitos 
apresentados e as situações relacionadas à vida dos alu-
nos. “Temas como a questão dos refugiados, dos lixões, 
da exploração do trabalho infantil, de sustentabilidade, de 
respeito às diferenças religiosas, étnicas e questões políti-
cas são abordados com a intenção de que nossos alunos 
construam uma consciência crítica, respeitosa e plural. Em 
nossa visão, esse é o caminho para uma cultura de paz”, 
avalia a diretora do colégio, Mirna Eloi Suzano. 

A Casa de Arte de Educar, no Rio de Janeiro (RJ), atua 
há 16 anos a com educação nas favelas cariocas e no Brasil, 
nas áreas de Educação Integral, Educação de Jovens e Adul-
tos (EJA) e Direitos Humanos. Vencedora do Prêmio Itaú/
UNICEF 2009, foi criada a partir do encontro de educadores 
das comunidades com profissionais da educação que tenta-
vam colaborar para a qualificação da educação pública. Atual-
mente, a instituição reúne cerca de 200 estudantes do Ensino 
Fundamental, entre 6 e 16 anos, e 50 da Educação de Jovens 
e Adultos, entre 18 e 90 anos. O trabalho está estruturado 
em seis Núcleos de Pesquisa (Artístico, Memória, Diálogos 
com a Escola, Educação Urbana, Educação para Ciências e 
Direitos Humanos), frequentados por todos os estudantes de 
segunda a sexta-feira – no contraturno escolar, para os estu-
dantes da Educação Integral, e à noite, para os de EJA. 

Além das práticas educativas que realiza, a casa inves-
te na criação de metodologias capazes de colaborar para 
a educação no Brasil, e vem atuando na formulação e im-
plementação de políticas públicas nas áreas de Educação e 
Cultura no país desde 2006.

A ONG trabalha na perspectiva de que os estudantes 
sejam protagonistas de sua vida, pensando atitudes e pro-
jetos pessoais. Durante o ano, eles participam de rodas de 
conversas e fóruns que discutem temas de suas vivências 
e experiências, além de oficinas de dança, capoeira, jogos, 
brincadeiras, literatura e diálogo com a escola.  De acordo 
com Lolla Azevedo, diretora do Arte de Educar, o tema da 
violência – seja a doméstica, a policial, a que ocorre na rua 
ou no ambiente escolar – é recorrente nos debates com 
os alunos. “Da pesquisa realizada com os estudantes em 
novembro do ano passado, 55% relataram ter presenciado 
cenas de violência doméstica. Outros 33% declaram que 
foram agredidos fisicamente nas escolas. Esses dados con-



tribuem para a realização de diversas atividades dentro da 
Arte de Educar, como rodas de conversa com os estudan-
tes e familiares”, lembra Lolla. 

Diálogo, debate e informação
Assim como a violência não é retratada como um pro-

blema isolado, a solução para contê-la passa também por 
diversos segmentos e ações. Entre elas, destacam-se o trei-
namento e a capacitação dos professores, a conscientização 
da sociedade, da escola e dos pais e, sobretudo, muito diá-
logo. “Sem dúvida é uma tarefa para todos trabalharem, na 
qual a escola tem um grande papel. Percebemos que muitas 
vezes o professor não foi ou não está preparado para lidar 
ou manter uma boa dinâmica das aulas em questões como 
homofobia, drogas, sexo, diversidade”, conta Neca Setú-
bal. Assim, visando suprir essa lacuna, o trabalho que ela 
coordena promove ofi cinas de vivências, para que os edu-
cadores atuem junto aos diálogos da realidade.  

Na visão de Lolla Azevedo, discutir o tema da violência 
é uma tarefa fundamental. Por isso são indicados reuniões, 
fóruns, debates e grêmios que abordem e discutam o tema 
a partir de uma perspectiva pedagógica, envolvendo todos 
os participantes da comunidade escolar. “Além do Arte de 
Educar atuamos com o núcleo de Ciências e Tecnologias 
Populares, que busca soluções para os problemas encon-
trados nas comunidades. No de Direitos Humanos, as prá-
ticas são voltadas para a garantia dos direitos da criança e 
do adolescente. Já o núcleo de Diálogos com a Escola pro-
move o aprofundamento dos conteúdos escolares, buscan-
do aliar-se a outras atividades realizada na Arte de Educar 
por meio dos saberes comunitários”, conta Lolla. 

Para Mirna Eloi Suzano, é preciso levar muita informa-
ção, colocar os estudantes em contato com as diversas rea-
lidades e oferecer um repertório que permita a construção 
de valores morais e éticos. “Uma proposta é apresentar pro-
jetos humanitários que interfi ram, modifi quem e transfor-
mem realidades cruéis e de violência em situações de res-
peito e crescimento. Afi nal, a escola é um espaço democrá-
tico, que tem as condições de promover oportunidades de 
refl exão sobre temas importantes como esse”, avalia Mirna. 

Cartilha
Também com a ideia de entender e debater a questão, 

foi lançada em 2012 pelo Ministério de Educação e Cultura 
a cartilha Conversando sobre violência e convivência nas escolas 
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(FLACSO - Faculdade Latino-Americana de Ciências So-
ciais – Brasil, OEI, MEC, 2012 – www.clacso.org.ar/libre-
ria_cm/archivos/pdf_37.pdf), trabalho coordenado por 
Miriam Abramovay, graduada em Sociologia e Ciência da 
Educação, mestre em Educação: História, Política e Socie-
dade, doutora em Ciências da Educação e pós-doutoranda 
no Brasil e França, além de coordenadora da área de Juven-
tude e Políticas Públicas da FLACSO (Faculdade Latino-
-Americana de Ciências Sociais). O trabalho possui diver-
sos depoimentos e autores espalhados por todo o Brasil, 
com relatos de casos sobre a violência e o convívio esco-
lar. O site Domínio Público disponibiliza para download 
e consulta diversas outras obras da autora sobre o tema 
(www.dominiopublico.gov.br).  

A obra Conversando sobre violência e convivência nas escolas 
divide-se em três capítulos: “Relações sociais e regras nas 
escolas”, “As violências no cotidiano escolar” e “Trans-
formando nossas escolas”. De acordo com a cartilha, o 
processo de transformação do ambiente escolar deve se 
concentrar na perspectiva de uma educação que priorize 
o tema Direitos Humanos, tanto na formação do corpo 
docente como dos demais profi ssionais da escola e em suas 
práticas pedagógicas do cotidiano. A intenção desse mode-
lo é promover a transformação social por meio de proces-
sos educativos, que conduzam à construção de uma cultura 
de respeito aos direitos humanos e, consequentemente, ao 
enfrentamento da violência. Tal modelo assegura o apren-
dizado para a convivência, baseado em práticas democrá-
ticas e atitudes de respeito aos direitos fundamentais e de 
combate à discriminação.

Algumas ações destacam-se como aprimoramento ao 
trabalho dos professores, como:

 — Realização de cursos para aperfeiçoar a formação dos 
docentes, principalmente visando os temas vinculados à 
convivência escolar e ao debate sobre os confl itos surgidos 
nesse âmbito;
— criação de mecanismos com maior participação dos 
docentes para a tomada de decisões nas escolas, a fi m de 
aprofundar seu sentimento de ações, valorizando o seu 
papel profi ssional; 
— promover relações mais democráticas entre os docentes, 
envolvendo a equipe de direção e os estudantes, reforçando 
e valorizando os espaços de diálogo e interação coletivos, 
como conselhos de classe, fóruns, debates, entre outros.
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Um levantamento realizado pela Casa da Arte de Edu-
car, no Rio de Janeiro (RJ), mostra como os estudantes 
da Mangueira percebem a violência de maneira geral.  A 
maioria dos entrevistados, 81,5%, nunca presenciou ne-
nhum tipo de agressão física dentro da ONG. Porém, 13% 
informaram conhecer alguém que já foi hospitalizado por 
causa de violência física na comunidade em que vive; já 
10% sofreram agressões dentro de suas escolas regulares.

Foram ouvidos 120 estudantes, de 9 a 17 anos de idade.  
A pesquisa faz parte do trabalho de prevenção e enfrenta-
mento da violência realizado pela ONG. Além das escutas 
frequentes com os estudantes, também são realizadas rodas 
de conversas  com  jovens de diferentes idades sobre todos 
os tipos de violência: física, psicológica e sexual.

Um ponto inquietante no levantamento é o fato de 14% 
dos entrevistados afi rmarem não conversar com familiares 
sobre seus problemas. “Este é um dado preocupante e que 
procuramos trabalhar por meio de diferentes atividades, 
como ofi cinas de leitura, desenho e dança. São atividades 
que nos dão pistas de como está a relação deles com a vida, 
com a família, como eles estão entendendo o mundo”, afi r-
ma Lolla Azevedo, diretora do Arte de Educar.

Perguntados sobre o que mais os incomoda na comu-
nidade em que vivem, 50% dos estudantes relataram que a 
precariedade de saneamento básico é um ponto crítico; já 
34% afi rmaram ser a violência. Sobre leis e cidadania, 45% 
acreditam que as “leis” existentes na comunidade onde mo-
ram não são as mesmas do restante da cidade.

Para entender um pouco mais a respeito da complexa 
questão que envolve violência e escola, conversamos com a 
Dra. Edith Rubinstein, que nos forneceu valiosas informa-
ções. Seu currículo inclui as formações de pedagoga, psico-
pedagoga e mestre em Psicologia da Educação. Também é 
especialista em Mediação Educacional, formadora de PEI 

na comunidade e na escola  
na visão dos estudantes da Mangueira

A violência pelo ICELP de Jerusalém, terapeuta familiar, coordenado-
ra e docente do Centro de Estudos Seminários de Psico-
pedagogia e ex-presidente e membro do conselho nato da 
Associação Brasileira de Psicopedagogia. A seguir, ela fala 
sobre a presença da violência no contexto escolar, assim 
como a importância do diálogo e a cooperação de todos no 
enfrentamento da questão. 

Pela sua experiência, é possível dizer onde nasce 
a violência? Em casa, na família, na escola? 

Entendo a violência humana como efeito de uma cons-
trução complexa. O ser humano não é por natureza vio-
lento, ele se constitui na relação com o outro, portanto é 
possível se pensar numa construção social. A constituição 
do ser humano é complexa e os diferentes contextos por 
onde se dá a convivência contribuem ou não para um equi-
líbrio emocional saudável. 

Em sua visão quais são impactos que a violência 
pode causar no ambiente escolar?

Infelizmente a violência pode estar presente no ambien-
te escolar, mas ser proveniente não somente do contexto 
escolar. Crianças vítimas de violências em outros contextos 
aprendem formas violentas de responder às diferentes situ-
ações, em diferentes contextos. Difi culdade para a aceitação 
das normas e regras, difi culdades para suportar a frustração 
diante do não aprender poderão produzir respostas enten-
didas como agressivas ou violentas. Portanto, nem sempre 
respostas violentas são o efeito de experiências violentas; 
a violência poderá aparecer como um sintoma de outras 
vivências de sofrimento. Embora a escola tenha como fun-
ção a formação acadêmica, sabemos que essa função não é 
sufi ciente para promover uma formação global do cidadão.  

Como a família e a escola podem lidar com a vio-
lência? Existem modelos de prevenção?

A instituição escolar deve estar preparada para acionar 
dentro de seu contexto ou de sua rede o apoio profi ssional 
necessário para lidar com a violência e seus efeitos. Tam-
bém a equipe multidisciplinar escolar deverá, em conjunto, 
construir possíveis caminhos para dissolução das questões 
que atingem o contexto como um todo. Entendo que a 
dissolução do problema dependerá não somente do espe-
cialista, mas do envolvimento de uma rede e de uma equipe 
que, em conjunto, irão construir possíveis propostas que 
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demandarão análise crítica e reformulações para gerar res-
postas satisfatórias. Não há soluções antecipadas e certei-
ras. Cada situação demanda uma construção específi ca.

Como família e escola podem contribuir para um 
sistema de educação saudável?

Um sistema de educação formal saudável inclui o diálo-
go, a colaboração e a cooperação de todos os envolvidos na 
instituição. Constrói-se um contexto democrático quando 
as regras e o sistema relacional são conhecidos, construí-
dos e aceitos pelo grupo. 

E a família?
Na educação não formal familiar é importante que os 

adultos estejam mais seguros na condução da educação pelo 
diálogo. A contenção e a colocação de regras na medida cer-
ta são fundamentais para lidar com as tensões pertinentes à 
cada etapa do desenvolvimento da criança e do jovem.

Ninguém nasce preparado para ser pai e mãe, nem 
para ser fi lho. É no convívio social que se constroem es-
ses lugares. Não há manuais que atendam a cada singula-
ridade humana.

Como funciona o atendimento psicológico de um 
professor que sofreu algum caso de violência?

Toda pessoa vítima de violência demanda cuidados es-
peciais de profi ssionais da área da psicologia, bem como o 
apoio e acolhimento da instituição como um todo.

Como o professor pode superar um trauma de vio-
lência?

Violência deixa marcas, feridas que demandam tempo 
para cicatrização. Cada pessoa reage de modo diferente de-
pendendo de sua estrutura, resiliência e também do tipo de 
apoio que o grupo consegue oferecer.

Entre os alunos é comum que haja períodos da 
vida de maior revolta e violência? Como o profes-
sor, escola e família podem ajudar?

