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O centro das atenções
Um ano difícil para os brasileiros, repleto de percalços e desaﬁos.
Momento de muito trabalho, esperança e superação. Também seremos o centro das atenções do mundo com os Jogos Olímpicos.
Amadurecer, tornar-se grande é algo que também exige sacrifícios
por parte daqueles que almejam sempre o melhor. Educação, economia, política, saúde... Todos esperam que o melhor aconteça.
Por falar nisso, os Jogos Olímpicos se aproximam e esse é o
nosso tema de capa. O que as escolas preparam para a ocasião?
Quais são as principais lições que os jogos podem trazer para o
ensino? Conversamos com alguns colégios, com esportistas e educadores sobre esse tema tão especial para todos nós, brasileiros.
Da mesma forma, a escola continua sempre no pódio em nosso
trabalho e, aproveitando o tema da Paraolimpíada, incluímos um
artigo que trata do papel da escola na integração das pessoas
com deﬁciência. Nele o leitor encontrará muitas informações
relevantes, assim como uma atualização das leis que envolvem
a questão do ingresso e ensino desses alunos.
Ainda falando de escola e de seu papel na formação de
indivíduos, outro texto revela como algumas instituições de
ensino encaram os diferentes valores espirituais e convivem
com opiniões e diferenças.
Pelo mesmo caminho, o dos valores, segue a nossa entrevista
com o teólogo, escritor e professor Leonardo Boﬀ, que acaba de
lançar o livro Direitos do coração pela PAULUS Editora. O autor
convoca mente e coração para adotar uma postura mais sustentável, com sabor e sentido pela vida no planeta, em um resgate
da nossa humanidade, sentimentos e meio ambiente.
Também com pé e as mãos na realidade em que vivemos, incluímos nesta edição uma reportagem sobre mais um problema
urgente que precisamos enfrentar: o Aedes aegypti. Em que a
escola, diretores, professores e alunos podem ajudar no combate
ao mosquito e às doenças que ele transmite? O que está sendo
feito nesse sentido?
Ainda sobre a Olímpiada e o Rio de Janeiro, que continua
lindo, a nossa coluna de Cultura aborda o novíssimo Museu do
Amanhã. Saiba mais sobre a arquitetura inovadora do lugar, sua
proposta educacional e os atrativos elaborados para alunos,
professores e visitantes.
Fica também a nossa torcida pelo país, tanto nas decisões
políticas, econômicas e sociais como nos Jogos Olímpicos
e Paraolímpicos!
Uma ótima leitura e até breve.

Equipe Páginas Abertas
Páginas Abertas
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Receita para

reverdecer
O DESERTO
Teólogo, ﬁlósofo, corredator da Carta da Terra e portador do prêmio Nobel Alternativo da Paz do
Parlamento Sueco de 2001, Leonardo Boﬀ já publicou cerca de 104 livros, em vários idiomas. Um
dos iniciadores da Teologia da Libertação e de uma ecoteologia da libertação, acaba de lançar
o livro Direitos do Coração – Como reverdecer o deserto e conversou com a nossa revista sobre
espiritualidade, meio ambiente e seus projetos. Acompanhe a seguir.

Divulgação

Qual é a sua formação e
principais atividades hoje?
Fiz o curso normal de todos os que
buscam o sacerdócio, como franciscano. Depois fiz a pós-graduação em
Munique, na Alemanha. Desde 1970
tenho o seguinte ritmo: dar aulas ou
cursos, escrever textos de teologia,
política, ecologia e espiritualidade e
acompanhar grupos de base, especialmente de comunidades pobres.
É possível olhar para si e
definir quem é o escritor
Leonardo Boff?
Sou um trabalhador, como um marceneiro ou um ferreiro. Trabalho de 12
a 14 horas por dia usando um instrumento muito sutil: as 24 letras do alfabeto, pelas quais tento reconstruir o
sentido das coisas e da vida, na luz da
fé da experiência humana.
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Como foi a sua infância?
Pode nos contar um pouco
sobre a relação com os seus
pais e sua família?
Não sou muito de olhar para trás. Tive
uma infância normal em uma família de
11 irmãos no interior de Santa Catarina,
em Concórdia. Meu pai era professor
e minha mãe trabalhava na roça. Nós,
filhos e filhas, estudávamos de manhã
e, à tarde, íamos para o campo. Desde
cedo meu pai, que quase fora jesuíta,
nos obrigava a ler muito, pois havia formado uma biblioteca cujos livros eram
emprestados para os colonos italianos,
a fim de aprenderem o português.
O senhor tem que idade e
quantos livros já publicou?
Tenho 77 anos e escrevi cerca de
104 livros, alguns em alemão e outros em espanhol.

O senhor lançou recentemente o livro Direitos do
coração – Como reverdecer o
deserto. Como vê atualmente
o cuidado com o meio ambiente? Vivemos uma crise
ecológica mundial?
Trabalhei muito a categoria “cuidado”, que vejo como um paradigma
que se opõe ao moderno, assentado
sobre o poder como dominação da
natureza, dos povos e do mundo.
O cuidado é uma relação amorosa e
zelosa para com a realidade. Se não
cuidarmos da vida e da Mãe Terra,
poderemos conhecer graves consequências ecológico-sociais. Consegui
introduzir esse conceito como chave na Carta da Terra, de cuja redação
participei, e na encíclica do Papa, para
quem, a pedido dele próprio, escrevi
textos nos quais o cuidado e a categoria da Terra como Casa Comum e
Mãe Terra foram incorporados, sempre dentro de uma ecologia integral e
não meramente ambiental.
Quais razões o levaram a
abordar o tema e o que o
motiva a escrever?
Escrevo para mim mesmo, procurando criar luz onde não vejo claridade quanto às questões que me
preocupam. Mas procuro me sintonizar com o espírito do tempo, o
que acaba fazendo com que outras
pessoas se identifiquem com aquilo
que escrevo. Não tenho nenhuma
pretensão proselitista ou de conquistar leitores. Só escrevo aquilo
que considero acertado e do qual
estou convencido.
Quais os desafios do século
XXI? E como superá-los?

Acho que o grande desafio do século
XXI é o cultivo da vida do espírito.
Até agora cultivamos em demasia a
vida do corpo: há mais academias de
ginástica do que bibliotecas. Cultivamos a vida da psique, da alma, e
fomos ajudados pelo discurso psicanalítico. Mas descuidamos da vida
do espírito. Este é feito de amor,
solidariedade, convivência pacífica,
compaixão, perdão e total abertura a Deus. Nisso somos anônimos.
Mas nesse campo da vida do espírito se escondem os valores que nos
tornam mais humanos e nos fazem
responsáveis pela Mãe Terra e pelo
futuro de nossa civilização. Alguns
chamam isso de espiritualidade. Está
no monopólio das religiões, embora
todas elas tenham nascido de alguma
experiência espiritual seminal. Mas a
espiritualidade é uma dimensão do
profundo humano com os mesmos
direitos de cidadania que a vontade,
a inteligência e a libido. Se tivéssemos cultivado a vida do espírito, não
teríamos conhecido as guerras que
mataram mais de 200 milhões de
pessoas e nem teríamos devastado
grande parte da Mãe Terra.
Como podemos cuidar
de forma consciente do
planeta Terra?
Cuidar da Terra é fazer o que fazemos
com nossas mães: amá-la, respeitá-la,
venerá-la e nos ater aos limites de seus
bens e serviços. Devemos obedecer à
Mãe Terra, vale dizer, e seguir seus ritmos e ciclos. Assim, ela nos dará tudo
aquilo de que precisamos para viver.
Com ela aprendemos que podemos
ser mais com menos e ter um consumo frugal, sem rejeitos e lixo e com
uma sobriedade compartida.

Em sua opinião, é possível
trabalhar na preservação dos
bens naturais e apagar os
danos causados pela ação do
homem ao planeta Terra?
Devemos trabalhar os dois polos.
Tiramos da natureza o que precisamos para uma vida suficiente e
decente (contra a economia da acumulação), e, se usarmos com racionalidade os bens e serviços escassos,
os não renováveis e os renováveis, e
cultivarmos cuidado para com eles,
garantiremos um futuro para nós e
para as futuras gerações.
Como despertar nas novas
gerações a dimensão de
cuidado?
Há uma tradição filosófica que
vem dos romanos e que ganhou
sua melhor formulação em Martin
Heidegger em seu clássico Ser e
Tempo, segundo o qual a essência
humana reside no cuidado. Se todas as condições não tivessem se
arranjado, com sutilíssimo cuidado,
não estaríamos aqui para falar disso tudo. No fundo, todos somos
filhos e filhas do infinito cuidado
com que nossas mães nos acolheram e cuidaram de nós. Caso contrário, não saberíamos como deixar
o berço e buscar nosso alimento.
Morreríamos em pouco tempo. Por
isso, tudo o que vive deve ser cuidado, senão definha e morre. Tudo
o que amamos também cuidamos,
e tudo o que cuidamos também
amamos. Se o cuidado é da essência do ser humano, ele não precisa
ser ensinado. O que devemos fazer
é torná-lo consciente e um projeto
explícito de vida, cuidar de tudo o
que existe e vive.
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O Papa Francisco nos chama
a atenção para o cuidado
com a “Casa Comum”, o
planeta Terra. Como o homem
pode desejar cuidar do lado
externo, sem antes cuidar de
seu interior?
O Papa elaborou uma ecologia integral e não apenas uma ecologia ambiental ou verde. Isso significa que
seu conceito de ecologia implica cuidar do meio ambiente, da sociedade, da mente humana, da cultura, da
vida cotidiana, da vida pessoal e da
espiritualidade. Esse conceito globalizante exige, como o Papa diz, uma
“paixão pelo cuidado do mundo” e
uma “revolução ecológica global”.
Por 35 vezes ele fala de “mudança
nos estilos de vida”, nos modos de
produção, de distribuição e de consumo. Sem essa mudança, podemos
ir ao encontro do pior.
Como o senhor usa as
mudanças internas das
pessoas para transformar o
mundo concreto?
Mundo e pessoa formam uma grande e única realidade complexa. Nós
não estamos diante da natureza.
Encontramo-nos no meio dela e somos parte e parcela dela. Então cada
mudança em nós incide na nossa relação para com a natureza e vice-versa.
Se hoje a Terra está doente é sinal de
que nós estamos doentes. Se vivemos
em sintonia com os ritmos da Mãe
Terra, resgatamos nosso equilíbrio
perdido e ajudamos a baixar a Terra
da cruz na qual está crucificada.
Qual a importância da
inteligência emocional para
salvarmos a Terra?
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Nossa cultura exagerou no desenvolvimento, na racionalidade analítica.
Ela é fria e sem paixão. Mas nós não
somos apenas razão. Somos portadores da inteligência emocional,
ou cordial, que é a sede de nossos
valores, do amor, da solidariedade
e da compaixão. Hoje precisamos
resgatar esse tipo de inteligência,
agregá-la à inteligência racional, sem
a qual não nos moveremos para salvar a vida na Terra e fechar as feridas
abertas nos ecossistemas.
Em sua opinião, quais as
chances do homem de
sobreviver sem uma plena
mudança de atitude?
Construímos o princípio de autodestruição mediante armas nucleares,
químicas e biológicas. Somos capazes
de provocar um armagedom ecológico que pode eliminar totalmente a
espécie humana. Por isso, temos que
mudar nossas atitudes, que não devem
mais ser exploradoras da natureza,
mas respeitadoras com um sentido de
preservação da herança sagrada que
Deus nos confiou. Caso contrário,
poderemos conhecer o destino dos
dinossauros que, depois de viverem
133 milhões de anos sobre a Terra,
desapareceram em consequência de
um meteoro caído no Caribe. Hoje
o meteoro rasante se chama ser humano. Ele inaugurou, afirmam alguns
cientistas, uma nova era geológica, o
Antropoceno, ou seja, a era em que a
grande ameaça de destruição vem do
ser humano. Mas eu confio na razoabilidade humana e no Espírito Criador,
no Deus que é “o soberano amante da
vida” (Sab 11,26), como o Papa sustenta em sua encíclica. Ele não iria permitir que a vida desaparecesse da face da

Terra. De mais a mais, pela encarnação
do Verbo, ela foi divinizada e eternizada. Por isso, parte de nós já está salva.
A outra parte o será também.
Quais valores a humanidade
precisa rever?
Creio que o ser humano precise
desenvolver outro sentido crítico,
fundado não no poder como dominação, nem na autoafirmação, no excludente, no egoísmo, na arrogância
e na falta de responsabilidade por
sua Casa Comum. A nova civilização
emergente tem como centro a vida
da natureza, a vida humana e a vida
da Mãe Terra. A economia e a política devem servir à vida, não à acumulação ilimitada de bens materiais. Ser
uma biocivilização, mais singela, frugal, solidária, amante da vida e aberta
ao Deus da vida.
Nas instituições de ensino,
qual o papel do professor
no despertar da revolução
ecológica?
O professor ou professora sempre
tem uma função insubstituível, que é
a de despertar nos alunos e alunas a
consciência do cuidado de si mesmo,
de seu corpo, de sua alma, de seu espírito, da Casa Comum. Com o cuidado
deve vir o sentido de solidariedade entre todos, porque todos somos interligados e interdependentes. E um amor
entranhado por tudo o que existe e
vive, considerando todos os seres irmãos e irmãs nessa aventura única que
é viver dentro da Casa Comum e torná-la habitável para todos. E, por fim, suscitar nos estudantes, além da inteligência racional, a inteligência cordial, que
culmina com uma visão espiritual do
mundo. Não somos animais famintos.

Somos seres com fome de infinito, de
amor, de beleza e de bondade. Cultivar
esta dimensão é viver a vida do espírito, aquele que nos oferece boas razões
para amar a vida, os outros e querermos viver juntos, solidários e sentados
à mesma mesa, desfrutando da generosidade dos bens da Mãe Terra.
O que ensinar nos colégios
brasileiros quando os
assuntos preservação e
aquecimento global são
discutidos em sala?
Precisamos derrubar as paredes de
nossas escolas. Vale dizer, colocar os
estudantes em contato direto com a
natureza, com as águas, com as matas, com as paisagens, conhecer a
história do lugar, de seus habitantes
honoráveis, poetas, cantadores, construtores, mestres. Enfim, precisamos
nos sentir parte do mundo em que
vivemos. A escola é o lugar onde
sistematizamos os conhecimentos,
recolhemos o que a humanidade acumulou e onde excogitamos o que lhe
podemos acrescentar a partir de nossas experiências pessoais e coletivas.
Devemos nos sentir como a porção
da Terra que sente, pensa, ama, venera e cuida, pois somos de fato a
Terra. Somos homens, que deriva de
humus, terra fértil e boa.
Quem devasta a
natureza? O que os alunos
poderiam refletir?
Todos, de certa maneira, somos responsáveis pela devastação da natureza, na medida em que não cuidamos
do lixo de nossas casas; da água que
tomamos; dos solos que pisamos,
não evitando contaminantes; do ar
que respiramos, não o poluindo; das

paisagens, para que continuem a embelezar o ambiente e nos dar a experiência de beleza e de encantamento. No fundo, sempre voltamos ao
tema: importa cuidar de tudo para
que continue entre nós e não seja
destruído. Na vida de uma minhoca
encontramos a mesma vida que está
em nós. Por isso precisamos tirá-la do
caminho seco e colocá-la na grama,
para que ela também possa viver. Pois,
a seu modo, ela louva a Deus e nos dá
uma mensagem que devemos decifrar.
Como o homem pode
inventar uma nova forma
de habitar o planeta? Como
sair dessa crise? Produzir
e consumir sem devastar a
Terra já crucificada?
A Carta da Terra fala de um novo
começo, frase também citada
pelo Papa em sua encíclica. Isso requer uma nova
mente, um novo olhar
sobre a Terra, não
como uma barra de
recursos, mas como
Mãe generosa; um
novo coração que
sente o grito do
oprimido articulado
com o grito da Terra
e se dispõe a fazer as
mudanças para que
não precisem mais
gritar. Ter um sentido forte de que
todos somos interdependentes, quer dizer,
precisamos uns dos outros
para poder viver e conviver
e, por fim, alimentar uma
responsabilidade coletiva para com o
futuro da vida e da Casa Comum.

Como podemos definir uma
sociedade sustentável?
Uma sociedade sustentável é aquela
que utiliza de forma racional e cuidadosa de todos os bens e serviços,
postos a serviço da vida dos cidadãos
e não para o enriquecimento de alguns. Também favorece o cuidado e
o respeito para com a natureza, obedecendo a suas leis e seus ritmos, cuidando para que haja uma justiça social
mínima que se distribua entre todos e
reduza o máximo possível a pobreza
das populações. E, por fim, a sustentabilidade de uma sociedade comporta
também o cultivo
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de valores não materiais, como o interesse pela arte, pela música, pelo
conhecimento; a solidariedade, a
compaixão, a relação amigável entre
as pessoas; e favorece o amor, para
que a nossa sociedade não seja tão
malvada. O cultivo do mundo espiritual traz boas razões para buscar uma
sociedade que se sustenta por si, que
consegue manter seu nível de vida,
que o enriquece em vista do bem comum da atual e das futuras gerações.
Como reproduzir a vida
e incentivar o consumo
solidário, cultivando o hábito
de ter menos para que todos
possam ter mais?
Nossa sociedade moderna é cruel e
sem piedade para com os pobres e
marginalizados. Ela precisa de coração para sentir o sofrimento do outro
e criar as condições materiais, sociais
e espirituais que lhe garantam uma
vida minimamente digna.
Como estudioso das
questões ecológicas, o
senhor acredita que existe
esperança para a terra?
Como nunca antes na história, está
em nossas mãos o futuro da vida e
da civilização humana. Criamos uma

10
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máquina de morte com a qual podemos nos autodestruir. Mas tenho
a crença e a esperança de que a vida
escreve o último capítulo do livro da
história da Terra e do universo. Se
Heidegger no fim da vida deixou dito,
face aos destinos trágicos de nossa civilização tecnocrática, que “somente
um Deus nos pode salvar”, eu creio
que esse Deus nos quer e vai salvar.
O que o senhor espera com
a publicação da obra Direitos
do coração?
Este livro surgiu do pedido de
muitas pessoas que me disseram:
“Precisamos de textos que nos falem
ao coração, que nos tirem do cansaço
existencial e dos apelos insistentes do
consumo, que nos alimentem com a
esperança de que podemos ser felizes com poucas coisas”. Devemos
cultivar a dimensão do coração, que
é feita de ternura, bem-querença,
confiança na bondade da vida, apesar de suas contradições; não somos
condenados a viver num vale de lágrimas, mas num monte de bem-aventuranças. Espero que esta mensagem chegue às pessoas. E sou grato
à PAULUS, que me surpreendeu com

a confecção belíssima do livro, que,
só por ele mesmo, vale como um presente a ser dado a outras pessoas.
Como base em sua experiência, de que forma é possível
capacitar as escolas, famílias,
professores e alunos para
lidar com as questões ecológicas e reverdecer o coração?
Não podemos mudar o mundo, porque ele é grande demais. Mas podemos mudar este pedaço de mundo que
somos nós mesmos. Então podemos
e devemos fazer nossas revoluções
moleculares. Quer dizer, começar as
mudanças em nós mesmos e por nós
mesmos. O bem que isso nos traz não
fica restrito a nós; ele, por sua natureza, irradia e alcança a rede das energias
boas que circulam pelo mundo e entre
todos nós, fortalecendo a onda que
será um tsunami do bem. Ela, com
a nossa colaboração, poderá trazer a
grande transformação de que precisamos. Fomos chamados não apenas
para viver, mas para irradiar a bondade
da existência, a grandeza do universo e
o amor caloroso de Deus.

Reflexão | Por Alexandre Carvalho*

A IMPORTÂNCIA DO

Divulgação

NÃO NA VIDA DA CRIANÇA

A

lguns temas são espinhosos,
bem sabemos disso, mas é
preciso enfrentá-los, não é
verdade? Neste artigo, vamos reﬂetir,
mesmo que brevemente, sobre a importância do não na vida da criança.
Embora seja um tema amplo e que
pode assumir muitas linhas de discussão, a nossa proposta é ﬁcar no que seria o mais prático... Vamos lá!
Até certo ponto, tudo o que uma
criança faz, normalmente, é muito
engraçado e inusitado, sobretudo nos
primeiros anos de vida... As travessuras dos pimpolhos são guardadas na
memória, em fotograﬁas e em vídeos que, rapidamente, são, agora, partilhados nas redes sociais.
As pequenas travessuras, porém, podem se tornar inconvenientes e desagradáveis em
pouco tempo. Os pais e irmãos,
em geral, suportam bem certos
comportamentos dos pequenos;

contudo, pessoas mais distantes, ou
menos próximas, logo se incomodam com a falta, digamos assim, de
modos. É preciso estabelecer limites;
é bom e saudável delimitar espaços,
pois as crianças, de modo privilegiado,
vivem um momento rico de formação
e, com certeza, muitos hábitos desses
primeiros anos de vida ecoarão por
longo tempo.
Não é fácil dizer não, mas é necessário!
Dizer não é, também, sinal de amor,
cuidado, carinho e responsabilidade
para com aqueles com os quais nos relacionamos e temos a missão de educar
para a vida. Um não dito com ﬁrmeza
(e consciência) pode doer, magoar e
até mesmo revoltar momentaneamente a criança; contudo, há nessa situação
um espaço para a reﬂexão, ainda que
muito rudimentar, por parte da criança.
Um não ﬁrme e dialogado é preferível
a atitudes omissas e permissivas. Nesse caso, e em muitos outros, a postura
dos pais e responsáveis pela educação
de uma criança deve ser sincrônica, ou
seja, os adultos devem estar concordes

com o sim ou o não dado; é bem ruim
quando há ruídos ou falhas na comunicação e, em última instância, aquilo
que chamamos de desautorização. Por
exemplo, o pai diz não e a mãe diz sim
para uma mesma situação. Além de
gerar, inicialmente, confusão em sua
cabeça, à medida que o tempo passar,
a criança entrará na dinâmica do jogo
das relações e buscará, naturalmente,
os caminhos que lhe darão satisfação
imediata ou em curto prazo.
Com a correria do dia a dia, principalmente nos grandes centros urbanos, é
preciso cuidado para que a educação
das crianças não se torne algo “terceirizado”, ou seja, carga da babá, escola,
creche etc. A primeira responsabilidade
é dos pais e adultos responsáveis, mesmo que a maioria dos dias seja difícil
e corrido. Para evitar aborrecimentos
(e as famosas manhas e birras), a tendência/tentação de dizer sim é grande.
Essa postura é compreensível, mas as
consequências podem ser desastrosas
(talvez haja aqui um pouco de exagero!).
Contudo, não é ingênuo considerar que
a vida pode não ser condescendente e
que aqueles que não foram preparados
para enfrentá-la sofrerão.
Talvez pareça estranho, mas um não
é, na verdade, sim quando há amor
e comprometimento e desejo sincero de que o outro – neste caso,
as crianças – cresça e desenvolva
todas as suas potencialidades.

*Alexandre Carvalho é coordenador do editorial infantojuvenil da PAULUS. E-mail: infantojuvenil@paulus.com.br
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Capa | Por Marcelo Balbino e Cleane Santos

O aprendizado do esporte

no ano dos Jogos
Olímpicos
Os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016, no
Rio de Janeiro, têm motivado o aprendizado escolar
em seus mais diversos aspectos. O conteúdo transita
entre várias disciplinas e passa pela história, cultura e
tradição. Conheça também alguns projetos esportivos
desenvolvidos em nossas escolas
Desde que o Brasil conquistou, em outubro de 2009, o direito de sediar os Jogos Olímpicos e os Jogos Paralímpicos no
Rio de Janeiro, a vida do carioca e do brasileiro entrou no embalo do espírito esportivo. Afinal, a competição é grandiosa,
com números superlativos. A cidade maravilhosa mobiliza-se
para receber cerca de 10.500 atletas provenientes de 206 nações para os XXXI Jogos Olímpicos (de 5 a 21 de agosto) e
4.350 atletas de 176 países para os Jogos Paralímpicos (de 7 a
18 de setembro), em sua 15ª edição.
Para se ter uma ideia, especialistas calculam que os eventos
esportivos de abertura e encerramento, que serão realizados no
Estádio do Maracanã, serão vistos, via mídia, por aproximadamente cerca de 4,5 bilhões de pessoas ao redor do mundo.

Os números são grandiosos também nos investimentos, que segundo o Ministério do Esporte já ultrapassaram
os 4 bilhões de reais na construção de uma Rede Nacional
de Treinamento, com 254 Centros de Iniciação ao Esporte (CIEs), 47 pistas oficiais de atletismo e dez instalações
olímpicas, reformas, construções, entre outros esforços
que prometem ajudar a nossa nova geração de atletas.
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A origem dos Jogos Olímpicos
A origem dos jogos é também um tema que pode ser
explorado em sala de aula. Conta-se que foram os gregos que, por volta do ano 2.500 a.C., realizaram os primeiros jogos olímpicos, nas históricas cidades da Grécia
antiga, sobretudo em Olímpia, nome que deu origem ao
termo Olimpíadas.
Já os Jogos Paralímpicos têm uma origem mais moderna. Após a Segunda Guerra Mundial, o neurologista alemão Ludwing Guttmann (1899 – 1980) utilizava o esporte
como forma de fisioterapia para pessoas lesionadas ou amputadas na guerra. Em 1948 houve a primeira competição
entre atletas com lesão medular. A primeira edição dos Jogos Paralímpicos aconteceu em 1960 e contou com cerca
de 400 atletas vindos de 23 países, que competiram em oito
modalidades – das quais seis ainda integram o programa
de competição Paraolímpica (tênis de mesa, arco e flecha,
basquete, natação, esgrima e atletismo).

Alguns símbolos dos Jogos Olímpicos
» Bandeira
O principal símbolo das Olímpiadas é composto
por cinco anéis entrelaçados, também conhecidos como
aros, que destacam as cores azul, amarelo, preto, verde e
vermelho sobre um fundo branco. Ele foi originalmente concebido em 1913 pelo Barão Pierre de Coubertin
(1863 – 1937), pedagogo e historiador francês fundador
dos Jogos Olímpicos modernos. As cores simbolizam as
cinco partes do mundo, a união dos cinco continentes e a
participação dos países. O anel azul representa a Europa;
o amarelo, a Ásia; o preto, a África; o verde, a Oceania; e
o vermelho, a América. Os aros também são uma forma
de representar a união entre povos e raças.
» A Tocha Olímpica
A chama da Tocha Olímpica é inspirada no fogo sagrado e purificador dos gregos antigos. Ela nos remete
aos primórdios dos jogos olímpicos, no século 8 a.C.,
quando os gregos consideravam o fogo um elemento divino. A chama também evoca a lenda de Prometeu, herói
da mitologia grega que teria roubado o fogo de Zeus para
entregá-lo aos mortais.