Nem sempre a violência está relacionada com uma 
etapa de vida; ela pode, fundamentalmente, estar ligada 
a experiências violentas. Situações de abandono precoce 
dos adultos e internações em abrigos não promovem um 
desenvolvimento saudável. Há histórias de abandono de 
crianças que são adotadas ainda muito jovens (antes dos 

três anos) e devolvidas para a instituição por adultos que 
não conseguiram dar continuidade ao projeto de adoção. 
Essa experiência dolorosa pode gerar violência.

Quando é indicado um acompanhamento psicoló-
gico para alunos ou professores?

O acompanhamento psicológico para qualquer pessoa 
é indicado para o alívio e a reabilitação emocional por dife-
rentes causas que venham a proporcionar sofrimento.

Qual seria o modelo escolar considerado ideal 
para a aprendizagem? 

Não acredito que haja um modelo único e ideal de es-
colarização. Dependerá também da escolha de cada comu-
nidade, de seu projeto político pedagógico. Mas, de modo 
geral, no contexto da escola são considerados saudáveis os 
modelos que envolvem: promoção da autonomia de todos 
os envolvidos na instituição; a colaboração entre pares; am-
biente que favoreça o diálogo e, com certeza, uma propos-
ta que ofereça aprendizagem signifi cativa, criativa e que se 
preocupe com a construção de pessoas críticas, respeitado-
ras das diferenças e ativas. 

Qual o papel da família e da escola nesse modelo?
No contexto familiar, é importante que os valores éti-

cos e as regras de convivência sejam compartilhados como 
signifi cativos para o bem-estar do grupo e de cada mem-
bro.  Tenho ouvido com frequência a pergunta: “Meu fi lho 
manda em mim; e agora, o que faço?”. Esses questiona-
mentos expressam a falta de discriminação entre os adultos 
que artifi cialmente excluem a assimetria. Será que a criança 
pode tomar decisões sobre a sua condução? Ela tem expe-
riência de vida para isso? 

Como o professor, a família e a escola podem aju-
dar a criar uma sociedade menos violenta?

A violência, tal como a guerra, ocorre quando a diplo-
macia e educação falham. Adultos mais preparados emo-
cionalmente poderão lidar com mais habilidade com os 
inevitáveis e inesperados desafi os pertinentes a qualquer 
agrupamento humano. Uma sociedade menos violenta 
requer a construção de um contexto em que o diálogo 
e respeito mútuo estejam presentes na ação de todos os 
envolvidos. Códigos escritos por si só não garantem a ine-
xistência da violência. 
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Saúde | Por Marcelo Balbino

Alguns pontos entre violência, escola e os caminhos para se informar e combater o problema

uando pensamos em uma escola, imaginamos 
um local comunitário, onde convivem, ou deve-
riam atuar em paz, alunos, professores, educa-

dores e a comunidade. Na teoria, trata-se de um local de 
proteção e aprendizagem, que democraticamente transfor-
maria as pessoas pela via do conhecimento, da ética, da 
civilidade e da educação. 

Porém, a nossa realidade nem sempre representa o ide-
al, e a mesma violência que permeia a nossa sociedade mui-
tas vezes também está presente ou sendo perpetuada no 
âmbito escolar.

Como a violência pode afetar a escola?
É fato que a violência está presente em nossa socieda-

de e influencia diretamente a vida das pessoas. Na visão 
da professora de Psicologia da Universidade Federal de 
São Carlos (UFSCar), Lúcia Cavalcanti de Albuquerque 
Williams – que fundou o Laprev (Laboratório de Análi-
se e Prevenção da Violência) em 1998 –, a violência faz 
muito mal para a saúde. “Ela corrói o clima da escola, 
perturbando toda a comunidade. Os educadores podem 
ter problemas somáticos e de saúde mental, como depres-
são, não se esquecendo da síndrome de burnout – sensa-

ção de desamparo e falta de estímulo com as atividades 
laborais. Hoje sabemos que a violência sofrida na escola 
pelos alunos deixa cicatrizes profundas a curto, médio e 
longo prazo”, avalia a professora.

Como podemos definir o que é violência?
Este é um ponto que ainda não apresenta um consen-

so definido e que pode variar conforme alguns critérios 
como idade, sexo, a escola, o locutor (aluno, professor, di-
retor). Alguns especialistas dividem esse conceito em ní-
veis, como: violência (roubos, crimes, golpes, ferimentos, 
vandalismo, causas sexuais); incivilidades (falta de respei-
to, palavras grosseiras, humilhações) e simbólica (negação 
de identidade e satisfação profissional dos professores, ou 
desprazer pelo ensino por parte dos alunos). 

A professora Lúcia, que é formada em Psicologia (PUC-
-SP), com Mestrado na Universidade de Manitoba (Cana-
dá), Doutorado pela USP-SP e Pós-Doutorado pela Uni-
versidade de Toronto (Canadá), adota o conceito de que a 
violência é um sinônimo de violação de direitos. A OMS 
– Organização Mundial da Saúde, por exemplo, define as 
modalidades de violência pelas consequências apresenta-
das. A partir dessa compreensão classificam-se algumas 

VIOLÊNCIA
um problema que mexe com a saúde de todos
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modalidades, tais quais: física, psicológica ou emocional 
(que inclui a violência verbal), sexual e a negligência.

Muito comentado na atualidade, o bullying seria um sub-
tipo de violência que ocorre quando há atos repetidos entre 
pares (por exemplo, um aluno contra outros alunos), geral-
mente refl etindo uma diferença de poder entre eles. “Os 
critérios do que é violência física, psicológica, entre outras 
estão contidos nessas defi nições – lembrando que a divisão 
é, de certa forma, arbitrária, pois raramente você tem ape-
nas uma consequência – ou seja, geralmente uma violência 
física (como um tapa no rosto, por exemplo) deixa sequelas 
psicológicas (raiva, tristeza, humilhação etc.)”, reforça.

Como lidar com a violência? Quem pode ajudar? 
Assim como as variações sobre o conceito do que é 

violência, talvez também não exista uma única solução ou 
um modelo pronto para combater o problema. A profes-
sora Lúcia, que escreveu com Ana Carina Stelko-Pereira a 
obra Violência nota zero: Como aprimorar as relações na escola 
(EDUFScar), acredita que as soluções precisam ser amplas, 
sistêmicas, envolvendo toda a comunidade escolar. “Todos 
podem ajudar: educadores e administradores, pais, alunos, 
profi ssionais (da saúde, direito, policiais, jornalistas), a rede 
de proteção e a comunidade na qual a escola se insere. 
Normalmente soluções simplistas e unilaterais acabam ge-
rando pouco impacto”, lembra a professora.

Onde os professores podem buscar ajuda?
Profi ssionais avaliam que difi cilmente os professores 

sozinhos darão conta de problemas graves e amplos de 
violência. Por isso, eles devem solicitar apoio de profi ssio-
nais competentes na área da saúde como psicólogos, médi-
cos, entre outros.  Além disso, recomenda-se consultar os 
direitos com a justiça e ainda educadores especializados no 
tema. “O Brasil tem um contingente grande de pesquisa-
dores que se debruçam sobre o tema e que podem oferecer 
sugestões valiosas”, lembra a professora Lúcia. Atualmen-
te, o Laprev (www.laprev.ufscar.br), em São Carlos (SP), 
atua com dois tipos de violência: a violência na família e a 
violência na escola. 

Existem tratamentos para todos os tipos de 
violência?

De acordo com a professora Lúcia, sempre há um tra-
tamento para quem é vítima de violência. É recomendado 

que a pessoa que sofreu a ação procure um psicólogo ou 
outro profi ssional da saúde experiente e que utilize técnicas 
comprovadas cientifi camente para aliviar depressão, ansie-
dade e possíveis efeitos traumáticos da violência. “Normal-
mente o profi ssional fará uma ampla avaliação do quadro 
clínico do professor, recomendando uma intervenção re-
lativamente rápida e efi caz. Assim o professor perceberá 
que há luz no fi m do túnel, sentindo-se mais seguro, com 
a autoestima valorizada etc.”, comenta a professora Lúcia. 

A informação também é outro ponto importante e a 
especialista comenta que seria indispensável o tema estar 
presente na formação do professor, e até na grade curricu-
lar. “O professor precisaria aprender rotineiramente sobre 
os tipos de violência aos quais os seus alunos poderiam 
estar expostos ou sofrendo no ambiente familiar, pois eles 
têm um papel importante na interrupção de tal ciclo, se-
gundo o nosso Estatuto da Criança e do Adolescente”, diz 
a professora. 

Para colaborar com essa linha da informação, a profes-
sora Lúcia, que também coordena a ANPEPP (Associação 
Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Psicologia), re-
aliza um trabalho com colegas psicólogos de todo o Bra-
sil. “Estamos organizando um livro sobre o agressor ou 
ofensor – aquela pessoa que pratica a violência. Eu pesso-
almente espero escrever um capítulo sobre o atirador esco-
lar, esse fenômeno muito preocupante”, fi naliza.
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uem não se se lembra dos antigos LPs (muitos 
continuam com alto e bom som...), dos disque-
tes flexíveis, os primeiros computadores? Muita 

coisa mudou no campo da informática, e certamente você 
já deve ter ouvido falar nos conceitos de robótica e in-
teligência artificial. A tecnologia se desenvolve a longos 
e rápidos passos, provocando alterações até definitivas 
em nossas vidas. Até aí, nenhuma grande novidade, não 
é mesmo? Mas você já parou para pensar sobre a evolu-
ção desses sistemas e os conceitos de ética, por exemplo? 
Para entender um pouco mais sobre alguns conceitos de 
inteligência artificial (IA), entrevistamos João de Fernan-
des Teixeira, um dos pioneiros da filosofia da mente no 
Brasil. Bacharel em Filosofia pela USP (SP), também é 
mestre em Filosofia da Ciência pela UNICAMP (SP) e 
PhD pela University of  Essex, na Inglaterra. Fez ainda 
pós-doutorado em Filosofia da Mente nos Estados Uni-
dos, sob orientação de Daniel Dannett. É pesquisador do 
CNPq e professor titular da Universidade Federal de São 
Carlos. Publicou 14 livros sobre Filosofia da Mente e Ci-
ência Cognitiva, três deles pela PAULUS Editora: Como ler 
a filosofia da mente; Filosofia do cérebro; Inteligência artificial e O 
cérebro e o robô, este último recém-lançado. 

Em seu livro O cérebro e o robô, o autor menciona que o 
sonho da replicação humana será atingido nas próximas 
décadas pela inteligência artificial, que, unida à biotecnolo-
gia, produzirá seres artificiais conscientes, mesmo sem po-
der compreender ainda a natureza da consciência humana. 
Robôs associados a cérebros humanos abrirão caminho 
para a inteligência artificial biológica, um novo programa 
de pesquisa para o qual convergem a robótica e a neuro-
ciência. “Esta existência trará modificações profundas na 
antropologia e na filosofia, especialmente na discussão de 
questões éticas que se tornaram o problema mais urgente 
do que a ameaça de uma guerra nuclear ou do aquecimento 
global”, lembra João de Fernandes Teixeira. Na continua-
ção da conversa, acompanhe a seguir um pouco do pensa-
mento do especialista em inteligência artificial, tecnologia, 
escola, entre outros assuntos que podem impactar a nossa 
maneira de viver e de ensinar.

O que é inteligência artificial? 
A inteligência artificial (IA) é o estudo de dispositivos 

artificiais que podem realizar tarefas ou operações mentais 
humanas para as quais se requer inteligência. As pesquisas 
se concentram na elaboração de programas computacio-

De que forma a inteligência artificial surgiu, se desenvolveu? Como podemos lidar com esses conceitos 
que já estão entre nós e muitas vezes nem percebemos? E o que esperar do futuro na educação?

ARTIFICIALdiscreto e muito inteligente
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nais ou na robótica. No caso da robótica, temos a replica-
ção mista de operações mentais e físicas.

Onde a inteligência artificial está presente? 
Quem a criou e quem pode usá-la?

A IA está em todas as partes das nossas vidas. Muitos 
dispositivos que usamos, como computadores, programas 
para jogar xadrez, fazer cálculos etc., incorporam IA. Mas 
não sabemos disso. Por quê? Porque quando uma tecnolo-
gia está inteiramente assimilada nas nossas vidas nem nota-
mos mais sua presença, a não ser quando elas apresentam 
defeitos. Isso é o que acontece com a IA.

A IA se desenvolveu a partir das pesquisas do mate-
mático inglês Alan Turing. Ele decifrou o código usado 
pelos alemães para transmitir ordens e instruções para seus 
soldados. Turing foi quem, de fato, ganhou a guerra contra 
os nazistas. Sugiro assistir ao filme O jogo da imitação. Ou 
dar uma olhada no meu livro, que saiu pela PAULUS em 
2009: IA, uma odisseia da mente. Você encontra online tam-
bém meu livro (esgotado) O que é Inteligência Artificial.

Qual a relação entre a inteligência artificial 
e o ensino?

A tecnologia alterou drasticamente o ensino. Mas ainda 
não assimilamos isso. Antes da internet, a informação era 
escassa. Hoje, é excessiva. Não podemos mais ser treinados 
para ser receptores de informação. Temos de ser buscado-
res de informação. Isso significa aprender a conviver com o 
excesso de informação e também aprender a avaliá-la, sepa-
rando o joio do trigo. Essa é a nova função da escola.

Um dos sintomas da crise educacional que vivemos é o 
paradoxo de que, embora a escola seja o lugar para apren-
dermos novas informações, os celulares, que hoje são nos-
sa maior fonte de informação, devem permanecer desli-
gados durante as aulas. Precisamos, então, repensar nossa 
relação com a tecnologia.