A mesma tradição foi reintroduzida nos Jogos Olímpicos de Verão em 1928 e passou a fazer parte dos jogos
modernos. A ideia de percurso e revezamento da tocha
foi concebida pelo alemão Carl Diem (1882 – 1962), e
o percurso de revezamento apareceu pela primeira vez
em Berlim, no ano de 1936, quando a chama foi acesa
em Olímpia e seguiu até a capital alemã. No entanto, foi
em Londres, em 1948, que a celebração ficou conhecida pela valorização das tradições da Grécia Antiga.
Atualmente, a chama olímpica é acesa em Olímpia, na
cidade-berço dos jogos. No Brasil, o revezamento da
Tocha Olímpica começará no dia 3 de maio, em Brasília, e percorrerá 329 cidades em todas as regiões do
país, durante 95 dias.
» O lema
O lema olímpico é Citius, Altius, Fortius (“o mais rápido, o mais alto, o mais forte”, em latim). A definição
foi criada pelo Padre Didon, amigo do Barão Pierre de
Coubertin. O lema representa a ideia de superação do
atleta em busca da conquista da medalha olímpica. Para
o ano de 2016, o lema dos jogos será “Viva sua paixão”.
» Mascotes
As Olimpíadas do Rio 2016 contarão com dois mascotes. Representando a fauna e a flora, eles são Vinicius
(uma mistura “animal” de todos os bichos brasileiros)
e Tom (uma mistura de todas as plantas brasileiras). Os
nomes foram escolhidos em homenagem a dois grandes
compositores da música popular brasileira: Vinicius de
Moraes e Tom Jobim.
» Atletas, provas e medalhas
Nos 17 dias de jogos olímpicos serão disputadas 306
provas com medalhas – 136 femininas, nove mistas e
161 masculinas –, em 28 modalidades.
Nos Jogos Paralímpicos teremos 4.350 atletas de
176 países, competindo em 23 modalidades. Em 11 dias
serão disputadas 528 provas com medalhas, sendo 226
femininas, 38 mistas e 264 masculinas. Os jogos ainda
incluem duas novidades em relação aos Jogos de Verão
de 2012: a canoagem e triatlo.
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Nas competições paraolímpicas de Londres o Brasil
conquistou 21 medalhas de ouro e garantiu a sétima posição no quadro geral de medalhas, algo memorável para a
tradição esportiva do brasileiro.
»» Prêmio Barão de Coubertin
A rara medalha Pierre de Coubertin é destinada a atletas que apresentam elevado grau de esportividade e espírito olímpico, e relaciona-se mais com ética e valores
do que com performance atlética. O brasileiro Vanderlei
Cordeiro de Lima conquistou o bronze na maratona da
Olimpíada de Atenas, em 2004, e foi condecorado pelo
COI (Comitê Olímpico Internacional) com a medalha
Pierre de Coubertin, logo após ter sido prejudicado pelo
ex-padre irlandês Cornelius Horan. O nome da medalha é
uma homenagem ao Barão Pierre de Coubertin, fundador
do COI e pai da Olimpíada na Era Moderna. Além de
Vanderlei, outros quatro atletas no mundo foram agraciados com essa medalha: o canadense Lawrence Lemieux,
o alemão Luz Long, o tcheco Emil Zátopek e o austríaco
Hubert Raudaschl.

Números e informações			
•• Para a realização do evento o comitê responsável
contará com cerca de 45.000 voluntários e 6.500 funcionários, entre outros.
•• Respeito, amizade e excelência são os valores do
movimento olímpico.
•• Até hoje foram realizadas 27 edições dos Jogos
Olímpicos de Verão: seis na América do norte, 16 na
Europa, três na Ásia e duas na Oceania.
•• Olímpiada é o período de quatro anos que separa as
edições dos jogos de verão.
•• A tocha irá circular por todos os estados brasileiros.
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Significado da Tocha Olímpica e Paralímpica
Acompanhe as representações das faixas que torneiam
a tocha, indo de cima para baixo:
O Céu – O ponto mais alto da tocha é representado
pelo sol, assim como o brasileiro, que brilha e ilumina por
onde passa. Sua cor remete ao ouro, que representa a conquista máxima dos jogos.
As Montanhas – Simboliza a beleza natural do Rio, expressa nas curvas verdes de seus vales.
O Mar – Ondulações azuis, orgânicas e fluidas representam o mar, tão presente nas paisagens do Brasil
e do Rio.
O chão de Copacabana – Nossa terra, parte da nossa
história, representada pelo calçadão de Copacabana, o pedacinho de chão mais famoso do Brasil.
A tocha paralímpica mantém o mesmo design, porém
com uma mensagem em braile em sua base. Os dizeres
abordam os quatro valores dos jogos: coragem, determinação, inspiração e igualdade.

Exemplos de projetos esportivos na escola
O Colégio Santo Agostinho, em Contagem (MG),
promoveu uma grande reflexão sobre o papel do esporte
e desenvolveu um planejamento específico. Para tanto,
levou em conta os diálogos que a modalidade estabelece
com outras disciplinas, como Artes, Língua Portuguesa e
Produção de Texto. Assim nasceu a proposta Esporte e
Mídia, com alunos da 2ª série do Ensino Médio. A ideia
surgiu quando o colégio percebeu que o esporte em geral
está muito presente nos meios de comunicação, jornais
e revistas. A escola optou por analisar inclusive o efeito
dessas informações nas pessoas e a sua percepção. “De
maneira geral, o projeto consiste em um processo de
produção de vídeos a partir de diferentes recortes, frutos
da relação entre esporte e mídia”, conta o professor de
Educação Física Petrônio Alves Ferreira. Para o projeto
foram criadas oito possibilidades temáticas, que em seguida foram apresentadas aos alunos como elementos de
um “vídeo detonador”. Ou seja, as imagens mostravam
situações conhecidas pelos alunos, mas analisadas de forma diferente, fazendo com que os próprios estudantes
chegassem à concepção da ideia de cada tema.

Os alunos formaram oito grupos, divididos em diferentes recortes temáticos: atleta produto (corpo explorado e produzido pela mídia); atleta garoto-propaganda (associado a marcas); esporte produto (esporte vendido pela
TV, jornais e revistas); esporte e gênero (relação entre gênero e esporte abordada na mídia); o espaço de diferentes
modalidades na mídia (diferentes modalidades, diferentes
espaços); esporte e preconceito (destaque para atitudes
e preconceitos); esporte e saúde (promotor de saúde); e
esporte e alienação (esporte espetáculo que desvia o telespectador da realidade).
Após as discussões sobre os temas, cada turma foi dividida em grupos com um tópico cada e cerca de cinco ou
seis alunos. Em seguida, cada turma sinalizou como deveria produzir o conteúdo (vídeo) para o mesmo tema escolhido. A produção do roteiro foi realizada em parceria com
as disciplinas de Língua Portuguesa, Produção de Texto
e Artes, que apresentaram em conjunto as diversas possibilidades de discurso, assim como indicaram os pontos
que deveriam ser pensados para a elaboração do roteiro,
garantindo uma boa produção audiovisual. Os professores
de Educação Física entraram nessa fase, buscando garantir
a coerência com as temáticas escolhidas.
Depois, os grupos construíram o roteiro e realizaram
a captação de imagens e sons, com diferentes recursos e
as técnicas aprendidas na disciplina de artes, por meio dos
aparelhos que estavam disponíveis, como máquinas fotográficas ou celulares. O passo seguinte foi a edição de vídeo,
de acordo com o roteiro estipulado. “Ao final do trabalho
todos os vídeos foram apresentados em suas próprias turmas e novamente pudemos refletir sobre o tema e o processo de produção midiática, além de serem apresentados
também no festival de Curtas do Colégio Santo Agostinho”, lembra o professor Petrônio. Ele complementa: “A
busca da compreensão da relação entre mídia e esporte por
meio da produção de vídeos criou um ambiente de autoria
e ludicidade para a construção do conhecimento”.
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As cores do esporte 
Uma vez por ano o Colégio Santo Ivo, de São Paulo
(SP), realiza o tão esperado evento esportivo e cultural Festival das Cores. O evento envolve todos os alunos do Ensino Fundamental e já está em sua sexta edição. A proposta
funciona com a divisão dos estudantes em turmas separadas por cores (verde, amarelo, vermelho e azul) e inclui
desfiles, demonstração atlética e disputas entre os grupos.
De acordo com Miriã Sales, coordenadora pedagógica do Ensino Fundamental, o principal objetivo do
evento é promover a integração dos estudantes, ensinando-lhes o valor da vitória ou da derrota. “Assim, os
alunos aprendem a trabalhar melhor em equipe, aproveitando as habilidades de cada um para atingir um objetivo comum”, sinaliza.
Outra atividade famosa nas turmas do período integral,
que acontece todas as sextas-feiras, são as aulas de circo,
que promovem o trabalho em grupo para explorar questões como a segurança, o equilíbrio, a flexibilidade, agilidade e coordenação motora. A piscina também é outro local
muito festejado pelos alunos, por conta do projeto Diverti,
que envolve brincadeiras com objetivo de manter os alunos
em movimento e estimular o trabalho em equipe.
O Projeto Diverti é acompanhado pela professora
Sandra Roberta Cavalheiro, de Educação Física, e pela
coordenadora Vânia Scatola. A proposta de trabalho envolve brincadeiras, como papa-léguas, estafetas, hóquei
adaptado com espaguete de piscina, jogo da velha com
bambolê e outras.

Combate ao sedentarismo			
O Colégio Nossa Senhora do Rosário, em São Paulo
(SP), oferece um arsenal de atividades aos estudantes, motivando-os no combate à morosidade. O complexo esportivo com cerca de 1500 alunos oferece diversas modalidades esportivas, como natação, badminton, basquete, futsal,
iniciação esportiva, judô e voleibol.
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Para Luiz Negreti, professor de basquetebol, os alunos
demonstram prazer em praticar modalidades com as quais
se identificam, fazendo parte de um grupo e se esforçando
para defendê-lo. “A partir da percepção da evolução dos
alunos, nota-se também um aumento da autoestima. E,
em um futuro não tão distante, provavelmente o estudante
será adepto de um estilo de vida voltado para o movimento
e a saúde”, lembra o professor.
De acordo com os coordenadores do colégio na área esportiva, os professores Daniel Veras (esportes) e Leonardo
Lescura (setor aquático), o esporte pode ajudar muito no
aperfeiçoamento das atividades motoras. Em tempos de
grande apelo dos jogos virtuais e mídias sociais, as atividades esportivas dirigidas fazem o papel da rua de antigamente, onde as crianças brincavam e corriam. Os professores
também ressaltam que o aluno desenvolve maior vínculo
com a escola, uma vez que realizam atividades diferentes
no ambiente em que estudam e defendem a instituição em
competições externas, além de se apresentarem para a família em certas ocasiões.
O monitor de esportes Alexandre Frazoi conta que os
resultados proporcionados pelo trabalho trazem também
benefícios cardiorrespiratórios e ampliação da coordenação motora fina. Segundo ele, o esporte ainda pode conduzir a outros pontos positivos, como o desenvolvimento
do lado social. “A união da iniciação esportiva com os esportes de quadra, individuais e coletivos, faz com que os
alunos tenham um contato muito grande com os outros
colegas, e isso ajuda no aspecto socioafetivo”, reforça.
A professora de badminton, futsal e iniciação esportiva
Ana Paula Vieira endossa o discurso. Para ela, os esportes
coletivos auxiliam na formação de conceitos básicos de
cidadania, sociedade e percepções cognitivas e culturais,
contribuindo para o questionamento de situações e problemas. “O esporte e as atividades físicas são fundamentais para a aquisição de hábitos saudáveis”, diz ela.
Trabalho em equipe, criatividade, determinação, empenho para conquistas, autonomia, responsabilidade e
cuidado com materiais utilizados também são característi-
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cas positivas desencadeadas pelo esporte. Os professores
relatam que alunos ficam muito motivados pela prática
esportiva, mantendo um envolvimento grande com a escola, criando torcidas organizadas e até exigindo maior
espaço para treinamentos e jogos.

Conhecendo o próprio corpo
No Colégio Agostiniano São José, em São Paulo (SP),
a educação física é tratada como parte integrante do componente curricular de códigos e linguagens, em conjunto
com as demais disciplinas, com o propósito de garantir
uma formação integral aos alunos. Por meio da prática
esportiva também são trabalhadas questões de conscientização da vida.
As aulas de educação física do colégio alinham o uso
das quadras com a sala de aula, exercitando valores como
solidariedade, cooperação, respeito às regras e ao próximo, entre outros conceitos.
Os cuidados com o corpo também se estendem para
atividades em sala de aula que abordam a questão da postura. O projeto inclui desde a conscientização no dia a dia
até o fortalecimento das cadeias musculares para a prevenção de desvios posturais. A atividade é realizada com
alunos dos 9os anos do Ensino Fundamental.
Além disso, o colégio realiza aulas teóricas que explicam o funcionamento do corpo, como os principais desvios posturais, por exemplo. Em seguida, é realizado um
circuito básico de exercícios que enfocam principalmente
o fortalecimento dos músculos profundos da região abdominal, lombar e pélvica, além dos músculos que têm
como finalidade manter a estabilidade da região.
De acordo com os professores Gabriel Soares Pinto
e Sandra Montagnoli, a atividade faz o adolescente entender melhor como funciona o próprio corpo e, caso
tenham interesse, os estudantes podem buscar um treinamento mais específico em locais especializados. A atividade não exige tantos materiais para a sua realização e
estão previstos colchonetes, colchões, cordas, banco sueco e fita de suspensão.