Outra afirmação que se ouve, com frequência, é que as 
máquinas estão tornando os seres humanos obsoletos. Eu 
não diria obsoletos, mas redundantes. Todos somos forma-
tados para ser iguais uns aos outros. Mas, se não dermos 
espaço para a criatividade, que é o que nos distingue efeti-
vamente das máquinas, seremos superados por elas. 

Como foi escrever a obra O cérebro e o robô – 
Inteligência artificial, biotecnologia e a nova 

ética e qual é a sua influência no ensino?
Bem, esse é meu 14º livro. Cada um que começo acaba 

se transformando em um desafio que parece nunca acabar. 
Foram muitos desafios, mas  o principal foi manter o texto 
acessível. Não é fácil explicar um assunto complexo sem 
distorcê-lo ou o banalizar. 

Existe algum tipo de público específico para 
o seu livro? Qual é a importância do seu livro 
para o professor? 

Meu livro é dirigido a um público amplo. Por isso es-
forcei-me ao máximo para manter uma linguagem sempre 
clara e acessível. A parte mais importante é a discussão 
de alguns pontos. Primeiro: se a tecnologia está de fato 
melhorando nossas vidas. Segundo: qual será o futuro da 
tecnologia nas próximas décadas, isto é, se ela nos levará 
de fato a um mundo melhor ou a um desastre ecológico; 
e terceiro: as questões éticas suscitadas pela IA, como, por 
exemplo, a supremacia social dos que terão acesso à repro-
gramação genética (biotecnologia) ou aqueles que poderão 
modificar seus corpos para se tornar mais fortes e inteli-
gentes. Como ficarão as sociedades nas quais isso ocorrer? 
Ainda mais desiguais do que atualmente?

Na sua visão, o professor de hoje está prepa-
rado para a tecnologia?

Eu diria que nenhum de nós está preparado para o que 
a tecnologia está trazendo. Somos apenas consumidores de 
inovações, que se seguem umas às outras. Precisamos dis-
cutir a questão das tecnologias que queremos para um fu-
turo próximo e entender que essa é uma discussão tão im-
portante quanto a do destino político de nossas sociedades. 

Qual seria a melhor forma do professor se 
reciclar e se preparar para  incluir as tecno-
logias nos processos de aprendizagem?

Temos de aprender com os mais jovens. Eles estão se 
adaptando mais depressa às novas tecnologias do que os 
adultos. As crianças e adolescentes são, atualmente, muito 
diferentes. Essa nova relação com a tecnologia que eles 
desenvolvem naturalmente precisaria ser estudada com 
cuidado. Por que cérebros mais jovens se adaptam com 
facilidade às tecnologias? Será a mesma facilidade com que 
as crianças aprendem sua língua paterna? Estou escreven-
do um livro sobre esse assunto.
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cação primeira do ser humano, atro-
cidades podem ocorrer (e ocorrem), 
sendo justifi cadas como realidades 
totalmente normais – atrocidades que 
podem começar pela falta de sensibi-
lidade ao tomar sem culpa o assento, 
no transporte público, daquele que 
tem direito por lei a ele ou simples-
mente ser a causa de sua precariedade. 
Violência contra a mulher, preconcei-
to racial, falta de gentileza, o famoso 
“jeitinho brasileiro”... Se ninguém 
viu, tá tudo certo! Será mesmo? 
O quadro pintado até agora recebeu 
cores fortes e pinceladas expressi-
vas; contudo, não precisamos nem 
devemos ser derrotistas. Diante da 
situação apresentada, somos convi-
dados, sim, a nutrir o nosso coração 
de esperança e pensar no que pode-
mos fazer efetivamente para que essa 
situação comece a mudar. E, para 
que tenhamos uma mudança signifi -
cativa e duradoura, como dito acima, 
é preciso apostar no cuidado e na 
educação das crianças e promover 
pequenas e signifi cativas ações que 
causarão estranheza no outro, mas, 
ao mesmo tempo, que poderão dis-
parar o dispositivo para algo novo.

O fi nal de mais um ano vai 
se aproximando e é meio 
natural que as pessoas co-

mecem a fazer um balanço daquilo 
que foi feito e daquilo que se per-
deu pelo caminho. Infelizmente, na 
contabilidade que é possível realizar, 
a violência é uma das realidades que 
ganha evidência diante dos nossos 
olhos. A violência pode ser entendida 
e interpretada de muitas formas, pois 
ela pode assumir muitas aparências; 
contudo, de maneira simples, sem ser 
simplista, a violência é tudo aquilo 
que tira do ser humano, seja ele quem 
for, sua dignidade. 
Como fenômeno presente no mun-
do, a violência, a rigor, não é algo 
que tenha vida própria, mas ela lança 
e aprofunda suas raízes no coração e 
na mente do homem e da mulher. A 
violência é como um círculo vicioso; 

é preciso consciência e fi rmeza, quan-
to à postura, se quisermos que esse 
círculo se rompa. E como iniciar um 
processo que redunde na diminuição 
da violência? Que caminhos percor-
rer? A quem recorrer?
Não há, certamente, resposta pronta 
ou solução mágica. Um dos cami-
nhos possíveis é investir na educação 
e garantir que as crianças tenham a 
possibilidade de ser instruídas para 
que vejam no outro um ser humano. 
Essa educação, que parece algo mági-
co, passa, sim, pela escola, mas é bem 
mais ampla. Antes, essa educação de-
veria começar nas famílias e ser con-
fi rmada nos ambientes sociais pelos 
quais essas crianças transitam. 
De modo geral, vivemos um mo-
mento histórico em que a ilusão do 
“pode tudo” faz com que se per-
cam os limites; em favor da abolição 
dos traumas, é dada às crianças uma 
pseudoliberdade totalmente ilusó-
ria, pois elas ainda não possuem a 
maturação intelectual, psicológica e 
afetiva necessária para tal. Elas, as 
crianças (e também adolescentes e 
jovens), vivem, pela própria natureza 
de seu momento existencial, seu pe-
ríodo privilegiado de formação; e, se 
não há formação adequada, corre-se 
o risco de haver uma deformação que 
talvez (ou certamente) seja muito di-
fícil de corrigir.
Se a violência, em suas diversas ver-
tentes, vai aderindo como uma segun-
da pele àquilo que deveria ser a vo-
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Especial Formação de Professor | Por Beatriz Tavares de Souza*

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

Apresentação
Construída com linguagem visual, a narrativa, por meio de suas ilustrações, mos-

tra como a verdade pode ser distorcida. Tudo começa quando um garoto vê uma 
mulher de aparência diferente, andando com o seu cachorro e seu pássaro. Logo 
ele vai contar o que viu, descrevendo a mulher, mas aumentando um ponto. Quem o 
ouvia inventava um pouco mais, assim como os demais que iam ouvindo, até chegar 
ao fi nal da história.  

Justifi cativa
Direcionado ao público infantil, o livro aborda assuntos sobre os quais o professor 

poderá propor atividades para os alunos criarem histórias, palavras e frases. Além 
disso, trata de um tema de importante refl exão sobre cultura e comportamento, do 
qual se pode extrair elementos educativos para debate. O professor pode ensinar 
conversando com as crianças, para levá-las a compreender como um pequeno exa-
gero acrescido nos fatos pode vir a prejudicar alguém. 

Projeto Pedagógico
Como reconhecer e associar, na leitura das imagens, o comportamento das pes-

soas em sociedade. Como orientar as crianças na formação de conduta e dos valores 
de caráter humano no seu convívio social. Como reconhecer a verdade dos fatos e 
identifi car o que não é real. 

Temas Secundários
Acontecimentos, testemunho, exagero, mentira, boato, narração, falar, ouvir

Temas Transversais
Ética, Pluralidade Cultural, Meio Ambiente

Indicação
Ciclo um

Áreas de Conhecimento
Arte, Literatura, Psicologia e Filosofi a

Objetivos
A partir da interpretação das imagens, desenvolver no aluno a habilidade de criar/

inventar e contar histórias, sob construção de unidades de signifi cação. Por meio das 
atividades propostas, levar o aluno a tomar conhecimento sobre educação e com-
portamento social, envolvendo-os às questões associadas aos valores, à vida mais 
transparente, verdadeira e sincera. 

Antes da leitura
Sugerimos identifi car os conhecimentos prévios de seus alunos em relação ao 

tema. Iniciar a leitura discutindo sobre o livro, criando situações de aprendizagem 
das quais o aluno possa identifi car o ambiente narrativo, personagens, fi guras, cores, 
linhas etc.

O professor poderá trabalhar o assunto temático em conjunto com outras nar-
rativas do próprio cotidiano. Explique como um boato começa: alguém acrescenta 
detalhes ou cenas que não existem em algum episódio que tenha presenciado. 

Título: Foi assim que me contaram

Autora: Adalberto Cornavaca

Ilustrador: Adalberto Cornavaca

Formato: 21 cm x 27 cm 

Número de páginas: 32
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Comente o assunto do livro, fazendo perguntas:

• O que pode levar uma pessoa a inventar coisas? Quais os resultados ou as consequências que alguém pode 
sofrer por causa de uma mentira? Algum dia, narrando um acontecimento, você acrescentou coisas na história que 
viu ou que ouviu?  

Propicie um ambiente em sala de aula para um “bate-papo” entre professor e alunos. Troque ideias a respeito 
do assunto levantado em questões. 

Sugerimos organizar um registro das informações, por meio de desenhos, quadros, textos etc.

Iniciando a leitura
Sugerimos fazer uma leitura conjunta das ilustrações.

Solicite aos alunos observá-las, e, na linguagem oral, descrevê-las. Primeiro, observem a capa, os elementos que 
a compõem: existe alguma fi gura humana ou de animais? Quais as cores predominantes? Pensando sobre signifi -
cados entre o bem e o mal, o que estaria representando o pássaro? E o que pode estar representando o morcego?

Monitore o processo de leitura, levantando questões e buscando signifi cado a partir de algumas pistas dadas 
no texto. 

1. Ajude os alunos a examinar com atenção as imagens, a observar o ambiente e as expressões de cada personagem.

a. Qual a imagem que mais chama a sua atenção?

b. O que essa imagem retrata?

2. Para levar os alunos a pensar, questione:

a. Para o autor, que características tem a mulher, personagem da história? 

b. O que estaria representando essa mesma mulher na imaginação do menino?
 
Sugerimos explorar a linguagem das ilustrações, observando com os alunos também linhas, formas e aspectos.

3. Observar e depois descrever quais sensações as imagens despertam no alunos, por exemplo:

a. Em relação às imagens da capa, o que o menino estaria fazendo? 

b. De acordo com a expressão do rosto da menina, o que ela estaria ouvindo? 

Mapeando o texto
A história começa aqui.
Convide os alunos a observar as ilustrações da folha de rosto até a página 5, para em seguida escolher as al-

ternativas ou completar (poderá escrever ou pintar):

1. Provavelmente o menino saiu para dar um passeio. Como ele saiu?

a. A pé, caminhando

b. De patins

c. De bicicleta
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2. Escreva ou pinte nas cores referentes às letras.

A bicicleta era pintada com as cores:

V  ____________________________ A  ____________________________ V  ____________________________

Os pneus são de cor: 

R  ____________________________

3. Repare que o menino vestia shorts de cor _________________; camiseta _________________ e tênis 
_________________. Mas ele não saiu de bicicleta sem proteger a cabeça; o menino usa um _________________.

4. As roupas da mulher são bem coloridas. O cabelo é vermelho, o vestido é _________________.
Por baixo do vestido ela usa uma malha de listras, nas cores: _____________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________.
Ela carrega duas bolsas na cor _________________. Em uma delas dá pra ver alguns objetos, mas o que chama a 
atenção é uma pequena vassoura amarela. As botas são pontudas, e as meias são listradas iguais à malha.

5. A mulher usa brincos? Colar? Pulseira? Sim? Não? 

6. Em relação ao aspecto físico, como é caracterizada a mulher? Gorda? Magra? Cabelos curtos? Longos, enca-
racolados? Longos, lisos?

7. Agora, faça no caderno um desenho bem bonito da mulher com suas botas, sua vassoura, seus brincos, sua 
pulseira e colar, iguais aos que estão no livro.

8. Desafi e o aluno fazendo perguntas, ainda sobre a página 5.
a. De acordo com as ilustrações, o que a mulher naquele momento estaria fazendo?
b. Repare na fi sionomia do menino. Em sua opinião, o que pode ter chamado a atenção do menino?
c. Dessas imagens, o que mais chama atenção na fi sionomia dos animais? Será que estão tristes ou será que 

estão felizes?
d. Reparando bem, como você qualifi ca a mulher: feliz, triste, dinâmica, moderna?

9. Na sequência dos fatos (págs. 6 e 7), o menino se dirige até a casa da menina e relata o que viu. Reparem no 
texto as características das personagens desenhadas.

a. A mulher que o menino descreve é igual à que ele viu? Com lápis, aponte no livro o que fi cou diferente na 
mulher descrita pelo menino.

b. O que mudou nos animais?  Os aspectos dados a eles foram os mesmos?
c. Que sentimento o pássaro e o cachorro despertam em você? É o mesmo despertado no início da história?
d. Além da menina, quem mais ouvia a história do menino?

10. Seguindo a narrativa, repare o que aconteceu nas páginas 8 e 9.
a. Qual a atitude da menina?
b. A menina repetiu o que o menino lhe contou? Sim? Não?
c. Apontem no livro quais são os elementos acrescentados na versão narrada pela menina.

Especial Formação de Professor
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11. O garoto da pipa que escutou a história narrada pela menina foi logo enredar o que ouviu ao garoto do skate. Ele 
acrescentou alguma coisa? 
Coloque V (verdadeiro) ou F (falso):

Em relação à mulher
_____ O cabelo fi cou igual.
_____ O cabelo mudou de cor.
_____ O nariz cresceu.
_____ Os brincos fi caram diferentes.

12. Responda:
a. Qual a espécie de pássaro que a mulher carregava, no início da história?
b. Que tipo de pássaro é descrito pelo menino? 
c. O cachorro é o mesmo? O que foi acrescentado no cachorro?
d. Repare, no início, em quem acompanhava a mulher. Agora, o que foi acrescentado?

13. Cada vez mais, no conto, foi aumentado um ponto. Vamos conferir:
a. Em que aspecto o garoto do skate, depois de descrever, transformou a mulher? A mulher fi cou muito feia? 

Virou dançarina? Uma bruxa?
b. Como fi cou o cachorro da mulher? 
c. Por falar nisso, você já viu algum cachorro com asas de morcego? 
d. O que você falaria para um amigo, se ele chegasse contando a você uma história repleta de coisas que nunca viu?

Converse com o colega:

Você já imaginou a confusão que uma mentira causa?
Em sua opinião, o que aconteceria se alguém espalhasse um boato 

de que aquela mulher da sua rua é bruxa?

Imaginando pelas imagens
Organizar os alunos em pequenos grupos para desenvolver as seguintes atividades:

1. Na história, cada personagem aparece praticando alguma atividade; assim:
a. O garoto de bicicleta é ciclista.
b. Ela telefona como uma ___________________.
c. Ele anda de skate, então é ___________________.
d. A menina no jardim faz trabalho de um ___________________.
e. O menino que lê o livro sobre piratas é um ___________________.

2. É possível observar nas ilustrações os diferentes tipos de moradia. Siga o exemplo:
a. A casa da menina é amarela de porta fechada, passarinhos no telhado e gato na janela.
b. A menina de óculos tem sua casa na cor _______________________.
c. Um menino divide sua casa construída no tronco de _______________________ com um ninho de passarinho.
d. A casa da menina estudiosa tem um gato no telhado se espreitando na chaminé.  A casa tem cores 

_______________________. Na parede foi desenhado _______________________ e no telhado o desenho é parecido 
com _______________________.
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3. Quais as brincadeiras que aparecem na história?

Desafi o

Especial Formação de Professor

Proponha aos alunos que façam dois desenhos, ilustrando: a mulher da página 5, em 
um; a mulher da página 15, no outro. Depois, peça que eles comparem a fi gura de uma 

com a da outra, destacando os aspectos e os elementos acrescentados.

Compreensão de Leitura
Depois de ter mapeado o texto, mostre o que aprendeu:

a. Qual assunto abordado no livro?
b. Houve algum trecho que você não entendeu?
c. O que você percebeu na história?
d. Quais as personagens?
e. O que existe no ambiente da história? 

Agora, é com você
Releia as imagens do livro e tente narrar a história ao seu colega.

1. Busque no livro e complete para construir palavras:
 b ____ c ____ cl ____ t ____   ______________________________

 p ____ p ____      ______________________________

 ce ____ u ____ a ____     ______________________________

 s ____ e ____       ______________________________

 bru ____ a     ______________________________

 a ____ a ____      ______________________________

 chi ____ e       ______________________________

2. Escreva o nome das cores usadas para colorir o cabelo da bruxa, na página 13.

_____________________________________________________________________________________________________

3. Escreva o nome da cor do cabelo da mulher, na página 5.

_____________________________________________________________________________________________________
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3. Desenhe e pinte:
Os pássaros, o cachorro e os morcegos da história.

CAÇA PALAVRAS

sol – menina – cachorro – celular – lagarto – sapo – vassoura – corvo – cabelo

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

debates; criatividade.

Ressaltamos que as atividades aqui propostas têm por objetivo oferecer subsídios para a mediação do 
trabalho pedagógico com a obra Foi assim que me contaram, da PAULUS Editora, e que não pretendem 
ser determinantes no trabalho desenvolvido em sala de aula, tendo em vista que somente o professor 
conhece as necessidades específi cas de sua turma.
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Pensamentos | Por Claudiano Avelino dos Santos*
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dade no arroz e feijão de cada dia. É 
o gosto do “para sempre”, que dá es-
perança, faz sonhar, mas também ate-
moriza. Falar da alma nos faz chegar 
bem perto, juntinho do outro. Alma 
gêmea: há quem a procure para dar 
sentido à vida. Quem fala com verda-
de, dizem, fala a partir da alma. No en-
tanto, dizer da alma é tentar acurralar 
em conceitos feras que nasceram para 
campos sem cercas; é querer na gaiola 
aves acostumadas com o alto do céu...

O que mais dizer? Pode-se mais 
dizer? Para dirimir a dúvida, chame-
mos em nosso auxílio a alma do gran-
de Mário Quintana, que afi rmou: “A 
alma é essa coisa que nos pergunta se 
a alma existe”.Há quem não goste da pa-

lavra “alma”, porque soa 
ultrapassada. Há quem a 

evite, porque é um termo muito am-
bíguo, cheio de sentidos. No linguajar 
popular brasileiro, era muito comum 
falar em “alma penada”, por exem-
plo. Com isso, as pessoas se referiam 
ao espectro de uma pessoa falecida, 
que por alguma razão incomodava os 
vivos. É uma palavra bastante usada 
pelas religiões, com sentidos diver-
sos. Os antigos pensadores também a 
utilizavam para falar da interioridade 
humana, daquilo que chamamos de 
atividade intelectual. Mas a palavra 
indica ainda todo o campo das emo-
ções, dos sentimentos, dos sonhos 
das pessoas. Hoje muitos dizem: pre-
fi ro falar de “mente”. Contudo, nem 
por isso fogem da ambiguidade...

A alma é mesmo complexa, am-
bígua, difícil de se defi nir, profunda 
demais para quem não quer mergu-
lhar na profundidade do humano. Fu-
gir da palavra nem é tão difícil. Cus-
toso mesmo é fugir dessa coisa que 
nós, humanos, temos ou que nos tem 
dentro, e que tentamos localizar ora 
na cabeça, ora no peito, ora no baixo 
ventre... ou no corpo todo. Ela está aí, 
de maneira tão evidente, mas também 
tão obscura. Há quem fale dela como 
o elemento que defi ne uma pessoa, 
mas também se pode dizer que a alma 
é uma janela para o infi nito...

Nas expressões de nossa língua, 
em nossas canções, lançar mão da pa-
lavra “alma” dá um peso maior a nos-
sa prosa ou a nossa poesia. O termo 
alma sugere fugir do banal, do super-
fi cial. É como um tempero de eterni-

*Claudiano Avelino dos Santos (fi losofi a@paulus.
com.br) é mestre em Filosofi a pela PUC-SP e Dire-
tor Editorial da PAULUS.
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Cultura | Por Marcelo Balbino

Nascido em Aimorés, Minas Gerais, Sebastião Salgado 
é o único fi lho homem, o caçula entre sete irmãs, e carre-
ga o nome do pai. Curiosamente, essa região onde nasceu, 
no Vale do Rio Doce, possui história e potencial muito 
grandes, como uma das maiores localidades produtoras de 
minérios do planeta. Além disso, na época em que o fotó-
grafo nasceu (1944) existia ali uma natureza exuberante. A 
geografi a, a natureza e a história da região, assim como as 
transformações que ela sofreu nos últimos 70 anos, são um 
bom tema para os alunos pesquisarem.

De volta à história, Sebastião Salgado estudou econo-
mia, exilou-se na França e depois começou a tirar fotos, 
usando a máquina fotográfi ca da esposa. Sobre as suas 
escolhas talvez seja possível indagar: existe relação entre 
a economia e a fotografi a? Qual o campo de trabalho de 
um economista, onde atua e como trabalha um fotógrafo? 
Migrando para a questão política, uma das indagações seria 
sobre a necessidade de o artista deixar o país, em 1969, 
como ocorreu com muitos outros indivíduos. O que signi-
fi ca exílio e quais outras pessoas passaram por esse proces-
so? Outra questão que pode ser levantada envolveria a po-
sição geográfi ca, política e social dos dois países, tratando 
das principais diferenças entre o Brasil e a França.

uem nunca viu pelo menos um retrato feito por 
Sebastião Salgado não sabe o que está perdendo. 
Quem já teve essa oportunidade confi rma que 

sempre é bom rever as imagens captadas por ele, como 
se as lentes pudessem olhar no fundo dos olhos de outra 
pessoa e conseguisse ouvi-la falar. “A força do retrato é que 
naquela fração de segundo você entende um pouco da vida 
dessa pessoa”, anuncia o premiado fotógrafo.

Com o documentário O Sal da Terra também não é di-
ferente, no sentido de contar histórias e tornar momentos 
inesquecíveis, sejam eles tristes ou não. Dirigido pelo ale-
mão Wim Wenders e Juliano Salgado (fi lho do fotógrafo), 
o material pode ser desdobrado em vários e diferentes te-
mas para atividades em sala de aula. Começando por sua 
forma e conteúdo, o fi lme foi rodado em preto e branco 
e caminha sobre o eixo cronológico, com algumas idas e 
vindas em certos momentos. 

O próprio Sebastião Salgado realiza a narrativa no idio-
ma francês, explicando as fotos extremamente expressivas, 
dando detalhes do momento que passou, contando mais 
das pessoas fotografadas. Como Wenders diz, “ele mostra-
va as imagens para quem era fotografado e se importava 
com as pessoas. Afi nal, as pessoas são o Sal da Terra”.
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O fotógrafo Sebastião Salgado, cidadão do mundo, sabe como ninguém registrar uma foto 
e revelar um contexto. O documentário O Sal da Terra, que concorreu ao Oscar em 2015, 

comprova que as imagens falam e que entendê-las também é um exercício de aprendizagem

QUANDO
A IMAGEM FALA



Uma das primeiras exposições do menino Tião, como 
é chamado até hoje entre familiares, foi Outras Américas 
(1977-1984), realizada entre trabalhadores e camponeses 
latino-americanos. Para tanto o fotógrafo conviveu du-
rante cerca de oito anos com camponeses em diversos 
pontos da América Latina. Essa época é relembrada com 
saudade, entre a altitude, a simplicidade e o frio. “Eu sin-
to saudade da América Latina, das Montanhas, dos An-
des. Fiz viagens com um padre a mais de três mil metros 
de altura, mas foi um grande prazer viver nessas comu-
nidades indígenas no Equador”, relata. Indo por esse ca-
minho, uma das pautas para a classe reside nas diferen-
ças entre o Brasil e seus vizinhos. A partir da leitura de 
imagens é possível iniciar uma pesquisa sobre costumes, 
hábitos alimentares, cultura e a infl uência da altitude na 
vida das pessoas. 

No Brasil, Sebastião Salgado documentou a exploração 
de ouro ocorrida nos anos 80, em Serra Pelada, no Pará. 
As imagens impressionam e retratam a dura convivência 
no garimpo, entre escadas, suor e violência. Em seu auge 
a região chegou a acumular 80 mil pessoas, com o sonho 
da riqueza. Esse é outro ponto que o professor consegue 
enfocar, levando em conta a migração para o local, a explo-
ração em busca do ouro, a geografi a do lugar e o impacto 
atual para a região.  

Outro projeto importante do fotógrafo é conhecido 
como O homem em agonia (1986), que trata da seca na re-
gião africana de Sahel (África Subsaariana). As fotos dessa 
época retratam a dura realidade da fome, miséria, doenças 
e morte dos povos localizados nessa faixa do continente 
africano. É a deixa para a classe pesquisar mais sobre o 
continente africano e os países que compõem a região Sub-
saariana. Também podem ser explorados os confl itos da 
região, assim como as condições sociais e a geografi a, o 
clima e sua natureza. 

Entre os anos de 1986 e 1992, o fotógrafo voltou o 
olhar para as atividades manuais realizadas em todo o mun-
do na obra Trabalhadores, defi nida por ele mesmo como 
“fotografi a militante”, ou seja, feita para compreender me-
lhor os homens. Entram aí os combatentes de incêndios 
gigantes em poços de petróleo no Kuwait, os garimpeiros 
e trabalhadores rurais do Brasil, indianos construtores de 
barragens, mineiros de enxofre na Indonésia e uma série 
de trabalhos duros e pesados. Na mesma linha nasceu Ter-
ra (1997), outro trabalho do autor no Brasil, que mostra a 
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pobreza e a questão agrária. Uma oportunidade para o pro-
fessor lidar com o tema trabalho, tanto no país como no 
mundo, e abordar condições, necessidades, oportunidades, 
desenvolvimento e campo de atuação. 

Depois veio Êxodos (1994-1999), investigação realizada 
em 40 países e que conta a história da humanidade em trân-
sito. Ou seja, olha para as pessoas que abandonaram a terra 
natal para se refugiar, buscar novos trabalhos ou o exílio, 
fruto de guerras e repressão. Nesse trabalho Tião perce-
beu que as crianças eram sempre as maiores vítimas, pela 
fragilidade. Ao mesmo tempo, estavam sempre sorrindo e 
querendo aparecer nas fotos; assim surgiu também Retratos 
de Crianças do Êxodo (2000). O assunto rende boas discus-
sões em sala de aula, partindo das migrações, suas causas, 
necessidades e impacto dos povos migrantes em outras 
comunidades. O estudo dos direitos da criança, entidades 
de proteção e a realidade que povos nômades encontram 
também compõem temas para debate.