Didática | Por Anísia de Paulo Figueiredo *

Ensino
religioso
no currículo escolar: área de conhecimento

O

Ensino Religioso na escola pública brasileira convive,
atualmente, com inúmeras questões que merecem atenção, em consequência da nova legislação de ensino da educação básica, que o contempla como área de conhecimento
nos termos das Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais da
Educação Básica (Resolução CNE/CEB nº 04/2010).
A formação de professores é uma das urgências, uma vez
que a reflexão e o debate nacional sobre as discussões preliminares que tratam da BNCC – Base Nacional Comum Curricular
–, que insere o Ensino Religioso na área de Ciências Humanas,
apontam para a necessidade de maior compreensão quanto a
sua natureza como área de conhecimento. Isso requer aprofundamento do seu papel na educação formal; o reconhecimento
de seu status como componente curricular; a apropriação de
metodologia que melhor delineie o seu perfil no currículo das
escolas abertas aos cidadãos e cidadãs das mais diversificadas
concepções filosóficas, crenças e culturas; o uso dos meios

disponibilizados pela comunidade virtual; o conhecimento do
contexto sociopolítico-econômico em que se inserem os estudantes, bem como a comunidade educativa mais ampla, sem
perder de vista os horizontes que abrem caminhos aos novos
tempos, em meio a uma sociedade em contínuo movimento,
gerando transformações ininterruptas.
A escola, como instituição comprometida com a plena realização do ser humano, não pode prescindir de sua função de
proporcionar às gerações do presente e do futuro as condições
para a sua justa participação nas realizações de uma sociedade, em
processo de contínua transformação.
As relações estabelecidas no ambiente escolar hão de fazer
emergir as coordenadas dialéticas da realização da pessoa humana
em diferentes situações, ou seja, a busca por ser alguém digno
de sua grandeza como ser humano, à procura do significado de
sua existência, a partir das questões que formula: quem sou eu?
Onde estou? Por que existo? De onde vim? Para onde vou?
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Trata-se da consciência de estar no mundo do qual depende, durante a trajetória de sua realização como ser vivente, inteligente, livre, consciente do seu ser e existir como
pessoa, necessitando conhecê-lo, modificá-lo, adequá-lo,
produzindo ciência, cultura, tecnologia, numa constante experiência de realização pessoal e social como protagonista da
formação e ações da comunidade circundante e da comunidade humana mais ampla.
A experiência exercitada como ser de relações favorece a
convivência harmônica com os demais, o que implica o respeito ao diferente, às diferenças, de forma solidária, generosa.
A escola, como ambiente privilegiado de educação formal,
não pode prescindir do seu papel de proporcionar a cada ser
humano os meios favoráveis ao desenvolvimento harmônico de suas potencialidades, em consonância com a sua plena
realização como pessoa, dotada de qualidades que emanam
de sua natureza. Assim, é orientada a optar por um projeto
educativo que possibilite a síntese do dinamismo da vida com
as potencialidades do sujeito do conhecimento, entre as quais
as portadoras de elementos que qualificam o seu ser espiritual,
sem perder de vista o processo educacional como um todo.
O Ensino Religioso é uma área de conhecimento definida
como tal pela atual legislação brasileira, de modo a contribuir
com os demais componentes curriculares que integram a base
nacional comum do ensino fundamental para a educação integral, perpassando as demais áreas, sem perda da sua natureza
de disciplina, porque singular e específica pelos elementos que
a configuram e determinam seu papel, seu conteúdo, sua metodologia, seu objeto, objetivo e função no currículo escolar.
O momento é propício para reativar a discussão sobre
o assunto, articulando entidades parceiras e interessadas na
questão. Entre tais entidades encontram-se as instituições de
ensino, nas sucessivas etapas de sua organização na Educação Básica, nos sistemas de ensino, especificamente as instituições de Ensino Superior com a responsabilidade da formação em Ensino Religioso.
O Ensino Religioso – como parte da educação básica –
visa o desenvolvimento harmônico das potencialidades do
ser humano; desempenha o seu papel específico na espiritualidade aguçando a sensibilidade religiosa do ser humano, exercitada em cada etapa da vida até a maturidade. Essa
maturidade é percebida quando o sujeito do conhecimento
toma consciência da riqueza espiritual de que é portador,
procurando meios para mantê-la e aperfeiçoá-la em conjunto com as demais dimensões: afetiva, psíquica, intelectual,

18

Páginas Abertas

social, comunicativa, lúdica, física, criativa, simbólica e outras. Todas elas encontram apoio entre si e se tornam meios
para se exercitar a experiência de abertura para o diálogo e o
respeito à diversidade religiosa.
A formação de professores para esta área de conhecimento ainda constitui constante desafio. Outras dificuldades
decorrem de tal fato: carência de professores com formação
acadêmica na área; matriz curricular dos cursos de licenciatura, alguns sem contemplar a especificidade pedagógica do
componente curricular; carência de métodos adequados de
acordo com a especificidade da disciplina; metodologias para
que a disciplina desempenhe o seu papel no conjunto do projeto político-pedagógico da escola; conteúdos agrupados em
eixos temáticos definidos segundo as necessidades e interesses
dos estudantes, em suas respectivas faixas etárias e contexto
sociopolítico-cultural etc. Outros aspectos que determinam a
especificidade do Ensino Religioso são ávidos de compreensão de grande parte dos atores sociais, políticos e pedagógicos,
relacionados com os sistemas de ensino. Corolária é a formação de formadores que se apropriem da natureza da matéria e
a sua função pedagógica.
O Ensino Religioso, se compreendido e inserido no conjunto da educação formal, na normalidade de sua função
como componente qualificado de um projeto educativo, será
ferramenta útil, tanto em escolas da rede oficial de ensino
como da rede particular, gerenciadas por entidades religiosas,
entre as quais a católica. Ambas as modalidades estruturais são
ambientes qualificados para a sua função educativa, através da
metodologia. Esta tem como forte aliada a linguagem, adequada às diferentes comunidades ou grupos organizados segundo suas características culturais e sociais, em que é possível o
contínuo exercício do respeito mútuo, da interatividade entre
as diferenças, da harmonia proporcionada pela diversidade de
concepções, saberes, produções e vivências saudáveis. Ambas
levam em conta a formação integral do ser humano contextualizado, admitindo-o como sujeito e objeto do conhecimento.
Trata-se do conhecimento do próprio sujeito, portador de
um conjunto de potencialidades, inserido em um mundo de
manifestações que suscitam seus anseios em saber sobre as
mais diversificadas concepções de ser humano e de mundo,
seu modo de ser e estar aí.
*Anísia de Paulo Figueiredo é professora, doutora em Filosofia pela UCM e consultora de Assuntos Educacionais, integrando diferentes Grupos de Pesquisa sobre
Filosofia, Legislação e Metodologia do Ensino Religioso.
E-mail: anizia30@terra.com.br

Saúde | Por Cleane Santos

MOSQUITOS

que incomodam
muita gente
Escolas do Brasil mobilizam
combate ao Aedes aegypti

N

os últimos tempos o Brasil tem vivido um ceaegypti
nário emergencial na luta contra o Aedes aegypti,
o mosquito transmissor de doenças como Zika
vírus, febre chikungunya, dengue e febre amarela. Estamos falando de um inimigo pequeno, mas capaz de levar
a óbito o paciente infectado. Atualmente o mosquito está
presente em todos os estados brasileiros e em mais de
cem países, localizados em cinco das seis regiões da Organização Mundial da Saúde (OMS): África, Américas, Mediterrâneo Oriental, Sudeste da Ásia e Pacífico Ocidental.
De acordo com o relatório epidemiológico do Ministério da Saúde, em 2015 foram registrados 1.649.008 casos prováveis de dengue no país – número que se refere
somente aos casos notificados. A região Sudeste registrou 62,2% dos casos em relação ao total do país, seguida das regiões Nordeste, com 18,9%, Centro Oeste, com
13,4%, Sul, com 3,4%, e Norte, com 2,1% dos casos. Em
2016, foram registrados, até o inicio de fevereiro deste
ano, cerca de 170.103 casos.

O que enfrentamos?
A dengue é uma doença infecciosa transmitida pelo
mosquito Aedes aegypti. A principal forma de transmissão
é a picada do mosquito. Segundo o Ministério da Saúde,
pode haver a chamada transmissão vertical (de gestante
para bebê) e também por transfusão de sangue. Os especialistas identificaram quatro tipos diferentes de vírus
da dengue; são eles: DEN-1, DEN-2, DEN-3 e DEN-4.
Todos os vírus correspondem a um estágio da doença.
Para a preocupação de todos, o Aedes aegypti circula
nas áreas tropicais e subtropicais do mundo, inclusive no

Brasil. Ele se adapta facilmente a regiões urbanas, onde a
fêmea consegue se alimentar e encontra muitos criadouros para depositar seus ovos. Geralmente as epidemias
ocorrem no verão, durante ou após os períodos chuvosos.

Sintomas da doença e tratamento
A contaminação por dengue pode levar à morte. O primeiro sintoma de manifestação da doença é a febre alta, de
39º a 40° C, que dura em média de 2 a 7 dias, seguida de
dor de cabeça, dores no corpo e articulações, fraqueza, dor
atrás dos olhos, erupção e coceira na pele, além de perda de
peso, náuseas e vômitos. Especialistas afirmam que o estágio mais grave da doença inclui dor abdominal intensa e
contínua, vômitos persistentes e sangramento de mucosas.
O Zika vírus também é transmitido pelo Aedes aegypti.
No Brasil, o vírus foi identificado pela primeira vez em
2015. Estima-se que cerca de 80% das pessoas infectadas
pelo Zika não desenvolvam manifestações clínicas. Os sintomas são de dor de cabeça, dores nas articulações, febre
baixa, manchas vermelhas na pele, vermelhidão nos olhos
e coceira. Outros sintomas menos frequentes são inchaço
no corpo, dor de garganta, tosse e vômitos. Em termos
gerais, a evolução da doença é benigna e os sintomas desaparecem após 3 a 7 dias. O Zika pode ser uma causa da
epidemia de microcefalia em bebês. O Ministério da Saúde
investiga a relação do vírus com o diagnóstico de 4.976
casos de crianças com suspeita de microcefalia no nordeste
brasileiro. Infelizmente, ainda não existe um tratamento específico. É importante procurar um serviço de saúde, fazer
repouso, ingerir bastante líquido e não tomar medicamentos por conta própria.
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Prevenção – Escolas x Aedes Aegypti
Pensando no bem-estar das crianças e adolescentes, muitos colégios adotaram medidas preventivas e elaboraram projetos educacionais com o intuito de auxiliar na prevenção e
consciência dos alunos sobre a doença. É o caso do Colégio
Marista Arquidiocesano, localizado no bairro da Vila Mariana,
em São Paulo (SP). Segundo a direção, no colégio não se fala
em outra coisa: o avanço do zika vírus, via Aedes aegypti, e suas
consequências. O Arquidiocesano incorporou o assunto nas
salas de aula. Professores de Ciências, do Ensino Fundamental, e de Biologia, do Ensino Médio – alguns inclusive com
especialização em virologia pela USP –, têm abordado diferentes aspectos que envolvem o Zika vírus.
No 4° ano do Fundamental, o assunto é abordado dentro
de conteúdo conceitual maior, que faz parte do programa da
turma: pragas urbanas. Uma das questões discutidas é a da dengue, e, como o vetor de transição é o mesmo, os assuntos são
trabalhados em conjunto. Na 7ª série do Ensino Fundamental,
diversas reflexões serão feitas com os alunos a partir de algumas questões, como: será que não deveríamos ter controlado
a população do mosquito transmissor (Aedes aegypti) durante as
décadas prévias ao aparecimento do Zika vírus? Trata-se de negligência? Se sim, por parte de quem?
Na 2ª série do Ensino Médio, o tema “Vírus, viroses e
epidemias” aborda os aspectos biológicos e tece análises sociais, geográficas, históricas e fatores que favorecem a dispersão das doenças. Na 3ª série do Ensino Médio, as aulas
serão concentradas em torno do estudo e da construção do
conceito de vírus: como ele ataca, sua forma de propagação
e as doenças causadas por ele.
“A escola deve auxiliar os alunos na construção de conhecimentos atrelados aos diferentes níveis de competências,
a partir do enriquecimento de vocabulário, leitura de jornais
e revistas, debates, filmes e pesquisas, para que saibam, aqui
e agora, se posicionar ética e criticamente mediante os problemas e contextos das diversas áreas”, afirma Marisa Ester
Rosseto, Diretora Educacional do Arquidiocesano.
O Colégio Santa Inês de Porto Alegre (PA) retomou
o ano letivo com ações de conscientização e prevenção
contra o Zika vírus. Foram distribuídos para os alunos,
funcionários e professores cerca de 2 mil kits com Lápis-Semente e sementes para ajudar no combate biológico ao
mosquito. As sementes são de Crotalária, planta que atrai
a libélula, predador natural do Aedes aegypti. A libélula, por
sua vez, vai fazer suas posturas em água limpa, assim como
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o mosquito, e a larva da libélula vai se alimentar da larva do
mosquito. Além disso, a libélula adulta também se alimenta
do mosquito adulto.
“Queremos chamar a atenção dos estudantes para a importância de cuidarmos do planeta, bem como da nossa participação no combate ao Aedes Aegypti”, destaca Ir. Celassi
Dalpiaz, diretora do Santa Inês.

Como podemos ajudar?
Cuidados simples, grandes benefícios:
• Evite água parada: o acúmulo de água em
pneus, garrafas ou qualquer tipo de reservatório
pode resultar em um criadouro do mosquito.
Após os períodos de chuva, é importante
verificar se não sobrou água acumulada em
algum local.
• Não jogue lixo nas ruas: água acumulada
dentro do saco de lixo favorece a reprodução
do mosquito.
• Tampe bem a caixa de água, potes,
filtros e reservatórios.
• Substitua a água dos vasos por areia.
• Remova galhos e folhas das calhas.
• Mantenha garrafas e latas emborcadas
para baixo.
• Cuide das piscinas. Quando não a estiver
utilizando, cubra-a com uma lona.
• Repelentes e inseticidas também podem
ser usados, seguindo as instruções do rótulo.
• Mosquiteiros proporcionam boa proteção
para aqueles que dormem durante o
dia (como bebês, pessoas acamadas e
trabalhadores noturnos).

Especial Formação

Professor

Especial Formação de Professor | Por Beatriz Tavares de Souza*
Entrar em forma pode ser divertido!
Um guia para escolhas saudáveis
Autor: J. S. Jackson
Ilustrações: R.W. Alley
Elaboração do Projeto: Beatriz Tavares de Souza
*Beatriz Tavares de Souza é mestre em Linguística Aplicada e pós-graduada em Língua Portuguesa pela PUC-SP.
Tem licenciatura plena em Língua Portuguesa e é bacharel em Língua Espanhola, também pela PUC-SP.

Apresentação
O um livro que ensina a cuidar do nosso corpo de forma positiva, mostrando o porquê do sobrepeso e
oferecendo alternativas para que as crianças se tornem mais saudáveis.
Justificativa
O tema provoca reflexões sobre o comportamento das pessoas e os fatores econômicos em nossos dias, como
eles influenciam no tempo para preparação de uma alimentação mais saudável e no modo de fazer uma refeição
em família.
Projeto pedagógico
Como reconhecer as ações e o bom exemplo de vida saudável.
Temas secundários
Obesidade, alimentação, exercícios físicos, jogos e brincadeiras.
Áreas de conhecimento
Português, Literatura e Ciências.
Temas transversais
Ética, Educação, Pluralidade Cultural, Saúde e Meio Ambiente.
Indicação
Ciclo 1: Indicado para alunos do primeiro ao terceiro ano.
Objetivos
Levar o aluno a desenvolver habilidades de leitura e escrita; pela leitura, a posicionar-se em situações criadas
para reflexões e questionamentos sobre comportamento alimentar; a prática de se exercitar para a construção
de um hábitos mais saudáveis.
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Antes da Leitura
Mostre o livro e comente sobre a coleção Terapia Infantil da PAULUS. Antecipe o interesse dos alunos sobre
o livro Entrar em forma pode ser divertido. Pergunte: o que vocês têm feito para entrar em forma? Amplie
a conversa com os alunos, confrontando o assunto do livro com outras publicações de jornais e revistas; se
possível, mostre imagens que retratam alguns episódios envolvendo questões sobre alimentação/obesidade.
Pergunte: você pode explicar o que significa sobrepeso? Quais são os fatores que podem contribuir para
uma pessoa se tornar obesa?

Iniciando a leitura
Inicie o processo de leitura, levantando com os alunos seus conhecimentos de mundo: propomos aprofundar
a compreensão do texto de leitura compartilhada sob a interação professor-aluno, comentando sobre a
realidade do cotidiano. Use alguns episódios extraídos do livro e faça a relação com o comportamento das
pessoas do convívio social.
Pergunte: você consegue ter autocontrole sobre sua forma de se alimentar? Você é daqueles que passam
quase o dia todo assistindo à TV ou jogando videogame? Você gosta de brincar com os amigos praticando
exercícios físicos? Na família, como é o costume do almoço ou do jantar?
Sugerimos explicar e formar conceitos sobre fast food e “obesidade epidêmica”.

Mapeando o livro
Sugerimos levar os alunos a observar os subtítulos. A partir deles, crie um ambiente de debate, discussão.
Levante questões, como estas da página 2, em que a autora constrói o texto sugerindo reflexões sobre nossas
características, o nosso corpo, que nem sempre é igual ao das outras pessoas do nosso convívio. Pergunte: qual
seria a intenção da autora ao abordar esse assunto? Em sua opinião, por que atualmente as pessoas dão tanta
atenção à aparência física? Por que de repente se interessam com os cuidados do corpo? Saúde? Vaidade?
De acordo com o autor, não podemos mudar as nossas características, como altura, cor dos olhos, cor da pele.
A partir dessa colocação, repare nas características de um de seus colegas e descreva em seu caderno o que
mais chamou sua atenção: a cor dos olhos, da pele? Você o considera gordo? Magro? Alto? Baixo?
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Atividades
Sugestões:
1. Sugerimos organizar os alunos em grupo e propor uma conversa sobre o tema do livro. Proponha aos alunos
fazer uma troca de experiências, trazendo exemplos do cotidiano.
• Em relação à alimentação, você tem o costume de comer verduras e legumes? De qual fruta você mais
gosta? Para a sobremesa, você é capaz de substituir um doce por uma salada de frutas?
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
• Quanto às atividades físicas, você gosta de praticar esportes? Qual? Quantas vezes você o pratica por
semana? Você é capaz de trocar uma partida de videogame ou um programa da TV por uma corrida de
bicicleta com seus amigos?

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
• Como você se sente em relação ao seu peso: confortável? Desconfortável? Por quê?

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
2. Em grupo, escreva em uma folha o resultado desse “bate-papo” e leia para a classe as coisas mais relevantes

ditas por seus colegas.
Compreensão de leitura
• Solicite aos alunos que selecionem e escrevam no caderno trechos tirados do texto que evidenciem o
tema “entrar em forma”. Lance algumas perguntas, como:
“Qual a proposta do autor do livro?” ou “quais as razões para as pessoas estarem (ou se tornarem) em
forma?”.
• Releia o texto da página 4 e observe as ilustrações na página 5.
Qual o sentido das imagens? O que elas retratam?

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
4

3. Complete:

• De acordo com o texto da página 7: Se alguém estiver correndo ao redor de um campo de futebol,
pode ficar __________________, ofegante, precisa sentar-se e __________________ antes dos outros.
• Quando você estiver em forma, terá _______________________________coisas. Seu corpo e
_________________________ funcionarão melhor.
4. Observe as ilustrações na página 8. Nota-se um tipo de comércio onde se vendem, entre outras coisas, frutas

e doces. Com isso em mente:
• Faça uma relação com o nome das frutas expostas para venda.

________________________________________________________________________________
• Quais as frutas que, de acordo com as ilustrações, o personagem está comprando?

________________________________________________________________________________
5. Agora pense e complete:

• O álcool ou a gasolina é o combustível que faz um carro funcionar. A comida também é o
____________________ que faz o meu ____________________ funcionar.
6. Agora responda: O que os alimentos fornecem para o nosso corpo?__________________________________

7. Se você não souber responder, peça ajuda ao professor:

• De acordo com o autor, há diferentes tipos de alimentos que de necessitamos para ter uma dieta
equilibrada. Você pode explicar que tipos de alimentos são esses?
_________________________________________________________________________________________
• Qual o resultado para o nosso corpo quando comemos de forma equilibrada?
_________________________________________________________________________________________
• Que resultado obtemos quando fazemos combinações erradas durante nossa alimentação?
_________________________________________________________________________________________
8. Observe as ilustrações do piquenique dos Elfos (págs. 10/11). Depois, desenhe no seu caderno ou numa folha

de papel o que você entendeu por “combinação equilibrada” de alimentos.
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9. Ao comer fora, em restaurantes, qual a sugestão que o autor faz às pessoas?

• Em relação à refeição rápida:________________________________________________________________
• Quando usa o drive thru: __________________________________________________________________
• Qual a opinião do autor sobre o hábito de comer em frente à TV?

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
• Escreva com suas palavras o que acontece quando os familiares jantam juntos e o que as famílias ganham
com esse hábito comportamental.

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
• Você sabe citar quais os ingredientes utilizados para fazer o lanche “formigas no tronco”?

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
10. Exercitando a gramática | Observando os subtítulos:

• Quais os verbos que aparecem nos subtítulos?
S_____________

E_____________ F_____________ F_____________ C_____________

B_____________

E_____________ L_____________ D_____________ A_____________

• Encontre 3 palavras com:
a. Encontro consonantal ____________________________________________________________________
b. Encontro vocálico ________________________________________________________________________
• Quantos dígrafos você encontrou no texto? ________________ Quais são eles?_____________________
__________________________________________________________________________________________
• Separe as sílabas das palavras e classifique-as quanto à tonicidade:
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Possível _______________________

______________________________

Forma ________________________

______________________________

Aparência _____________________

______________________________

Você _________________________

______________________________

Rápido ________________________

______________________________

5. Procure no texto palavras com as sílabas al, el, Il, in, em. Em seguida, copie-as e classifique-as quanto ao

número de sílabas.
______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

Um assunto puxa o outro
Sugerimos organizar os alunos e propiciar uma conversa entre eles sobre os cuidados com o corpo. Depois,
instigue-os a opinar sobre o livro. Pergunte: qual o trecho do livro que mais chamou atenção? O que você pôde
aprender com ele? Após a leitura, o que mudou?
Sugerimos aproveitar a ocasião para abordar o assunto anorexia. O que é? O que leva uma pessoa ao comportamento
persistente de manter seu peso corporal abaixo dos níveis esperados para sua estatura? Quais as causas ou fatores?
Sobre isso, sugerimos ao professor convidar alguém da saúde para conversar com os alunos sobre o assunto, tão
atual e presente entre adolescentes, especialmente entre meninas.
Outro assunto que poderá ser abordado é o bullying. Levante esta questão: qual o seu comportamento perante
as pessoas – você faz piada a partir de traços físicos, como sobrepeso ou magreza de alguém?
Desafio
De acordo com o autor, entrar em forma pode ser divertido. Assim, convide os colegas, professores e seus pais
e crie “um dia saudável para o meu corpo”.
1. Monte uma barraca com uma placa identificadora, como esta: “Com afeto, sem açúcar, sem gordura” e
ofereça salada de frutas, cereais e outros alimentos como alternativas de fonte de energia.
2. Escolha um espaço e incentive a todos a participar de brincadeiras como queimada, pique-bandeira ou bambolê.
Não se esqueça de registrar. Tire fotos, faça uma história e coloque no mural com o título “O corpo num dia feliz”.
Sugestões para avaliação: Participação nas atividades. Atendimento às propostas de trabalho individual ou em grupo.

Ressaltamos que as atividades aqui propostas têm por objetivo oferecer subsídios para a mediação do trabalho
pedagógico com a obra Entrar em forma pode ser divertido! – Um guia para escolhas saudáveis, da PAULUS
Editora, e que não pretendem ser determinantes do trabalho desenvolvido em sala de aula, tendo em vista que
somente o professor conhece as necessidades específicas de sua turma.
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Formato prático: Para retirar este encarte,
basta juntar as oito páginas e puxá-las.

Conheça outros projetos pedagógicos no site: paulus.com.br

Pensamentos | Por Claudiano Avelino dos Santos*

PESSOAS,

Cleane Santos/Divulgação

cebolas e guarda-chuva

S

ão Paulo é uma cidade grande,
onde a grande maioria das pessoas aprendeu a não se importar com os semelhantes. Aﬁnal, o que
mais há nessa cidade são pessoas. É
gente demais da conta... E, por mais
que se proclame por aí o valor inﬁnito
do ser humano, pessoas também estão sujeitas à lei da oferta e da procura: o que há em excesso é depreciado.
Tomemos como exemplo um
produto que muito aprecio: as cebolas, sejam roxas ou brancas. Nos
supermercados, de repente o quilo
da cebola está a 8 reais; passado algum tempo, encontramos cebola a
99 centavos de nosso débil padrão
monetário. A explicação para a queda de preço é simples: o tempo de
safra de cebola nas maiores regiões
produtoras do país, ou em alguma

pátria do Mercosul, faz baixar os
preços desse bulbo.
Mas, das cebolas, voltemos às
pessoas. Assim, como temos muita gente na cidade, igual à cebola em tempo de safra, não falamos
bom dia nas ruas, e até levamos esse
mau costume para casa. O máximo
da cortesia urbana consiste em não
atrapalhar o ﬂuxo. Deixemos as pessoas correrem, irem e virem. Deixar
a esquerda livre nas ruas, nas escadas
rolantes dos trens e metrôs e em outros caminhos. Nos shoppings, nem
tanto. Ali parece que a pressa diminui um pouco e raramente alguém
ﬁca no degrau imediatamente anterior quando um casal impede o ﬂuxo na escada rolante, simplesmente
para se quedar romanticamente um
ao lado do outro. A norma é não interagir, por segurança, por educação,
por praticidade, por comodidade. É
melhor não interagir para não correr
o risco de cair em algum golpe.
Foi numa das ruas de São Paulo,
em dia de chuva, que aconteceu algo
chocante, inusitado, interessante. Eu
caminhava apressado para uma consulta ao dentista, quando, de repente,
entra embaixo do meu guarda-chuva
uma mulher. Naturalmente me assustei, mas ela me acalmou e, sorrindo,
disse: “Aonde vai esse homem com
um guarda-chuva tão grande? Preciso
de uma carona”. Retribuí o sorriso e
disse que iria subir a rua França Pinto

até a esquina com a Humberto I. Depois, continuamos rindo, falando da
chuva. Ela disse que iria para o metrô,
pois morava na região leste da cidade. Ou seja, andaria algumas quadras
a mais sob a chuva. Depois, olhando
meu dedo e vendo a aliança que uso
na mão esquerda, disse esperar que
minha esposa não se incomodasse.
Eu ri também e respondi que era apenas uma carona num guarda-chuva...
Resolvi dar o guarda-chuva a ela
e pedir que me deixasse na porta do
consultório odontológico. Eu precisava, de algum modo, agradecer e celebrar aquele gesto que quebrou um
pouco da frieza e da solidão a que me
acostumei nessa cidade, onde é cada
vez mais comum sorrir aos cães e ranger dentes aos humanos.
*Claudiano Avelino dos Santos é mestre em Filosoﬁa
pela PUC-SP e diretor editorial da PAULUS.
E-mail: ﬁlosoﬁa@paulus.com.br
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Tecnologia | Por Cleane do Santos