Na rota das grandes reportagens, muitos trabalhos que 
envolviam causas e pessoas trouxeram grande impacto à 
carreira do fotógrafo. Genocídios, catástrofes, miséria, 
guerras e fome foram vivenciados por Tião, quando ele 
colocava a máquina fotográfi ca no chão para chorar. Deci-
dido a se afastar dessa temática, surgiu Gênesis (2004-2011), 
trabalho dedicado a ver e mostrar a riqueza do planeta, per-
sonagens e a dignidade de muitas paisagens e pessoas. O 
projeto contempla Amazônia e Pantanal, África, Espaços 
do Norte, Planeta do Sul e Santuário. Um prato cheio para 
conversar com os alunos sobre as diferentes sociedades, 
povos e seus costumes.

Em um de seus retornos para casa, o mineiro radicado 
em Paris encontrou um cenário de degradação ambiental 
em suas terras e entorno. Assim, com a esposa Lélia De-
luiz Wanick Salgado, fundou o Instituto Terra (www.ins-
titutoterra.org), em 1998, para devolver à natureza o que 
a devastação havia levado e promover o desenvolvimento 
sustentável da região do Vale do Rio Doce. 

Atualmente, mais de 7 mil hectares de áreas degrada-
das estão em processo de recuperação na região e mais de 
quatro milhões de mudas de espécies de Mata Atlântica já 
foram produzidas em seu viveiro para abastecer o plan-
tio da localidade. A experiência comprova que, quando se 
recupera o verde, nascentes voltam a jorrar e espécies da 
fauna brasileira, antes em risco de extinção, passam a ter 
um refúgio seguro novamente. 



Filoso� a | Por Mario Sergio Cortella**
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CIDADANIA 
DEMOCRACIA COMO EDUCAÇÃO COLETIVA

Existe uma tendência a excluir 
a relação direta entre política 
e cidadania, criando uma re-

jeição curiosa à política e valorizando 
cidadania, como se fossem termos 
diversos. Há um vínculo inclusive de 
natureza semântica entre as duas pa-
lavras, que, objetivamente, signifi cam 
a mesma coisa.

A noção de política está apoiada 
num vocábulo grego, pólis (cidade), e 
cidadania se baseia em um vocábulo 
latino correspondente, civitatem. Em-
bora a origem etimológica seja dife-
rente, os dois termos propõem que 

se pense na ação da vida em socieda-
de (ou seja, em cidade). Isso signifi ca 
que não é possível apartar ou separar 
os conceitos.

Hoje encontramos uma série de 
discursos, lemas e planos pedagógi-
cos e governamentais que falam em 
cidadania como se ela fosse uma di-
mensão superior à política. Muito se 
diz que a tarefa da escola é a promo-
ção da cidadania, sem interferência da 
política. Não se menciona o conceito 
de política, como se ele fosse estra-
nho ao trabalho educacional; com 
isso, pretende-se dar à cidadania um 
ar de ideia nobre, honesta, de valor 
positivo. Sob essa ótica, política é si-
nônimo de sujeira, patifaria, corrup-
ção. Claro que não é assim.

Ambas as palavras e ações se 
identifi cam. É preciso recusar a recu-
sa do termo política no espaço edu-
cacional! Ainda temos essa rejeição 
ao conceito, como se ele pertences-
se a uma área menos signifi cativa e 
menos decente que a cidadania. Ora, 
não se deve temer a identidade dos 
conceitos, pois só assim é possível 
construir cidadania, no sentido polí-
tico do termo: bem comum, igualda-
de social e dignidade coletiva. 

Assim, é necessário debater a polí-
tica, e isso é debater a cidadania. Falar 
em política envolve também os parti-
dos, mas não se esgota neles. É toda e 
qualquer ação em sociedade, portan-
to, toda e qualquer ação em família, 
em instituições religiosas e sociais, no 
mundo das relações de trabalho.

Num momento em que nosso 
país caminha para um revigoramento 
do processo democrático, não é acei-
tável – porque poderá ganhar um ar 
conservador e até reacionário – ad-
mitir que é princípio da escola “não 
se meter em política”. Ao contrário, é 
porque se meterá em política que a ci-
dadania se reinventa. Porém, não é ta-
refa da escola a promoção da política 
partidária, porque partido ou é uma 
questão de foro íntimo ou deve se dar 
nos seus espaços próprios. É impres-
cindível levar esse tema para o debate 
no projeto pedagógico da escola, sem 
assumir um viés partidário e sem, po-
rém, invisibilizar o conhecimento das 
múltiplas posturas. 

Há uma diferença entre partidari-
zar e politizar. Mas a política, no sen-
tido amplo de cuidar da vida coletiva 
e da sociedade, ela é, sim, obrigação 
escolar e componente essencial do 

Di
vu

lg
aç

ão
Di

vu
lg

aç
ão

POLÍTICA É 



*Excerto, organizado e modifi cado pelo autor, de 
CORTELLA, M. S. Pensatas Pedagógicas: Nós e a 
Escola (agonias e alegrias). Petrópolis: Vozes, 2014.

**Mario Sergio Cortella é fi lósofo 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 epitáfi o! (Vozes), Não nascemos prontos! (Vo-
zes) e Qual é a tua obra? (Vozes).
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currículo. Não pode a escola furtar-se 
ao mundo da política, porque isso im-
plicaria diretamente a impossibilidade 
da cidadania.

Temos alguns momentos da vida 
nacional em que as reclamações e im-
propérios mais inéditos dirigem-se es-
pecialmente contra o processo eleito-
ral. Aquele momento democrático das 
eleições – tão ansiosamente desejado e 
a duras penas conquistado em uma his-
tória excludente – torna-se para muitos 
um incômodo e motivo de irritação. 

Fica, inclusive, um hábito recor-
rente: vociferar contra a perturbação 
do aparente sossego no qual se supu-
nha estar e, agora, afrontar a exigência 
de ter de fazer escolhas, participar, to-
mar partido. Quase que se diria: “De-
mocracia dá muito trabalho. Atrapalha o 
trânsito. Ocupa o tempo televisivo com aque-
la obsessão ansiada por alguns. Polui as ruas 
das cidades repletas com cartazes, faixas, 
carros de sons, bandeiras. Invade o espaço do 
rádio de forma intermitente, parecendo uma 
infi nda Voz do Brasil recheada só com pro-
postas partidárias, promessas e planos”.

Democracia irrita? Não deveria. 
Quase toda a nossa história republica-
na – sem contar a totalidade do Perío-
do Colonial e do Imperial – foi sem a 
democracia. Ora, não esqueçamos ja-
mais: em mais de meio milênio desde 
que a nação foi fundada não tivemos 
ainda nem 10% desse tempo com 
democracia formal plena; afi nal, so-
mente nas eleições de 1989, cem anos 
após a Proclamação da República, 
todos os cidadãos e cidadãs puderam 
participar do pleito, sem ter os direi-
tos políticos sequestrados por serem 
vítimas sociais do analfabetismo.

Em função disso, ao contrário do 
tolo vaticínio que supunha a incapa-

cidade popular de fazer escolhas ade-
quadas, foi exatamente a partir da ga-
rantia desse direito constitucional que 
o nosso país passou a contar com inú-
meras experiências de gestão munici-
pal e estadual voltadas para os interes-
ses da maioria, além de parlamentos 
(nos três níveis) compostos por muitas 
pessoas marcadas pela lisura, honesti-
dade e comprometimento público.

Não é, claro, condição majoritária, 
da qual já possamos nos regozijar e 
proclamar a vitória da Ética sobre a 
patifaria e a rapinagem; mas, sem dú-
vida, falhou a profecia daqueles que 
imaginavam que, quanto mais presen-
ça popular massiva nas práticas de-
mocráticas, mais se afastaria o país da 
“direção correta”.

Por isso mesmo, em sua derradei-
ra obra escrita em vida, Paulo Freire 
afi rmou que “para me resguardar das 
artimanhas da ideologia, não posso 
nem devo me fechar aos outros, tam-

pouco me enclausurar no ciclo da mi-
nha verdade. Pelo contrário, o melhor 
caminho para guardar viva e desperta a 
minha capacidade de pensar certo, de 
ver com acuidade, de ouvir com res-
peito, por isso de forma exigente, é me 
deixar exposto às diferenças, é recusar 
posições dogmáticas, em que me ad-
mita como proprietário da verdade”.

Na democracia é preciso ouvir, 
prestar atenção, dispor-se ao envol-
vimento, recusar a passividade, rejei-
tar a conivência e acolher a decisão 
da maioria. 

A democracia educa a nossa con-
vivência e, mais do que tudo, permite 
que sejam renovadas as nossas utopias.



Inclusão | Por Cleane Santos
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a esse público cursos de graduação em diversas áreas do 
saber. O objetivo é incentivá-los a exercer o seu papel na 
sociedade como cidadãos ativos e participativos. 

É o caso da FAPCOM (Faculdade Paulus de Tecnolo-
gia e Comunicação), localizada no bairro da Vila Mariana, 
em São Paulo. A instituição oferece à comunidade o curso 
Melhor Idade, indicado ao público com mais de 40 anos. 

O ditado que diz “nunca é tarde para aprender” 
tem se tornado cada vez mais verdadeiro em 
nossa realidade. De acordo com a Organização 

Mundial da Saúde (OMS), houve um aumento signifi ca-
tivo da população idosa. As pessoas estão vivendo mais, 
a expectativa de vida e a longevidade cresceram e a ten-
dência é que  cresçam mais nos próximos anos. Conforme 
o Relatório Mundial de Envelhecimento e Saúde 2015, o 
Brasil possui cerca de 23 milhões de pessoas com mais de 
60 anos, índice que corresponde a 12,5% da população. 
Estimativas dão conta de que, em 2050, o Brasil terá 64 
milhões de idosos, cerca de 30% da população (mais da 
metade da população atual). Os números revelam o que já 
se pode atestar a partir da observação: no Brasil, o cresci-
mento da população idosa, quando comparado aos níveis 
internacionais, tem se dado de forma acelerada. 

Para lidar com a idade e viver de maneira saudável, os 
idosos buscam envelhecer com sabedoria e mente ativa, 
por meio da aquisição de novos conhecimentos, com mais 
qualidade de vida e expectativas. Atualmente, várias ins-
tituições de ensino superior abrem as portas e oferecem Di
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Ensino melhora a qualidade e expectativa de vida dos idosos

IDOSOS
OS
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O curso, que já existe há dez anos, nasceu com o intuito 
de fortalecer a importância do valor social de cada indi-
víduo e ajudar os alunos a compreenderem melhor suas 
necessidades e anseios. 

Entre as atividades desenvolvidas, estão os cursos de 
Humanidades, Comunicação e Tecnologia. A escolha das 
disciplinas foi motivada pelo avanço das novas tecnologias, 
cada vez mais presentes no cotidiano dos alunos. Daí surge 
a necessidade dos idosos de se adaptar aos novos meios e 
desafi os do mundo contemporâneo.

Para o diretor da Faculdade PAULUS, Antonio Irail-
do Alves de Brito, o curso da Melhor Idade na instituição 
preza pelo desenvolvimento acadêmico. Os integrantes do 
grupo, segundo ele, são tratados de fato como universitá-
rios. “Eles fazem faculdade, com ênfase no ensino acadê-
mico. Para os participantes, o curso é um espaço de revita-
lização”, afi rma.

A professora de psicologia Cleusa Kazue Sakamoto 
aponta que, atualmente, os idosos têm outro perfi l e vivem 
mais.  A vida foi ampliada em termos de tempo, e no mundo 
inteiro o ser humano está vivendo mais, o que signifi ca mais 
oportunidades de realizar novas atividades. Para ela, gran-
de parte desse público deseja estar inserido na sociedade 
de forma diferente. “Uma pessoa idosa é ativa, produtiva. 
Muitas vezes ela continua trabalhando, e faz parte de um 
segmento com características e necessidades. Além disso, o 
mercado fi nanceiro está atento a essa população, investindo 
em produtos característicos para a melhor idade.”

Muitas vezes, porém, essas mudanças ainda não são su-
fi cientes para defi nir quem é o idoso e qual é, de fato, o 
seu papel na sociedade. A professora Cleusa lembra que o 
idoso é a memória de um grupo, de uma localidade. “Para 
as populações orientais, o idoso tem valor imensurável. Se-
gundo essa visão, aos idosos cabe a função de cuidar dos 
netos, de aconselhar os jovens e preparar as próximas ge-
rações”, menciona. 

O rápido avanço da tecnologia traz uma exigência para 
a adequação do indivíduo no mundo moderno, a globaliza-
ção e os avanços; segundo ela, mudam-se o estilo de vida, a 
maneira de pensar e se relacionar.

Para a psicóloga, a máquina pode ter uma memória di-
gital imensa; no entanto, sem a sensibilidade e o fi o de 
signifi cados um banco de dados não faz sentido. Dessa 
maneira, o idoso dá a sua contribuição ao servir de elo 
entre o tempo passado e o presente, que têm ritmos, ma-
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neiras de pensar, costumes e comportamentos diferentes. 
Quando surge um espaço de escuta e valorização do ser, 
o idoso traz relíquias, lembra e resgata coisas. É o caso do 
Japão, onde os idosos cuidam das crianças, vivem mais e 
fi cam menos doentes, pois realizam atividades diárias. “Os 
cursos para a melhor idade são feitos para gerar adaptação 
social, para atualizá-los e equipá-los, a fi m de que conti-
nuem se desenvolvendo”.

Muitos idosos afi rmam que, antigamente, estudar era 
privilégio de poucos: uma minoria tinha a oportunidade 
de frequentar boas escolas e entrar nas universidades. Para 
quem tem mais de 60 anos, voltar a estudar é motivo de 
alegria, melhoria de vida e um salto de qualidade e gran-
de importância no aperfeiçoamento de uma profi ssão Al-
guns, ainda, retornam aos estudos movidos pelo simples 
desejo de aprender.

Para os alunos, o que importa é ocupar a mente e não 
deixar espaço para a ociosidade. O aprendizado propor-
ciona mente e corpo ativos. É o momento de partilha e 
oportunidade para conhecer novas pessoas. Todas essas 
atividades favorecem o aumento da memória, do raciocí-
nio e da atenção, além de prevenir doenças psicológicas e 
melhorar a autoestima.

Os idosos ainda podem ter uma vida social mais ativa e 
participativa na sociedade por meio de reuniões, palestras, 
visitas a museus e viagens, descobrindo o mundo e a si mes-
mos. A experiência de vida faz toda a diferença: as pessoas 
enxergam o mundo de outra forma e querem para si me-
lhores condições e igualdade de respeito e oportunidade.

A Prof.ª Maria Esmeralda Mineu Zamlutti é psicóloga 
clínica, mestre em Psicologia Social, doutora em Educação, 
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Inclusão

estudiosa das questões do envelhecimento desde 1990 e 
coordenadora do curso Universidade Aberta à Maturidade 
da Universidade São Judas Tadeu, em São Paulo. Ela conta 
que o curso existe desde 1994 na instituição, e, há mais 
de vinte anos, alunos e professores permanecem fi éis aos 
encontros semanais.

O perfi l dos participantes inclui alunos de 40 a 90 
anos, a maioria deles na faixa dos 70 a 85 anos. São apo-
sentados, donas de casas, professores, diretores de colé-
gios e ex-funcionários públicos. Trata-se de um grupo 
heterogêneo. “Essa mistura é legal, pois eles não se dife-
renciam; são idosos que desejam aprender” ressalta Ma-
ria Esmeralda. 

Segundo a professora, os benefícios do curso podem 
ser inúmeros: na integração social, na saúde e no raciocínio 
lógico. Para ela, os alunos vêm não porque não têm o que 
fazer; pelo contrário: participam porque querem aprender  
e encaram o curso como escola. A professora diz que os 
próprios alunos escolhem as disciplinas; a coordenação es-
colhe apenas os professores. 

O curso oferece disciplinas de revisão ortográfi ca, bio-
medicina, propaganda e marketing, história, política e mi-
tologia. Para o professor que deseja lidar com esse público 
é preciso amar a profi ssão e tornar a aula dinâmica e in-
teressante. “Não é qualquer professor que sabe lidar com 
os idosos; é necessário ter conhecimento, capacidade de 
entendê-los, carisma e afeto. Eles querem afeto e carinho, 
pois viveram fatos históricos e têm sede de conhecimento. 
Faço aulas em circo, ando no meio deles e, independen-
te do número de alunos, não propicio momentos de dis-
persões. Também creio que seja preciso ter conhecimento 
daquilo que será falado, ter credibilidade, jogo de cintura, 
saber respeitar, mas de certa forma saber se impor como 
autoridade do conhecimento em sala de aula, método que 
também se aplica a crianças, jovens e adolescentes. Isso é 
exercer o papel do professor, o educador deve ser amigo 
do aluno”, diz ela. 

Segundo Esmeralda, o objetivo do curso é oferecer aos 
alunos aquilo que seja bom para eles, que os faça sentir 
pessoas ativas, participativas, integradas, respeitadas, valo-
rizadas e fundamentalmente cidadãs. Ela afi rma que ainda 
é possível aprender na melhor idade, e que os idosos dis-
põem de todas as condições intelectuais e emocionais para 
isso. Isto é, falando de idosos saudáveis, das pessoas que 
envelheceram e que o mundo planejava descartar. 

Para Cleide Cremonini, 75 anos, aluna do curso 
Universidade Aberta à Maturidade, é gratifi cante estudar 
história, geografi a e ciência junto com a neta de 13 anos. 
“Português e matemática fi cam por conta dos pais. Ela se 
encanta, porque eu não fi co apenas naquilo que o profes-
sor falou, já que o meu conhecimento é maior. Aqui agente 
se instrui, se diverte e faz grandes amigos”. A ex-pedagoga 
e professora de didática relata que é muito mais agradável 
ser aluna do que docente, que agora só sabe cumprir o 
papel de estudante, e complementa:  “Eu sempre busco 
pesquisar a respeito das coisas que aprendo na universida-
de, e acabo me colocando em diversas conversas, sobre os 
mais variados assuntos”. 

Yvone Vaini Rodrigues Alves, 79 anos, aluna do 
curso Universidade Aberta à Maturidade, é ex-professora 
do ensino fundamental. Para ela, a mudança está na vi-
vência. “Continuamos vivendo de uma forma diferente, o 
conhecimento tende a crescer e outros idosos deveriam 
participar, conhecer. Existe muita variedade de conheci-
mentos a serem oferecidos”. 

Já  João Alberto Almeida Bianchi, de 62 anos, 
aluno do curso da Melhor Idade (FAPCOM), comenta que 
a cada dia aprende e cria mais identifi cação com os cole-
gas de sala. “Passei por muitos momentos difíceis na minha 
vida, e o curso contribuiu para a minha renovação como 
pessoa.  Acredito que sempre exista um caminho, não gosto 
do termo  ‘terceira idade’, porque se assemelha a terceira ca-
tegoria, e não estamos na terceira divisão como em um time 
de futebol. Pelo contrário, estamos sempre nos renovando. 
Participo porque me sinto bem. Olho para o meu passado e 
vejo o quanto perdi; me sinto ótimo com essa renovação.” 

Maria de Lourdes Senna Machado, de 79 anos, 
é aluna do curso da Melhor Idade (FAPCOM) desde 2006. 
Ela conta que gostou das matérias propostas e que aos 
poucos foi se encontrando, fazendo amizades. “Nesse pe-
ríodo, perdi um fi lho e um neto; superei tudo isso com o 
apoio dos meus fi lhos e amigos. Tenho quatro netos e um 
bisneto de 10 anos. Mudanças foram várias: fi z amizades, 
aprendi muitas coisas, tive aulas de italiano, espanhol e in-
glês”. Há mais de 13 anos, Maria de Lourdes trabalha com 
alfabetização de adultos para alunos acima dos 60 anos.

O QUE DIZEM OS ALUNOS
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João perde tempo mesmo. Imagi-
na, se fosse calcular o tempo que já 
dispensou observando caminhos de 
formigas. E o tempo que perde quan-
do está no interior, olhando as estre-
las.... Ah, este João não pensa só com 
a cabeça. Pensa é com o corpo todo. 
Por isso é de lua. 

É possível que João tenha nasci-
do em noite de lua. Provavel-
mente numa noite de super-

lua, quando o céu fi ca todo nu e não 
há quem seja indiferente à uma espiada 
para o alto. João é de lua. É o que dizem. 

Dizem que João é bobo só porque 
não tem pressa. Fica perdendo tempo 
com cantos de passarinhos. Encanta-
-se com a sabiá. Certo dia, do nada, 
esteve a declamar, só para si. Senão 
os apressados poderiam dizer que ele 
precisaria ser internado. Passou o dia 
com isto no coração e nos lábios, fei-
to vaqueiro aboiando o gado: 

setembro é sabiá
o mais é pensamento
sabiá é sentimento
a coisa mais fi na que há...

João é do tipo que perde tempo, 
mesmo. Aprendeu desde cedo que o 
melhor da vida a gente vê e sente de-
vagarinho. E quando alguém insiste 
pela pressa vazia, João diz baixinho, 
como protesto: “O que sobra? ”. Um 
dia desses ele acordou mais de lua 
ainda, e uma frase insistente lhe dei-
xava a mente inquieta:

A vida é feita de pequenos gestos humil-
des. Não são as grandezas...

João sempre trabalha muito. Não 
com o objetivo de ser rico. Riqueza 
para ele é ter saúde, família, amizade. 
Não são as grandezas que lhe enchem 
a alma. Por isso o incomoda ouvir 
gente que se acha grande reclamar 
de tudo. João nunca foi entrevistado 
para jornal, mas se fosse... Ah, se fos-
se! Aí ele diria:

a gente nem precisa de muita coisa pra viver
parece que muitos 
quanto mais têm 
mais querem
quem mais reclama
é quem mais tem
come, viaja e se veste bem
e pouco anda a pé...
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Siga-nos
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ção e Semiótica. Publicou o livro Patativa do Assaré: 
porta-voz de um povo pela PAULUS.

DA LUA
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A discussão sobre a redução da “maioridade penal” 
é daqueles assuntos que não têm fim, e existem 
argumentos para todos os lados, contra e a favor. 

Ouso, porém, nesta pequena coluna, afirmar que ne-
nhum dos argumentos favoráveis à redução da maiorida-
de penal está fundamentado na racionalidade estatal que 
deve orientar um Estado Democrático de Direito, mas, 
sim, em emoções e interesses particulares para manuten-
ção no poder.  

Antes de mais nada é preciso dar uma diminuta expli-
cação do que seja racionalidade estatal: o Estado – pense 
no Brasil – é um ente formado por milhões de outros en-
tes – os cidadãos. Ser um “Estado Democrático” significa 
que as decisões estatais não podem ser tomadas de forma 
autoritária/individual, e sim com fundamento na vontade 
popular. Ser um “Estado de Direito” significa que toda e 
qualquer manifestação estatal precisa ter amparo legal, ou 
seja, significa que é a lei, o direito, que rege o funciona-
mento e atuação do Estado, impondo-lhe alguns limites. O 
Estado, portanto, não pode tudo. Aliás, em matéria penal, 
só pode aquilo que a Constituição lhe permite.

O Estado e os cidadãos são diferentes. O Estado não 
pode ser confundido com uma pessoa, jamais pode ser 
confundido comigo ou com você. O Estado não é um ser 

pensante, não tem cérebro, não está vivo, por isso não tem 
emoções e interesses particulares e jamais (deveria) pode(r) 
atuar – ou ser utilizado – para satisfazê-las. 

Como um defensor ferrenho dos direitos humanos, da 
manutenção da atual idade penal e de uma utilização ra-
dicalmente mínima do direito penal, frequentemente sou 
questionado – às vezes até ofendido ou mesmo amaldiçoado 
– com o seguinte raciocínio: “Você defende esses bandidos 
porque sua família nunca foi vítima deles”; “queria ver se 
um familiar seu fosse vítima desses assassinos e estuprado-
res”; “gosta de bandido? Leva para casa”. 

Certa vez, nos comentários a uma entrevista minha pu-
blicada num portal de notícias, li o seguinte: “Tomara que 
um dia esse professor ou sua família sejam vítimas desses 
vermes, aí quero ver se ele continuará a pensar assim”.

E é exatamente aqui o ponto em que quero chegar: se isso 
acontecer com minha família ou com a sua, o que faremos? 

Eu, como ser humano, dotado de vida, cérebro e emo-
ções, certamente agirei por conta deles, assim como você. 

Falando por mim, já posso adiantar que certamente 
sentirei raiva, ódio, e é até possível que busque a vingança 
e o sofrimento para aqueles que me deram isso. Talvez até 
pense em matá-los, torturá-los ou fazer o mesmo com al-
guém de suas famílias. 

MAIORIDADE
Irracionalidade Seletiva
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Mas esse sou eu, a pessoa, a vítima, o ser humano, o cé-
rebro e as emoções. É absolutamente legítimo que eu pen-
se assim e que eu me sinta assim, pois essas emoções são 
típicas da humanidade e graças a elas chegamos até aqui. 

Porém, em determinado momento da história, decidiu-
-se que viver somente pelas emoções já não era o mais ade-
quado, pois a resolução dos conflitos na base da violência e 
do sofrimento não é justiça, mas, sim, vingança.

E foi aí que entrou o Estado, tomando para si o mono-
pólio da violência e da justiça. 

Mas o Estado, por óbvio, não pode ser movido pelos 
sentimentos, cérebro e emoções, simplesmente porque não 
as tem. O Estado, portanto, é movido pela racionalidade 
estatal, ou seja, pela Constituição e Leis que ao mesmo 
tempo que o fundamentam, o limitam. Não pode o Estado, 
em nome do meu desejo de vingança ou do meu sofrimen-
to – e nem em nome de qualquer outro cidadão – pautar a 
sua atuação. 

Um exemplo talvez ajude: imagine que um sujeito mate 
injustamente alguém da minha família. Talvez, movido pelo 
meu desejo de vingança, se for possível, eu o mate. Caso isso 
aconteça, é bem provável que, apesar de minha vingança ser 
absolutamente ilegal, eu seja absolvido em um Tribunal do 
Júri, pois os jurados entenderão que eu, como pessoa, agi 
pela emoção. Agora, imagine que um policial encontra o 
autor do homicídio contra meu familiar, como ele deverá 
atuar? Deverá tomar as minhas dores e fazer a vingança por 
mim? Óbvio que não. Como agente estatal, deverá atuar por 
meio da racionalidade estatal, isto é, pela lei.