O USO DA

TECNOLOGIA

NOS TRABALHOS ESCOLARES

Há quem diga que ser estudante não é uma tarefa fácil. Diante dos desaﬁos do aprendizado e das exigências
escolares, é preciso encontrar um ponto de partida para a
execução dos trabalhos e pesquisas, sobretudo para cumprir
os prazos de entrega das atividades. Por onde começar? A
quem pedir ajuda? Muitos alunos recorrem às tecnologias
e ao chamado “santo Google” para dar aquela “mãozinha”
na hora de selecionar os conteúdos.
O professor do Ensino Médio Wagner Moreira avalia
que a tecnologia apresenta vantagens signiﬁcativas, tanto
para os alunos como para os professores, em praticamente
todas as disciplinas escolares. Segundo ele, é possível explorar desde áreas distantes em aulas de Geograﬁa (usando,
por exemplo, o Google Earth) até modelos de moléculas
em 3D nas aulas de Química. Formado em Química e
mestre em Físico-Química pelo Instituto de Química da
Universidade de São Paulo, ele acredita que a tecnologia pode
ter grande utilidade no processo de ensino e aprendizagem.
“Existe a possibilidade de mostrar aos alunos fenômenos
que exempliﬁcam de maneira dinâmica os conceitos da aula
no momento em que os estudantes estão sendo expostos
a eles”, destaca.
Por outro lado, o professor alerta que essa facilidade de
busca, aliada à conﬁabilidade que as pessoas atribuem ao
que é encontrado na internet, tem gerado consequências
catastróﬁcas. Isso porque o volume de informação oferecido
é tão grande que muitas pessoas não conseguem lidar de
modo adequado com o recurso. Moreira lembra que para
utilizar a internet de forma consciente deve-se entender
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que navegar pelo universo online tem sido cada vez mais
difícil, uma vez que o excesso de informação gera um mar
revolto e cheio de distrações.
Além disso, nem sempre se navega por águas conﬁáveis. Em outras palavras, nem sempre as informações que
o Google traz têm boa qualidade conceitual. O professor
adverte que, para fazer uso apropriado do Google, o aluno
deve ter em mente que essa ferramenta é apenas um buscador de informação e que, portanto, não julga a qualidade
da informação que é entregue.
É o que também orienta Edith Malateaux, professora
e doutora em Ciências pelo Departamento de Engenharia
Metalúrgica e Materiais da Escola Politécnica da Universidade
de São Paulo. Segundo ela, nem sempre é possível prever
como esse recurso será utilizado pelo aluno. Para ela, cabe
ao professor, por meio do exemplo, incentivar o uso da
internet de forma favorável ao desenvolvimento de habilidades e competências pessoais.
Quando o assunto é orientar os alunos na hora de solicitar os trabalhos e pesquisas escolares, o educador Moreira
acredita que, em qualquer área, os professores devem parametrizar a orientação de pesquisas. Ele também ressalta que a
forma de solicitar e orientar trabalhos escolares na era digital
não difere daquela utilizada na época em que as pesquisas
eram feitas nas enciclopédias e nos livros das bibliotecas.
Segundo ele, a solicitação de pesquisas escolares deve ser
cuidadosa. O professor tem de criar parâmetros bem claros
para os estudantes executarem a pesquisa. Sem parametrização, aﬁrma, é impossível obter uma boa pesquisa escolar.

O educador vai mais longe e exempliﬁca: se um professor pedir uma pesquisa indicando pura e simplesmente
tema e data de entrega, os alunos sentirão a falta de parâmetros nesse processo. Na ânsia de agradar o professor,
eles irão adicionar ao trabalho tudo o que encontrarem pela
frente. “E esse é o resultado da falta de parametrização.
Desenvolve-se nos estudantes a falta de critério de seleção
do que é relevante, uma vez que a pesquisa é tão ampla que
qualquer coisa serve”, avalia Moreira.
A pesquisa, então, poderia ser solicitada da seguinte maneira: “Façam uma pesquisa a respeito do desenvolvimento
da Química no mundo ocidental durante a Segunda Guerra
Mundial, respondendo às seguintes perguntas: 1) Que fatores
durante essa guerra favoreceram o desenvolvimento dessa
ciência?; 2) Quais químicos se destacaram nesse período?;
3) As descobertas no campo da química no período de
guerra impactam a humanidade até hoje? De que modo?”.
A parametrização adequada cria restrições importantes
para a realização do trabalho, requerendo que os estudantes
busquem respostas para problemas especíﬁcos. “Nesse caso,
não é qualquer coisa que o estudante encontre que servirá
como resposta”, sinaliza o professor.
A pesquisa na web, quando mal orientada, envolve a
prática de “copiar e colar” o conteúdo, hábito prejudicial
à assimilação do conhecimento. O professor Moreira relata
que essa prática cria nos estudantes a falsa sensação de dever
cumprido, impossibilitando-os de ler, julgar a pertinência
das informações que foram encontradas e identiﬁcar quais
ideias devem fazer parte do seu texto.

Para a professora Edith, simplesmente repetir informações, sem reﬂetir sobre elas, não acrescenta nada no repertório intelectual do aluno. “Conhecimento não se obtém,
mas se desenvolve. O uso do ‘copiar e colar’ é totalmente
passivo e ineﬁciente no processo de aprendizagem”, diz.
Outro detalhe importante é que, com essa prática, o
estudante deixa de produzir seu próprio texto e expressar
da sua forma as ideias que leu e interpretou. O processo,
além disso, fere a propriedade intelectual dos autores sem
que eles tenham qualquer consciência disso. Para ambos
os educadores, é fundamental que os professores saibam
administrar situações como essas e levantem uma discussão profunda acerca do tema. Uma alternativa de imediato
seria pôr em voga o debate sobre plágio. Muitos estudantes
ignoram que reproduzir textos e imagens produzidos por
outrem sem os devidos créditos é crime, previsto no Artigo
5º da Constituição Federal.
Para a professora Edith, é fundamental que o professor
conheça as formas de pesquisa no Google para auxiliar seus
alunos na utilização do recurso. “Gosto de utilizar livros
didáticos e paradidáticos de qualidade, mas usar tudo o que
estiver disponível na era digital para aprender e ensinar pode
tornar o meu fazer proﬁssional muito mais encantador,
tanto para mim como para meus alunos”, ﬁnaliza.
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Filosofia | Por Mario Sergio Cortella**

Ética e Fraternidade:

Divulgação

onde está
teu irmão?

A

questão ética é tão decisiva
que, mesmo que alguém
fosse viver sozinho em algum
lugar, levaria consigo os próprios
conceitos. No ﬁlme O náufrago (EUA,
2000, Robert Zemeckis, 143 min.), o
personagem interpretado por Tom
Hanks, antes de sofrer um acidente e
chegar a uma ilha deserta, havia vivido
em sociedade, onde recebera valores
de convivência. Tanto que, quando se
encontra solitário na ilha, ele estabelece uma “outridade” com uma bola de
vôlei, que nomeia de Wilson, e passa
a se relacionar com outra subjetividade. Ele atribui vontade à bola, dialoga,
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discute, briga com ela. O homem
ilhado se relaciona de modo ético com
a bola, a tal ponto que consegue
superar as adversidades sem desespero.
Só há um momento em que ele sai do
prumo: quando perde Wilson. Ao
fazer a jangada, ele amarra Wilson num
pequeno cipó e vai embora mar
adentro. No momento em que Wilson
se desprende, por mais maluco que
possa parecer, ele solta um grito primal.
É quando o homem desagrega – e
arrisca a própria vida para resgatar
Wilson. Ele pula na água e, ao não
conseguir trazer Wilson de volta, entra
em desespero. O que é Wilson se não
uma marca de bola? Nada. Para o
protagonista do ﬁlme, no entanto,
signiﬁcava muito.
No Ocidente, de maneira geral (a
ética não é igual em todos os lugares),
há um princípio da nossa formação
judaico-cristã de não abandonar um
companheiro ferido. Com o mesmo
Tom Hanks, no ﬁlme Forrest Gump
(EUA, 1994, Robert Zemeckis, 142
min.) uma das cenas mais emocionantes, em termos éticos, é aquela em que
ele vai e volta dentro da mata, durante
a Guerra do Vietnã, para resgatar os
colegas que ﬁcaram feridos. É uma
impossibilidade, mas isso pouco

importa para o personagem. O mesmo
princípio se dá quando ele promete ao
tenente que um dia vai oferecer o
comando do barco, mesmo que o
tenente tenha preferido morrer a ﬁcar
sem as pernas. É a conduta de não
deixar o companheiro ferido para trás.
A ética é sempre na relação. A vida
é condomínio. “Viver junto”, em
indo-europeu, é greg, que signiﬁca
“rebanho”. Nós somos animais gregários, por isso vivemos agregados. Há
situações em que segregamos, mas em
boa parte do tempo nós congregamos,
no sentido de vivermos juntos. Isso
signiﬁca que temos a necessidade de
estruturar a nossa convivência, e ela
está ligada à ideia de liberdade. Se eu
sou livre, você é livre e a outra pessoa
é livre, como consertamos essas liberdades de maneira a não produzir
ruptura da vida? É preciso entender
que as pessoas não nascem prontas
para esse condomínio; elas precisam
ser orientadas a um tipo de formação.
O termo educere, que dá origem à
palavra “educação”, é a condução para
que elas entendam a expressão: “Nesta
casa não se faz isso”, “Nesta casa não
se age deste modo”, “Nesta casa o
certo é respeitar aquilo que não te
pertence”. A expressão “nesta casa” é

usada de maneira extensa. É comum
no Legislativo usar “nesta casa”, isto
é, a ideia de decoro, aquilo que protege, e de indecoroso, aquilo que escapa
do comportamento aceitável. Muitos
de nós fomos formados com pais e
mães dizendo: “Nesta casa não se fala
palavrão”, “Nesta casa não se usa de
violência”, “Nesta casa não se conta
piada racista”. Reitero a ideia de casa
como “nosso lugar”.
Neste ponto, vale uma reflexão. Se
ethos é o lugar onde convivemos,
vamos imaginar uma coisa doentia.
Nesta mesma casa, vivemos dez
pessoas, das quais três têm conforto e
sete não têm. Cinco podem ir à escola
e cinco não têm essa condição. Seis
têm alimento em abundância e quatro
passam restrição. Seria absurdo conceber que, na microexistência, alguns
comam e outros não, alguns tenham
acesso à escolarização e outros não,
alguns tenham socorro médico e
outros não. Mas é isso que acontece
na macroexistência. Por isso, temos de
formar pessoas para que façam o bem.
Esta casa não pode apodrecer. Casa
podre não é aquela em que a parede
está caindo, é aquela em que a ideia de
convivência está sendo assassinada
aos poucos, isto é, quando desagregamos ao invés de congregarmos.
Repito: somos um animal gregário,
ser humano é ser junto. O que me
emociona na convivência com outras
pessoas? O que me comove com o
drama humano? A palavra “comover”
vem da ideia de que “me movo com o
outro”. Eu me movo a partir daquilo
que mexe comigo. Mexe contigo, mexe
comigo. Por isso, comoção é aquilo
que mexe conosco. Daí vem a ideia de
emoção. Não só pelo fato de estarmos

numa relação de interdependência,
mas por termos uma relação de pertencimento a um gênero que é gregário
acima de tudo. Por isso, o conceito de
compaixão – que, do ponto de vista
religioso, tem um desenvolvimento
mais intenso no budismo – se estende
para outras percepções éticas que não
são exclusivamente de fonte religiosa,
mas que também nos servem, como é
o caso do cristianismo, com a percepção de fraternidade, frater, “aquele
que é meu irmão”.
A frase mais forte dos textos que a
humanidade ocidental produziu é a
grande pergunta da Divindade a Caim,
no livro do Gênesis. É uma indagação
de base ética que ecoa há séculos.
Numa humanidade simbolicamente
original de quatro pessoas, e num
mundo que deixou de ser o Paraíso e
em que há a necessidade de conviver,
um irmão mata o outro, e a Divindade
questiona Caim: “Onde está o teu
irmão?”. Essa é uma pergunta decisiva, porque é a pergunta ética por
essência, se imaginarmos a ideia de
convivência. A resposta de Caim é
dupla: “Não sei. Por acaso, serei eu
guarda do meu irmão?”. Não só ele
produz uma mentira, pois obviamente
sabia onde estava Abel, como demonstra uma desafetação, um desprezo pela
outra pessoa.
Isso vale para várias outras situações: “Por acaso, serei eu guarda da
natureza?”, “Por acaso, serei eu
guarda das outras formas de vida?”,
“Por acaso, serei eu guarda da minha
cidade?”. O início da frase, “Por
acaso, serei eu...”, denota que eu não
tenho de zelar por aquilo que está à
minha volta e pelas pessoas com
quem convivo.

O que cria a conexão é quando
entendemos a ideia de zelo pela minha
vida e pela vida do outro como sendo
“compaixão” – aquilo que nos afeta
juntos, que está dentro da noção de
pathos, aquilo que é uma afecção,
aquilo que move, comove, aquilo que
afeta. A propósito, Madre Teresa de
Calcutá tem uma frase estupenda: “É
muito mais difícil amar o próximo”.
Porque amar quem está longe é uma
compaixão meramente simbólica. Ter
compaixão por quem perdeu tudo no
tsunami no Japão, num desabamento
no Nepal é fácil; duro é amar o próximo, no sentido mesmo de distância.
Pode parecer uma ideia romântica
e não tenho nenhum temor em sê-lo
em relação à questão ética. Ao contrário, trazendo Nelson Rodrigues, considero “idiotas da objetividade” aqueles
que querem excluir o romantismo.
Quando se pensa em ética, há a
necessidade de recusar a frieza do dia
a dia, de sempre dizer “a vida é assim”.

*Excerto, organizado e modificado pelo autor, de
CORTELLA, M. S. Educação, Convivência e Ética.
São Paulo: Cortez, 2015.
**Mario Sergio Cortella é filósofo e escritor, com Mestrado e Doutorado em Educação pela PUC-SP, da
qual é professor-titular e na qual atuou de 1977 até
2012; é autor, entre outras obras, de A Escola e o
Conhecimento: fundamentos epistemológicos e políticos (Cortez) e Educação, Escola e Docência: novos
tempos, novas atitudes (Cortez).
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Bernard Lessa Museu do Amanhã / Divulgação

Cultura | Por Marcelo Balbino

COMO SERÁ

O AMANHÃ?

Examinar o que passou, explorar as tendências do presente
e refletir sobre o que é possível fazer para o futuro.
Esse é o Museu do Amanhã
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As atividades de formação dos professores foram iniciadas antes mesmo da inauguração do museu, com professores de diversos municípios do Rio de Janeiro. Para tanto, foram propostos debates a partir do ambiente e a experiência
do lugar. O objetivo foi veriﬁcar de que forma o tema poderia ser abordado com os alunos e como explorar a relação
do homem com o meio ambiente, a desigualdade, consumo
sustentável, novas tecnologias, superpopulação e outros.
Em seu planejamento, a criação do conteúdo do Museu
do Amanhã envolveu 31 cientistas, pesquisadores e consultores. Entre eles estão físicos, biólogos, antropólogos,
ﬁlósofos, astrônomos, arquitetos e nomes de peso de várias áreas do conhecimento, como Marcelo Gleiser, Miguel
Nicolelis e Paulo Mendes da Rocha. A partir dos debates
desse time foram elaborados os conteúdos que seriam
apresentados, além da sua concepção narrativa, nas áreas
especíﬁcas do conhecimento de cada um.

Byron Prujansky Museu do Amanhã / Divulgação

A

construção do Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro (RJ), impressiona com sua gigante estrutura
inspirada nas bromélias do Jardim Botânico carioca. O projeto é do arquiteto espanhol Santiago Calatrava,
idealizador de inúmeras outras obras famosas, como a revitalização do porto de Buenos Aires, na Argentina, ou a estação de trem World Trade Center, em Nova York (EUA),
entregue em março deste ano.
Inaugurado no ﬁnal de 2015, o Museu do Amanhã faz
parte do projeto de revitalização da zona portuária do Rio
de Janeiro. Fica na Praça Mauá e foi criado para ﬂutuar
no píer, entre espelhos d´água, jardim, ciclovia e área de
lazer. Sua área total ocupa 34,6 mil metros, sendo 15 mil
metros quadrados de área construída, junto ao vizinho
MAR (Museu de Arte do Rio).
Considerada um projeto de vanguarda, a cobertura feita
em metal tem 3.810 toneladas e abriga 48 conjuntos móveis
no formato de asas metálicas, que se movimentam durante
o dia para aproveitar melhor a luz solar, assim como as
esquadrias de vidro nas fachadas e triangulares nas laterais.
A exposição principal do museu é dividida em cinco áreas
principais, baseadas em perguntas que sempre acompanharam a humanidade: de onde viemos? Quem somos? Onde
estamos? Para onde vamos? Como queremos ir? Essas áreas
são repletas de atividades interativas, telões gigantes e painéis: Cosmos, Terra, Antropoceno, Amanhãs e Nós. Para
cada uma dessas questões é exibido inicialmente um panorama geral do tema, que em seguida poderá ser aprofundado.
Para pensar o futuro, o museu examina o passado, aponta as tendências do presente e incita o visitante a conhecer
e reﬂetir sobre os cenários possíveis para os próximos 50
anos. Estimulado a conjecturar sobre o Antropoceno, a era
geológica que vivemos hoje, o aluno se depara com a situação atual do homem, que se tornou uma força planetária
com impacto capaz de alterar o clima, degradar biomas e
interferir em ecossistemas.
Na parte do cosmos, uma experiência imersiva formada por um domo de 360º permite uma viagem sensorial
pelo universo, desde as galáxias mais distantes até partículas microscópicas. É o lugar que apresenta informações
sobre o funcionamento do planeta, biodiversidade, relações entre espécies, desenvolvimento da cultura e o pensamento humano. Três cubos de sete metros de largura e
altura representam as dimensões da existência na Terra:
matéria, vida e pensamento.
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Bernard Lessa e Byron Prujansky Museu do Amanhã / Divulgação

Uma das idealizadoras do Museu do Amanhã, a Fundação Roberto Marinho anuncia a relação que a entidade pretende manter com a educação no local. De acordo com sua
diretoria, será potencializado o compromisso ético com o
tema, a partir de metodologia, narrativa e recursos pedagógicos. Considerando-se que o museu é um espaço de educação por natureza, o projeto visa estabelecer parceria com
as redes públicas de ensino. Também promete atendimento para cerca de 90 mil pessoas por ano, expandindo ainda
o convite para o encontro e a reﬂexão sobre os “amanhãs
possíveis”. O trabalho envolve uma equipe interdisciplinar
e estabelece abordagens que começam com eixos temáticos e contemplam, além dos assuntos presentes no museu,
uma visita à região histórica da Baía de Guanabara, arquitetura do prédio e história local.
A interação se faz presente também em algumas atividades, como em “Minha avó também faz ciência”, por
exemplo, que reúne crianças e idosos em torno do processo de aprender, misturando épocas e formações e ressaltando que o aprendizado é um processo contínuo. Outra
experiência acontece em “Por dentro do amanhã”, curso
modular que aprofunda a experiência e o conteúdo apresentado no museu. Em “Manifestação”, os jovens são
convidados a reﬂetir sobre o amanhã, em encontros que
vão além das fronteiras do museu e terminam do lado de
fora, com uma festa na Praça Mauá.

Serviço
Museu do Amanhã
www.museudoamanha.org.br
Praça Mauá, 1 – Centro
Rio de Janeiro – RJ – 20081-240

Funcionamento
Terça-feira a domingo
10h às 18h (última entrada para exposição às 17h)
Ingressos
Entrada gratuita às terças.
Meia-entrada para pessoas com até 21 anos,
estudantes de escolas particulares (Ensino
Fundamental e Médio), estudantes universitários,
pessoas com deficiência e servidores públicos da
cidade do Rio de Janeiro.
Gratuidade: Alunos da rede pública de Ensino
Fundamental e Médio; crianças com até 5 anos
de idade; pessoas com idade a partir de 60 anos;
professores da rede pública de ensino; funcionários de
museus; grupos em situação de vulnerabilidade social
em visita educativa; guias de turismo; vizinhos do Museu
do Amanhã (cadastrados); funcionários das instituições
parceiras (mediante crachá funcional) e membros do
Conselho Internacional de Museus (ICOM).
O Museu do Amanhã é uma iniciativa da Prefeitura
do Rio de Janeiro, concebido e realizado em conjunto
com a Fundação Roberto Marinho, tendo o Banco
Santander como Patrocinador Master. Conta ainda
com a BG Brasil como mantenedora e o apoio do
Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado
do Ambiente, e do Governo Federal, por intermédio
da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep). A
instituição faz parte da rede de museus da Secretaria
Municipal de Cultura.
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O mundo de

Divulgação

Laurinda

L

aurinda ambiciona nada. Usa
um chinelinho de dedos já
com um arame no cabresto.
Calcanhares gastos, tanto dos chinelos quanto dos pés. Reclama de nada
também. Narrando a própria história,
só sabe falar de gratidão.
Gratidão pela família. Muitos partos. Todo ano uma vida nova. “Mais
uma boca para comer”, repetiam os
vizinhos em coral. Laurinda nem se
importava com a intromissão de tantos. Para ela era mais um que chegava
para somar, para ajudar.
As precisões eram muitas. Faltava
tudo. Havia dias em que até o que comer era escasso. Para não dizer que
não havia nada. Laurinda, porém, jamais teve boca para reclamar.
Na parede da sala, simples feito o
seu coração, um quadro com a imagem de Nossa Senhora do Bom Parto.

Todos os partos acompanhados pela
parteira dona Francisca. A ﬁleira de
ﬁlhos a chamava de mãe Chiquinha.
A Senhora do Bom Parto e mãe Chiquinha bem sabiam das dores de
Laurinda. Todas as dores, antes e depois do parto.
Na casinha de taipa, na zona rural, não havia luz elétrica, telefone,
nem as tais redes digitais de hoje.
Havia, sim, várias redes armadas em
todas as repartições da casa, que não
eram muitas.
À noite, cedo da noite, a ﬁlharada
já se preparava para dormir. E todos
em suas redinhas faziam aquele festival de pedir bênçãos. “Bença, mãe.
Bença, pai”. Adormeciam. Lá fora o
cachorro Jupi latia, e, no alto do céu
limpo, a lua solitária velava a todos.
Antes de o sol nascer, o cheiro de
café se espalhava pela casa, verdadeiro amor sem cobrança. Era Laurinda
já desperta, fogão de lenha aceso e a
merenda pronta. O marido e os ﬁlhos mais velhos iam para o roçado.

Homens e mulheres ocupados com o
que lhes cabia.
Todos os dias as crianças brincavam no outão da casa, onde passeavam
galinhas, cabritos, gatinhos e outros
animais domésticos. Ali construíam
fazendas imaginadas, currais cheios
de gado. Ah, seus carrinhos eram
pedaços de tijolos. Os lábios dos pequenos faziam o barulho do motor
enquanto empurravam o brinquedo
criado. Seus cavalos eram pequenos
cipós. A riqueza era a imaginação.
Naquele pedacinho de terra, o
mundo ao redor de Laurinda, embora
de precisão sem tamanho, era verdadeiro reino de beleza e simplicidade.
Ali, desde cedo, aprendia-se que a
vida é feita de miudezas. “Grandezas,
que nada. Isso é coisa que nunca chega”, era o refrão de Laurinda.
*Antonio Iraildo Alves de Brito é padre paulino, jornalista, bacharel em Filosoﬁa e Teologia. Mestre em
Letras e Regionalidade. Doutorando em Comunicação e Semiótica. Publicou o livro Patativa do Assaré:
porta-voz de um povo pela PAULUS.
E-mail: iraildo@paulus.com.br
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Social | Por Solange Aparecida Emílio*

O papel de cada um no acesso e na
permanência de pessoas com

DEFICIÊNCIAS NAS ESCOLAS

G

ostaria de iniciar este artigo com uma pergunta: por
que muitas vezes a entrada e a permanência de uma
criança ou jovem com deficiência são consideradas
um problema para as escolas regulares? Fazendo um paralelo,
podemos pensar na chegada de uma pessoa com deficiência a
uma família (pelo nascimento ou por uma condição adquirida). As famílias em geral sonham com bebês, crianças e jovens
perfeitos, que não tenham nenhuma intercorrência grave em
seu desenvolvimento; que cresçam saudáveis e adquiram autonomia para gerir suas próprias vidas. Da mesma forma, nas
escolas espera-se que os estudantes sejam competentes dos
pontos de vista físico-motor, emocional, cognitivo e social,
para que desfrutem melhor do que aquele contexto tem a oferecer – e também para que bem representem a escola em processos seletivos, como os exames de desempenho acadêmico
e vestibulares, e para que sejam exibidos em propagandas que
associem seu bom desempenho à qualidade e efetividade da
escola ou da metodologia.
Porém, poderiam as famílias se recusar a receber e a cuidar
de um filho que demandasse maiores cuidados? Poderiam descartá-lo ao nascimento ou deixá-lo definitivamente em alguma
instituição especializada? Hoje em dia, tendemos a rejeitar tais
ideias e a não achar natural qualquer uma das escolhas acima.
Mas, se estudarmos o comportamento de famílias e grupos
em outras épocas e em diferentes culturas, descobriremos que,
em muitas delas, os bebês com alguma condição que pudesse
representar problemas em seu desenvolvimento eram eliminados. Houve um tempo também em que era socialmente aceito
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que o indivíduo com alguma deficiência fosse recolhido a uma
instituição asilar para viver até o final de sua vida, muitas vezes
sem qualquer contato posterior com seus familiares.
Atualmente, alguns pais podem não ser suficientemente
autônomos para cuidar sequer de suas próprias vidas e, portanto, não dispor de condições efetivas para cuidar de um filho
que demande cuidados mais intensivos. Sabemos de avós, padrinhos, tios e vizinhos que assumem essa tarefa quando não
há uma alternativa institucional para os rejeitados. Mas, em
função da mudança nas relações sociais, da maior valorização
das famílias e da compreensão da infância e adolescência como
períodos que merecem nossa atenção integral, não consideramos mais natural que isso ocorra. Não é mais aceitável para
nós que uma criança ou jovem em qualquer condição tenha
seus direitos de cuidado e proteção negligenciados.
No entanto, a história é outra quando se trata das escolas.
As mesmas pessoas que não demorariam a emitir uma crítica à
família que abandonasse uma criança com deficiência aos cuidados de estranhos podem achar absolutamente natural que
uma escola se recuse a receber pessoas com deficiência. Os
argumentos, em geral, são bem-formulados: “A escola não tem
estrutura”; “Os professores não estão preparados”; “A criança
(ou jovem) com deficiência vai sofrer discriminação”; “Eles serão mais bem-cuidados em escolas especializadas”.
E quando será criada a estrutura? Quando e como serão
preparados os professores e demais profissionais da escola? E
quanto à possibilidade de haver discriminação, esse não poderia ser um bom tema para ser abordado no contexto educa-

cional? Não poderia ser uma boa oportunidade de desenvolvimento do respeito às diferenças, do sentido de coletividade e
cooperação necessárias ao convívio em sociedade?
Há mais de vinte anos, na Espanha, representantes de diferentes países, incluindo o Brasil, assinaram a Declaração de
Salamanca, que reconhece o direito de crianças e jovens com
necessidades educacionais especiais de acesso à escola regular,
que deve responder às necessidades diversas de seus alunos,
com currículo apropriado e todos os arranjos, estratégias e
recursos necessários. O compromisso firmado ainda não foi
cumprido, mas tem havido diferentes tentativas de formulações de leis, decretos e acordos em nosso país para que ele
possa ser efetivado, incluindo a LDB (Lei de Diretrizes e Bases
da Educação Brasileira, de 1996).
Recentemente, foi sancionada a Lei Brasileira de Inclusão
da Pessoa com Deficiência (também conhecida como “Estatuto da Pessoa com Deficiência”) – Lei nº 13.146, de 6 de
julho de 2015, em vigência a partir de janeiro de 2016.
Ela define que pessoas com deficiência são as que apresentam
algum “impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou
mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva
na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas”. No que se refere à Educação, traz avanços importantes, como a do art. 27, que assegura o “sistema educacional
inclusivo em todos os níveis e modalidades ao longo de
toda a vida, de forma a alcançar o máximo desenvolvimento possível”. Já o parágrafo único estabelece que “é dever do
Estado, da família, da comunidade escolar e da sociedade
assegurar educação de qualidade à pessoa com deficiência,
colocando-a a salvo de toda forma de violência, negligência e
discriminação”. Finalmente, o texto que tem gerado desconforto entre os gestores e mantenedores de escolas privadas
está no art. 28, § 1o, e atesta que as instituições privadas, de
qualquer nível e modalidade de ensino, precisam cumprir todas as determinações presentes no estatuto, “sendo vedada a
cobrança de valores adicionais de qualquer natureza em
suas mensalidades, anuidades e matrículas no cumprimento dessas determinações” (grifos meus).
Uma novidade importante deste estatuto é que a entrada
e a permanência de pessoas com deficiência na escola regular
não podem mais ficar a critério de escolas específicas,
devendo ser assumidas como responsabilidade de toda e
qualquer escola do país.