Porém, o que temos visto atualmente, especialmente em 
relação à redução da maioridade penal, é um discurso pauta-
do na emoção, no sofrimento e no sentimento de vingança, 
que são absolutamente legítimos e normais – dentro de cer-
to patamar – às pessoas, mas que jamais poderiam ser con-
siderados legítimos e normais para o Estado e seus agentes. 

Pelo prisma da racionalidade estatal, a diminuição da 
idade penal é um retrocesso civilizatório, é ruim para o pre-
sente e ainda pior para o futuro do país. Todo e qualquer 
argumento racional ou científico – tendo por base desde 
a antropologia criminal até a neurociência – aponta para a 
não redução e explicita os efeitos cruéis e deletérios de se 
substituir educação por punição. 

Entretanto, mesmo assim, os parlamentares que deve-
riam atuar pela lógica da racionalidade estatal – pois atuam 
como agentes estatais – pautam suas escolhas pela emoção 

e, principalmente, pela vontade de agradar a população e 
semear os votos que pretendem colher no futuro.

E, assim, conforma-se a lógica do Direito Penal Sim-
bólico e do Populismo Penal: legisladores produzem legis-
lação penal mais rigorosa e punitiva para dar à sociedade a 
sensação de que estão preocupados com a criminalidade 
e de que estão agindo para contê-la, quando na verdade 
todos sabem que essas medidas não são apenas ineficazes, 
mas trazem um efeito reverso: aumentam a violência e, 
consequentemente, a criminalidade. 

Porém, o mais cruel de tudo isso é que o sistema puniti-
vo continuará a girar suas engrenagens para moer a mesma 
carne que vem moendo desde sempre. A redução da ida-
de penal apenas permitirá que carnes mais jovens e tenras 
sejam processadas nessa máquina de produzir injustiças. 
Muda-se a idade, entretanto continuaremos a moer a carne 
mais barata do mercado.

Mas, no final das contas, quem se importa? Com ou sem 
redução da maioridade penal, parafraseando Rick no filme 
Casablanca, continuaremos a punir “os suspeitos de sempre”.

*Humberto Fabretti graduou-se pela Faculdade de Direito da Universidade Presbi-
teriana Mackenzie em 2006. Mestre e Doutor em Direito Político e Econômico pela 
Universidade Presbiteriana Mackenzie. Professor de Direito Penal, Criminologia e 
Processual Penal na Graduação e Pós-Graduação da Faculdade de Direito da 
Universidade Presbiteriana Mackenzie. Membro do Instituto Brasileiro de Ciências 
Criminais. Membro da Associação Penal de Direito Internacional (AIDP). Membro 
do Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP).
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A Educação exerce um papel 
fundamental na sociedade. 
Com a sua prática, os indi-

víduos adquirem a liberdade de tor-
nar-se autônomos no pensamento e 
nas ações.

No livro Fundamentos para uma 
Educação Libertadora (PAULUS Edi-
tora, 2014), o Prof. Dr. Martinho 
Condini nos remete à mais preciosa e 
refinada discussão quando o assunto 
é Prática Educacional e a falta de Di-
reitos à Dignidade Humana.  Mestre 
pelo Programa de Ciências da Reli-
gião e Doutor pelo Programa Educa-
ção: Currículo, ambos pela Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo 
(PUC-SP), o autor apresenta a rela-
ção entre Dom Helder Camara/Pau-
lo Freire e suas doutrinas para uma 
Educação Libertadora. 

Dom Helder Camara (1909 – 
1999) é a referência perfeita na luta 
por uma sociedade mais  justa por 
meio de mudanças políticas e so-
ciais, na defesa dos fracos, oprimi-
dos e  marginalizados. Nordestino, 
conviveu e sensibilizou-se com os 

pobres excluídos, sempre expondo 
a discussão sobre o reconhecimento 
em favor dos mais carentes. Seguin-
do pela mesma linha, encontramos 
o mais influente educador brasileiro, 
Paulo Freire (1921 – 1997), também 
nordestino, cuja vida fora totalmente 
dedicada à Educação e aos Direitos 
Humanos sociais, defendendo sem-
pre os menos favorecidos.

Nos três capítulos que integram a 
obra, o leitor é induzido a várias refle-
xões a partir das  citações de algumas 
obras de Helder/Freire e das relações 
apontadas por Condini.

No primeiro capítulo, Dom Hel-
der aparece retratado historicamente, 
na construção de sua identidade hu-
manista, desde a sua ordenação – suas 
primeiras práticas sociais, políticas e 
educacionais no estado do Ceará – 
até sua participação em Comunidades 
Eclesiais de Base no Recife.

Tudo começou em 1930 e, desde 
jovem, já dava indícios de sua indig-
nação. Naquela época, o Brasil passa-
va por uma crise de identidade muito 
grande: queria tornar-se uma Nação. 

Para tanto, o país resolve buscar um 
projeto político pedagógico nos mo-
delos europeu e norte-americano. 
Tais modelos defendiam o comunis-
mo e o ateísmo. Em contrapartida, 
Dom Helder lutava para que o ensino 
religioso pudesse integrar parte efeti-
va das escolas, para que os indivídu-
os pudessem seguir uma trajetória de 
transformação em suas vidas.  Crescia 
o anseio de poder dialogar e trabalhar 
em favor dos mais necessitados. Per-
cebe-se que suas ideias e seus ideais 
iam além de seu tempo.

No segundo capítulo, o autor 
enaltece que a Pedagogia Freiriana 
coincidentemente se encaixava nas 
ideias da Educação Libertadora de 
Dom Helder, mostrando que uma 
não desencadeou a outra. Os dois 
tiveram vidas singulares, seus obje-
tivos e anseios. O mais interessante 
é notar que, num determinado mo-
mento, ambos estavam preocupados 
com a  mesma causa: os oprimidos; 
suas vidas paralelas encontram-se, 
anos depois, na luta por uma socie-
dade mais humanitária. 

Por uma

Libertadora e SolidAria
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*Consultor e palestrante na área da Educação, peda-
gogo, diretor de escola internacional, colunista do Por-
tal Educação, docente dos cursos MBA e Pós-Gra-
duação da FMU na área da Educação. Psicanalista e 
psicopedagogo clínico, em atendimento voltado para 
crianças e jovens com distúrbios de aprendizagem.

Paulo Freire conheceu todo o mo-
vimento de Dom Helder e passou a ci-
tá-lo em seus livros. Ambos relataram 
e escreveram sobre a conscientização 
da condição dos excluídos, retratando 
fielmente o panorama brasileiro e de-
monstrando, assim, uma mesma linha 
de pensamento e ações. Foram perse-
guidos durante a ditadura militar, mas 
nunca deixaram de defender a bandei-
ra da militância de suas crenças.

Nas abordagens elucidadas pelo 
autor, desmistifica-se a preocupação 
de Helder e Freire em conscientizar 
a população no tocante à condição 
do oprimido. Uma educação liberta-
dora só se dá com a união de uma 
sociedade consciente e humanitária. 
Esse desafio trouxe questões pro-
fundas durante o regime militar, di-
ficultando sua aceitação por parte 
de muitos. Movimentos políticos e 
econômicos eram os principais in-
teresses da época. Entender que o 
pensamento ético, a reflexão, a Edu-
cação em si faziam parte da prática 
libertadora dos menos favorecidos 
e dos oprimidos chegava a ser desa-
fiador demais, justamente por opor-
-se a todo o contexto de época. As 
pessoas eram impedidas de pensar e 
apresentar suas opiniões.

No capítulo III, Condini nos re-
mete a uma reflexão sobre a questão 
curricular na Educação, com uma 
questão: Será que estamos no cami-
nho certo?  Os jovens hoje em dia 
vivem o consumismo dentro de uma 
cultura capitalista. Essa questão não 
se adequa aos pensamentos de Dom 
Helder. O “ter” passou a ditar as re-
gras da sociedade. A falta de ética e o 
egoísmo se acentuam cada vez mais. 
O aumento exacerbado da violência, 
o racismo, diversos tipos de precon-

ceitos deixam nossos jovens cada vez 
mais desacreditados. Isso os torna 
menos afetivos e totalmente descom-
promissados em suas vidas. É como 
se o outro não existisse.

Em um mundo globalizado, é 
importante que os jovens aprendam 
e desenvolvam um olhar fraterno 
para o outro. Esse desenvolvimen-
to cabe à família e principalmente à 
escola, pois é nela que o indivíduo 
socializa e traz à tona discussões so-
cioeconômicas vividas por ele. Dom 
Helder sempre defendeu a ideia de 
que educadores e educandos são 
capazes de mudar o mundo, refletir 
sobre ele através do comprometi-
mento e da afetividade. 

O que dizer sobre os ensinamen-
tos por parte da escola? Fatalmente 
isso está ligado à cultura na qual o 
indivíduo está inserido. É durante o 
processo educacional que os jovens 
aprendem e questionam a sociedade 
– suas políticas, leis, economia, entre 
outros.  O autor defende claramente 
que o currículo escolar é a parte mais 
importante, pois através dele seremos 
capazes de mudanças comportamen-
tais. Sua atualização se faz necessária 
em consequência de mudanças cultu-
rais e sociais. Com o surgimento da 
tecnologia, houve o aumento do uso 
da internet, tornando as pessoas cada 
vez mais isoladas, fechadas em seu 
mundo, menos humanas em suas prá-
ticas; o que, para Dom Helder, seria o 
grande mal da humanidade.

Práticas morais, afeto e reflexão 
devem ser ensinados e aprendidos 
diariamente nas escolas. Também co-
nhecido como currículo oculto, edu-
cadores e educandos são capazes de 
humanizar-se, de construir uma edu-
cação libertadora por meio da ética. 

Trata-se de um currículo de formação 
de valores humanos. 

Aos poucos, percebe-se que a 
preocupação e a inter-relação de am-
bos era cada vez mais homogênea 
por meio de suas práticas, a ponto de 
possibilitar e sensibilizar o educando 
em uma formação de maior qualida-
de. Ambos abraçaram as causas so-
ciais dos menos favorecidos. Essas 
pessoas se organizaram em comuni-
dades e lutaram contra a sua posição 
social, fazendo valer seus direitos 
como cidadãos. 

Dom Helder sempre defendeu 
a prática desses  valores com suas 
ações humanitárias e de solidarieda-
de. Ele sempre acreditou que o egoís-
mo era uma arma contra tudo aquilo 
que sempre pregou. A falta de justi-
ça seria o grande divisor de águas. E 
essa justiça faria parte de um mundo 
onde as pessoas poderiam dividir suas 
oportunidades, onde pessoas não 
passariam necessidades e tampouco 
seriam oprimidas, tendo direitos so-
ciais, econômicos e políticos iguais. 
Acredita-se que atitudes emergenciais 
de caridade não atendam e nem resol-
vam a questão das injustiças sociais.

Sutilmente, Condini consegue 
mostrar aos educadores que, através 
do intenso trabalho de Helder/Frei-
re na Educação Libertadora, existe a 
necessidade de rever o currículo ocul-
to nas escolas, revelando a todos os 
indivíduos que se corre o risco de as 
pessoas se tornarem cada vez mais  
egoístas e, consequentemente, injus-
tas com nossos irmãos oprimidos.
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Atualmente nossas crianças e adolescentes têm 
sofrido com a falta de identidade cultural, o que 
provoca um sentimento de não pertencimento: 

elas não se sentem parte do todo onde vivem, alienadas 
por uma tecnologia global, sem consumir produtos de 
cultura nacional. Não conseguem, por meio de brinca-
deiras, lendas e canções, compreender que fazem parte de 
uma comunidade que estabelece uma forma de ser e de 
estar no mundo. 

Existe uma expressão comum na culinária que é “dar 
liga”, que significa criar uma massa única, bem unida e for-
te. A cultura é esse aspecto na sociedade, que “dá liga” a 
um aglomerado de pessoas. A divulgação do passado, com 
a releitura do presente, ajuda as crianças a se sentir parte de 
um todo e constitui sua identidade como sujeito do mundo.

A palavra folclore significa um conjunto de tradições e 
lendas de uma determinada região, mas também pode ser 
vista como a tradução da identidade de um povo. O signi-
ficado das lendas e canções traduzem os sentimentos e a 
compreensão do mundo de um agrupamento de pessoas.

É necessário discutir nossa cultura para que possamos 
aprimorar a sociedade que vivemos. 

Nós, do Colégio Interativa, das unidades Parque Athe-
neu e São Judas Tadeu, acreditamos que um dos principais 
trabalhos da escola é a formação cultural. 

Foi dessa forma que estudamos e planejamos as ativida-
des do mês de agosto, com o projeto “Folclore: um resgate 
da nossa cultura”, e, por meio da literatura, foi possível al-
cançar, de uma forma lúdica e prazerosa, nossos objetivos.

As canções, parlendas, histórias, músicas, trava-línguas, 
teatro de marionetes e provérbios falam sobre nossos costu-
mes e ressaltam o nosso modo de ver e viver em sociedade. 
Acreditamos que seja necessário um resgate da nossa cultura 
na formação dos nossos alunos, para que possam entender 
os caminhos que nos levaram à atual forma de viver e pensar.

A literatura oferece uma grande oportunidade para re-
fletirmos sobre todos os aspectos da nossa vida em socie-
dade. O poder de ludicidade oferecido pela leitura nos pro-
porciona um importante instrumento no fazer pedagógico. 
E podemos ressaltar também o quanto é prazeroso ler. Por 
isso, utilizamos várias obras para motivar as reflexões sobre 
nossa cultura.

Trabalhamos com os livros da editora PAULUS Meio-
-dia, panela no fogo, barriga vazia!; Um elefante incomoda mui-

FOLCLORE
UM RESGATE DA NOSSA
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ta gente, duas cobras incomodam muito mais!; Foi um dia um 
dia foi e Luiz Lua, Gonzaga Estrela. As turmas do ensino 
fundamental (2º, 3º, 4º  e 5º) participaram do projeto.  

No 2º e 3º anos (Meio-dia, panela no fogo, barriga vazia! e 
Um elefante incomoda muita gente, duas cobras incomodam muito 
mais!), a proposta foi resgatar as cantigas, brinquedos an-
tigos, provérbios, adivinhas, trava-línguas, ditos populares, 
parlendas e o cordel, incluindo-os no estudo dos conteúdos 
pertinentes à turma e utilizando elementos do nosso folclo-
re como fontes de conhecimento do mundo. 

Os alunos do 4º e 5º anos (Foi um dia um dia foi e Luiz 
Lua, Gonzaga Estrela) conheceram histórias, músicas das 
regiões do Brasil que contam um pouco sobre nossas ori-
gens e nos ajudam a entender nossa organização social.

Os alunos fizeram uma “viagem” literária para conhe-
cer um dos personagens mais ricos de nossa cultura. Bus-
caram saber informações sobre a cidade onde nasceu Luiz 
Gonzaga, como ele compunha suas letras e as dificuldades 
vividas por ele durante a saída de sua terra natal. 

A obra Luiz Lua, Gonzaga Estrela foi marcante para as 
turmas do 5º ano, pois a história do cantor traduz a vida 
de muitos brasileiros que lutam para concretizar seus so-
nhos e desejos.

“A lua que se recolhe / Acolhe em si / Um tanto de 
medos e de sonhos. / Um tempo para esperar. / Quem 
espera se prepara. / Algo de novo haverá de enluarar.”

 (Luiz Lua, Gonzaga Estrela)

Nossas raízes culturais ainda foram ressaltadas com a 
apresentação de um teatro de marionetes. Os alunos apre-
ciaram um espetáculo que remonta ao passado, mas que se 
comunica de forma envolvente com o presente.

O espetáculo reuniu os personagens apresentados nos 
livros e encantou todos os alunos. No final do espetáculo 
foi possível ver como funcionavam os bonecos, atrás do 
cenário. “O teatro de bonecos foi muito bom, rimos muito 
por causa do jeito que eles se mexiam”, contou Uyara Sa-
rah, aluna do 3º ano.

O projeto teve o intuito de apresentar aos nossos pe-
quenos leitores uma possibilidade de conhecimento e di-
versão através dos livros, rompendo com o paradigma do 
mundo digital. 

“Nesse mês de agosto trabalhamos o livro Um elefante 
incomoda muita gente, duas cobras incomodam muito mais! e 

*Gilson Silva dos Santos é Coordenador Pedagógico da unidade São Judas Ta-
deu, Colégio Interativo em Goiânia (GO).

realizamos atividades, como brincadeiras, cantigas de roda 
e lendas. Tudo foi de suma importância para o processo 
de aprendizagem porque essas atividades são transferidas 
de geração para geração e vão enriquecendo nossa história 
e nossa cultura”, lembrou a professora Aline Gonçalves 
Santana de Oliveira, do 3º ano do ensino fundamental.

Os alunos também avaliaram de forma positiva as ati-
vidades. “Fazer brinquedos antigos foi muito legal, apren-
demos mais sobre como era no passado”, disse Gustavo 
Barros, do 3º ano. “Gostei do livro porque muitas histó-
rias eu não conhecia e é bom ouvir histórias”, completou 
Uyara Sarah. 

Para a professora Nyvea Oliveira Bueno Portes, do 5º 
ano, foi um trabalho marcante com personagens muito 
fortes da história da música brasileira e letras de excelente 
qualidade, que retrataram a realidade nordestina brasileira. 
“Nossa percepção ao longo da leitura e do trabalho desen-
volvido ao longo de um mês no 5º ano vespertino foi ba-
seado no livro Luiz Lua, Gonzaga Estrela. A atividade foi de 
extrema importância porque os alunos assimilaram bem a 
vida e a obra de Luiz Gonzaga, assim como curiosidades 
de sua vida e de seu filho Gonzaguinha”. Sobre o exercí-
cio, Daniel Mendonça, do 5º ano, comentou: “Gostei do 
livro porque fala sobre a vida do Luiz Gonzaga e mostra 
como ele viu seu primeiro amor”. Já Isabella Rayane Pe-
reira, também do 5º ano, lembrou uma coincidência: “Eu 
achei o livro bem interessante e, no final do livro, existe 
um dicionário com as palavras que nós não conhecíamos. 
E é curiosa a vida do Luiz Gonzaga porque ele nasceu no 
Natal e não tinha como não comemorar o aniversário dele. 
O  meu também é no Natal”. 

A professora Dória Pereira dos Santos, que leciona no 
5º ano, explicou que desde o começo do ano foi desenvol-
vida uma reflexão sobre os processos de Imigração/Mi-
gração/Emigração, construindo uma teia de significados 
com a realidade em que vivemos. “O livro Luiz Lua, Gon-
zaga Estrela contribuiu muito para elucidar os processos 
migratórios, a vida e as razões que levam todos os dias as 
pessoas a se movimentar em busca de uma vida melhor, 
como ocorre hoje em vários países que atravessam crises 
ou guerras”, sinalizou a professora. 
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O trabalho representa um ensaio que refl ete sobre um 
dos problemas que se tornaram cruciais no início do 
século XXI: a relação do homem com a tecnologia. O 
autor nos lembra que as novas hipertecnologias, como 
a inteligência artifi cial, a nanotecnologia e a biotecnolo-
gia, prometem ajudar na superação de vários problemas 
que podem comprometer a sobrevivência da espécie 
humana nas próximas décadas, como o aquecimento 
global, as novas doenças que se originam do aumento 
da longevidade e a qualidade da alimentação em um 
planeta superpovoado.

Formato: 13,5 cm x 21 cm
Páginas: 160

O autor critica radicalmente o modelo lacaniano atual-
mente popular nas teorias e estudos dos fi lmes. E faz 
isso por um caminho que passa entre Jerry Lewis e Andy 
Warhol, entre os ícones do sexo gay de Fassbinder e 
zumbis comedores de carne de George Romero. O au-
tor argumenta contra a ênfase desse modelo obsessivo 
sobre o falo, a angústia de castração, o domínio sádico, 
a ideologia e a estrutura do signifi cante. Também explo-
ra as questões da cultura popular, o pós-modernismo, a 
política do corpo, a construção da masculinidade e da 
homo e heterossexualidade, a natureza e os usos da por-
nografi a e da estética do masoquismo.

O corpo cinemático
Steven Shaviro

Formato: 13,5 cm x 21 cm
Páginas: 320

A irmã de Carolina inicia a narrativa em tom de confi s-
são e mistério. Tudo acontece enquanto ela arruma uma 
gaveta, rasgando e guardando papéis, até que encon-
tra os desenhos que fazia após seguir a irmã. A história 
começa em uma manhã de sol amarelo, em meio ao 
colorido amanhecer.
Carolina ia passando entre folhas, fl ores e frutos, foto-
grafando abelhas, acompanhando o voo de gafanhotos 
e voando com eles. Também escorregava entre lagarti-
xas, na bica de água, descobrindo a vida, levando o dia 
sem pressa. 

Carolina 
Lenice Gomes
Eliana Delarissa (ilustrações)
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O cérebro e o robô
Inteligência artifi cial, bio-
tecnologia e a nova ética
João de Fernandes Teixeira

Com ricas ilustrações da própria autora, o livro de San-
dra Ronca, A casa e a traça, narra a história de uma bela 
casa, construída num papel todinho feito em algodão e 
fortes pinceladas. A casa era tão bela que, por meio das 
janelas envidraçadas, era possível imaginar o céu azul, 
além de ser também repleta de cores, cheiros e imagi-
nação. Mas aí, de tanta beleza, despertou a curiosidade 
de uma pequena traça, que achava a casa tão linda e 
aconchegante que, um dia, sem que ninguém percebes-
se, nela decidiu morar.
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A casa e a traça
Sandra Ronca
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Atualmente o gênero consolida suas fundações e ganha 
um terreno considerável. Onde quer que uma pessoa 
viva, difi cilmente escapará da infl uência da norma polí-
tica e cultural mundial de “igualdade dos sexos” e das 
evoluções sociológicas ligadas à perspectiva de gênero.
O livro apresenta uma análise paciente, precisa e rigoro-
sa sobre a ideologia de gênero, a partir de sua origem, 
desenvolvimento no Ocidente e suas ambições norma-
tivas mundiais.

O gênero: 
uma norma política
e cultural mundial
Ferramenta de discernimento 
Marguerite A. Peeters

Formato: 13,5 cm x 21 cm
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A obra empenha-se em trazer ao leitor uma pesquisa 
sobre o conceito da felicidade humana, com base nos 
diálogos de Platão e Aristóteles. O livro está dividido em 
sete capítulos, nos quais a autora se propõe refl etir so-
bre a felicidade da vida em sua totalidade, procurando 
mostrar como o diálogo com os antigos ainda fornece 
esquemas conceituais. Em especial o conteúdo busca 
mostrar como o confronto com as refl exões de Platão e 
Aristóteles permitem desvendar os mistérios que formam 
a trama de toda a existência humana.

O livro analisa o papel da religião no mundo contemporâ-
neo e suas infl uências no campo político, assim como as 
discussões em torno da guerra e da paz, da identidade e 
da tradição, do autoritarismo e da democracia.
A teóloga ainda debate o futuro do diálogo interfé e reve-
la os principais impactos que a globalização causou nas 
relações e no diálogo inter-religioso. Além disso, chama 
atenção para a inclusão das vozes marginalizadas e ex-
cluídas que, segundo ela, não têm sido convidadas para 
a mesa, especialmente as mulheres.
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A vida feliz humana
Diálogo com Platão 
e Aristóteles
Arianna Fermani
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O livro apresenta um extraordinário itinerário, não ape-
nas para o conhecimento, mas também sobre o estu-
do da infl uência do Pragmatismo do fi lósofo americano 
Charles Sanders Peirce (1839-1914) no debate da fi loso-
fi a contemporânea germânica, sobre a possibilidade da 
fundamentação transcendental da racionalidade. A obra 
torna-se oportuna no momento em que os debates so-
bre ética contemplam a busca de um caminho para con-
ciliar a ética antropocêntrica e outra pós-convencional, 
que demanda uma simetria com co-originalidade entre 
sujeito e objeto. 
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na escola, compra de trabalhos esco-
lares pela internet (do ensino funda-
mental ao universitário), falsifi cação 
de documentos, sonegação de impos-
tos, subornos, compra de vagas em 
universidades, fraudes em concorrên-
cias públicas, corrupção no esporte, na 
política etc. A lista parece não ter fi m.   

Não sei se o leitor concorda comi-
go, mas esse é o caminho certo para a 
completa desmoralização da democra-
cia brasileira. E outra coisa muito im-
portante: isso é uma forma de violên-
cia, pois cada ato desonesto prejudica 
alguém. É preciso pensar nisto: um 
país em que predomina a desonestida-
de é um país violento. Pois violência 
não é só quando ocorre uma agressão 
física, mas também quando se nega 
a alguém seu direito à educação de 
qualidade, a um atendimento médico 
efi ciente, a um salário digno, a uma 
qualifi cação profi ssional que permita 
uma vida decente. E é isso que aconte-
ce quando os recursos que deveriam ir 
para a saúde, educação, moradia, trans-
porte público são desviados e vão pa-
rar nos bolsos de alguns espertalhões.

Crônica | Por Douglas Tufano*

Acabo de ler o resultado de 
uma pesquisa que mostra 
que grande parte dos jovens 

brasileiros, cerca de 70%, está con-
vencida de que ser honesto é uma to-
lice e que, mais cedo ou mais tarde, os 
honestos acabam sendo prejudicados. 

Essa é uma forma de pensamento 
que se espalha por todas as classes so-
ciais. Os relatos e as notícias de casos 
de “malandragens” acompanhadas 
de impunidade parecem ser um po-
deroso estímulo para a valorização 
do trambique e da desonestidade, 
que, muitas vezes, são praticados por 
quem deveria dar exemplo contrário, 
pois são pessoas que exercem cargos 
importantes na vida política, social e 
econômica do país. 

A desonestidade se espalha como 
erva daninha pela vida brasileira: cola 

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

Num país onde impera a violên-
cia vale a lei do mais forte, do mais 
esperto. E há coisa mais violenta do 
que negar aos jovens o direito de so-
nhar, de ter uma profi ssão, de ser al-
guém na vida?

Estamos projetando para o mun-
do a imagem de um país onde a lei 
existe mas não vale, de um país em 
que não se pode confi ar. Será que 
ser honesto fi cou realmente fora de 
moda? Mais do que nunca, é urgente 
discutir ética na sala de aula, questio-
nar comportamentos – nossos e dos 
outros –, pôr em discussão o projeto 
de sociedade que queremos e preci-
samos, de fato, construir. Que futuro 
tem um país em que ser “esperto” é 
mais importante e valorizado do que 
ser honesto? O que se pode e deve fa-
zer para virar esse jogo, em que a ho-
nestidade está perdendo de goleada?
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