As escolas cujo projeto pedagógico tem como fundamento
os resultados, com enfoque na competitividade e objetivando
preparar a criança ou o jovem para ser “vencedor” e obter o
melhor desempenho a qualquer custo, não conseguem criar
espaços para crianças com necessidades educacionais especiais,
que são percebidas como entraves aos demais alunos.
No entanto, aquelas que buscam preparar o estudante para
o conhecimento e a transformação da realidade, com vista à
construção de um mundo melhor – aquelas que apostam no
convívio com e no respeito às diferenças –, já têm os elementos
básicos para realizar as adaptações e reformulações para eliminar barreiras estruturais e atitudinais que serão cobradas de
todas as escolas a partir de agora.
Na minha experiência como consultora em escolas que se
dispuseram a suprimir tais barreiras, verifiquei que toda e qualquer criança pode desfrutar do convívio escolar e desenvolver
o seu potencial, e que, assim, todos acabam se beneficiando.
Mas, para isso, é necessário o grande esforço de se repensar
a função da escola e sua responsabilidade não somente para
com as famílias, mas para com a sociedade. As adaptações vão
depender de uma avaliação cuidadosa dos espaços e relações,
a partir do enfrentamento dos desafios proporcionados pelo
acolhimento a cada criança e jovem na escola, que precisará ser
respeitado em suas condições e escutado em suas necessidades.
E somente com o envolvimento de toda a comunidade escolar
será possível encontrar as respostas necessárias ao cumprimento do dever que é de todos nós.
*Solange Aparecida Emílio é psicóloga (CRP: 06/44593-8). Doutora em Psicologia
Escolar e do Desenvolvimento Humano (USP), também é presidente do NESME
– Núcleo de Estudos em Saúde Mental e Psicanálise das Configurações Vinculares. Líder em Educação Interprofissional na Escola de Ciências da Saúde da
Universidade Anhembi Morumbi e professora do curso de Psicologia. Autora do
livro Grupos e Inclusão Escolar: sobre laços, amarras e nós (PAULUS, 2008) e de
artigos e capítulos de livros sobre o tema.

Páginas Abertas

31

Li, Gostei e Recomendo! | Por Fernando Mariano*

Como falar e escrever

para o RÁDIO,

sob a ótica de especialistas

O

rádio no Brasil é uma mídia extremamente
rica, seja por sua história de nove décadas,
seja pelos nomes que produziu. Porém, no
estudo da área de comunicação, o rádio é uma área que
carece de obras que o analisem e pontuem questões
relacionadas à produção e criação para a mídia.
O livro Voz e roteiros radiofônicos, de autoria dos professores Carmen Lucia José e Marcos Júlio Sergl, vem suprir
a lacuna de boas bibliografias especializadas em rádio no
Brasil. Na verdade, o livro não aborda apenas o rádio, mas
também o som, a sonoridade e a oralidade para rádio,
áudio e audiovisual.
Com muita alegria aceitei o convite da revista Páginas
Abertas para escrever minhas impressões sobre a obra.
Recebi-a de presente do professor Marcos Júlio tão logo
o volume saiu da gráfica, e em dezembro de 2015 já havia
concluído a leitura. Rico em conteúdo, o texto também é
prazeroso de se ler.
Os autores, com larga experiência no ensino superior
em matérias ligadas à Rádio, Música e Locução, abordam
não só conteúdos relacionados ao rádio, mas à voz, direção artística e paisagem sonora. Tive o prazer de ser aluno dos dois professores na Universidade São Judas, entre
os anos de 2001 e 2002. Durante a leitura, revi muito das
aulas que lá tive.
Outro destaque do livro é a abordagem referente à Rádio Web e sua relação com o rádio tradicional. Os autores
foram responsáveis pela implantação da Rádio Web da
Universidade São Judas Tadeu (Carmen Lucia) e da Web
Rádio Fapcom (Marcos Júlio). As transformações do rádio tradicional para o rádio online são analisadas pelos
autores, com o respaldo de importantes teóricos da área.
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Com dez capítulos, a obra pode ser dividida em duas
partes. Na primeira parte, que compreende os capítulos de
1 a 5, o os temas principais são o rádio e o som. Ao longo
dessas páginas, os autores explicam o que são o som no
rádio e a função da música, da trilha, do efeito sonoro e da
paisagem sonora. Além disso, analisam o papel da vinheta
no rádio, a lembrança a que o rádio pode remeter a partir
de sua sonoridade e paisagem sonora e a direção artística
de uma emissora. Essa primeira parte é finalizada com uma
análise sobre o documentário radiofônico, em sua estrutura tradicional e desviante (influenciada pelos documentários em vídeo e cinema).
Se na primeira parte o roteiro de rádio (ou lauda radiofônica) tem grande destaque, na segunda parte a voz é o
ponto principal. Os autores analisam a voz sob diferentes
aspectos, inclusive fisiológicos. No oitavo capítulo, os autores destacam como usar e trabalhar a voz para a interpretação nas mídias. Conceitos como respiração, relaxamento,
aquecimento vocal, projeção, articulação, entre outros, são
minuciosamente explicados, possibilitando que o leitor
tome conhecimento sobre as técnicas e os cuidados para
usar a voz em locuções e produções sonoras e radiofônicas.
Muito do que foi trabalhado nesta segunda parte do livro é
derivado da apostila do professor Marcos Júlio, aquela de
que seus alunos devem se lembrar com certa nostalgia (é
a mesma apostila que causou preocupação em muitos dos
estudantes nas aulas práticas de locução, em que tínhamos
de gravar a interpretação dos clássicos “E agora, José...” e
“Café com pão”...).
O livro não é apenas um manual de como fazer rádio
ou de como interpretar para as mídias sonoras. Os autores apresentam conceitos de diversos especialistas da área

e suas linguagens, possibilitando uma reflexão ampla sobre
o papel da voz e do som nas mídias modernas.
Como ex-aluno dos dois autores, presenciei muito
do que foi tratado pela obra no mercado, nas emissoras
pelas quais passei. Carmen e Marcos Júlio trabalham os
temas ligados ao rádio e à sonoridade com grande propriedade, demonstrando amplo domínio teórico e prática profissional. A professora Carmen tem passagem por
várias emissoras paulistas, enquanto o professor Marcos Júlio construiu sólida carreira na área musical e de
regência. Essa experiência e esse domínio do assunto
ficam evidentes a cada página e a cada capítulo do livro.
Há no mercado outras obras que abordam separadamente temas de que o livro Voz e roteiros radiofônicos
trata. Acredito que o principal mérito da obra esteja na
amplitude do conteúdo trabalhado, discorrendo de maneira integrada sobre voz, direção artística, produção e

roteiro. Creio que este seja um estudo de importante
valia para o ensino superior de comunicação, por tratar
do rádio com o destaque merecido. Além disso, a leitura também é fundamental para quem curte ou pretende
produzir para rádio, por abordar questões tão importantes de maneira direita e bem fundamentada.
As aulas de Marcos Júlio Sergl e Carmen Lúcia José
me fizeram enxergar o potencial da mídia rádio e a
trabalhar a sonoridade como um importante aliado da
imagem, área da qual sempre gostei. A partir de seus
ensinamentos (cujos conceitos agora estão no livro),
passei a ouvir rádio com um cuidado diferente, a ponto de ter passado a prestar atenção em programações
e emissoras que, originalmente, não despertavam meu
interesse. Também passei a ouvir rádio sem aquele preconceito contra programações populares ou demasiadamente eruditas.

*Fernando Mariano de Siqueira é radialista formado
pela Universidade São Judas Tadeu, e passou por
emissoras como TV Gazeta e SBT. Fundador e
diretor das empresas Art Haus e Ultra Portal e TV,
responsáveis por portais de internet, web rádios e
web TVs ao longo da década de 2000. Especialista
em Comunicação Visual e Multimídia pela São
Judas e mestre em Comunicação e Tecnologias
pela USCS. Coordenador do curso de Rádio,
TV e Internet da Fapcom e diretor-executivo da
produtora TeleObjetiva.

Páginas Abertas

33

Sala de Aula | Por Michelle Poncianne Bezerra de Araújo – João Pessoa (PB)*

A leitura

no enfrentamento
dos desafios

fases da vida. Após essa peregrinação literária encontramos a
coleção Terapia Infantil, que nos encantou, pois se encaixou
perfeitamente no conceito que tínhamos em mente: unir a boa
leitura ao auxílio no enfrentamento de desafios que nossos
pequeninos já experimentam ao sair do aconchego do seu
lar para uma situação nova, seja uma nova escola, uma nova
turminha ou uma nova professora. Durante essa caminhada,
nós nos questionamos e, às vezes, acabamos tendo de encarar
pequenos confrontos.
Neste material da PAULUS Editora encontramos forte apoio
para pôr em prática a ideia proposta. Entre os livros abordados,
destacam-se A família em primeiro lugar ; Como fazer de um dia chato
algo espetacular ; Perdoar é melhor para seu coração; Meu corpo é especial
e outros, todos muito bem-elaborados. Neles, conseguimos o
suporte de que precisávamos para o projeto ter movimento.

O nosso projeto Gira-livros
funciona da seguinte forma:
• As crianças adquirem os livros sugeridos na
lista dos paradidático;

Desenvolver nas crianças o hábito de ler é sempre um desafio prazeroso. Nós, que trabalhamos com a educação e a sala de
aula, sucessivamente nos sentimos desafiados a apresentar, gerar e despertar em nossos alunos o encantamento a partir deste
momento saboroso que é o de ler e vivenciar a leitura.
No final de 2013, abraçamos a proposta do Interactivo Colégio e Curso, em João Pessoa (PB), onde o desafio da Direção
Pedagógica foi implantar um projeto de leitura para o Ensino
Fundamental I, segmento que consideramos de extrema importância para a formação de leitores. Assim, pesquisando entre editoras, buscamos um material que pudesse auxiliar nossas
crianças não só na alfabetização, mas também no processo de
aprender a lidar com os conflitos próprios do universo infantil.
A ideia era desenvolver nelas a capacidade de superação e a tranquilidade para enfrentar os conflitos característicos das diversas
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• Depois, elas trabalham coletivamente,
em rodas de conversa, o tema que será
abordado naquele bimestre (são quatro
livros desenvolvidos por bimestre e mais um
para as férias, todos acompanhados por um
roteiro de estudos);
• Ao final de cada bimestre as crianças
recebem a visita de uma psicóloga para uma
aula-palestra, em um momento riquíssimo de
construção do conhecimento. Nessa ocasião
a psicóloga realiza uma dinâmica, de acordo
com o título do livro;
• Após todo o estudo dirigido, são
mencionados alguns trechos do livro para
o estudo de texto na prova bimestral de
Língua Portuguesa.

Durante o desenvolvimento do projeto, por meio de uma
sólida parceria, a PAULUS Editora nos presenteou com uma
aula-palestra ministrada pela psicóloga Ana Cleide Moreira N.
Leite, que abordou o tema Meu corpo é especial, título trabalhado
com a turma do 5º ano.
Essa obra de Cynthia Geisen, com temática direcionada ao público pré-adolescente, aborda um problema que até
hoje não se esgotou no cotidiano, nem na vivência do aluno
ou no mundo da informação. O texto permite refletir sobre
esse assunto de extrema importância para a formação emocional, além de valorizar a autoestima de cada um e possibilitar que se estabeleçam conexões interdisciplinares com as
ciências do corpo humano e sociais. É primordial debater
e pensar esse assunto com os alunos, especialmente os que
fazem parte de uma faixa etária em que as transformações
no corpo e nas perspectivas de vida já despertam novas necessidades e críticas, tanto no próprio indivíduo quanto nas
suas relações cotidianas.
Após a apresentação e a discussão acerca do tema em questão, a psicóloga colheu as percepções do grupo sobre a conscientização e os direitos da criança sobre seu corpo. Chegamos
a um ponto muito importante da palestra que foi o desenvolvimento da dinâmica, onde os alunos poderiam expressar, por
meio da fala ou de colagem em um cartaz, o que haviam entendido daquele livro tão bem trabalhado pela professora e que
culminava com esse momento especial e enriquecedor.

demonstrou surpresa ao saber da situação, apenas negou
qualquer responsabilidade e, até onde sabemos, não tomou
nenhuma providência. A criança, a duras penas, conseguiu
passar de ano, mas na série seguinte foi reprovada e acabou
saindo da nossa instituição, o que nos impediu de continuar
acompanhando-a em suas dificuldades.
Em meio ao caminho para a ampliação da percepção do
mundo à nossa volta, por meio do projeto, podemos observar que estão sendo alcançados os nossos objetivos, que
são, entre outros, estimular em nossos alunos o hábito de
ler; desenvolver neles a compreensão do que estão vendo
e sentindo; e ajudá-los a resolver alguns conflitos internos,
externados nesses momentos de aula-palestra ou nos relatos com as professoras em sala de aula. Naquelas ocasiões,
só as professoras polivalentes identificam e percebem as
dificuldades e anseios dos alunos, quando eles vão se aproximando devagar para nos contar algo ao pé do ouvido ou
até mesmo quando gritam a toda altura em sala de aula. São
segredos que nós, adultos, pensamos que eles não ouvem
nem percebem e, ainda assim, surpreendemo-nos com as
relações de amor que conseguimos construir e estabelecer,
tendo a oportunidade de fazer parte da vida de cada criança
que nos é confiada.

Quando a palestrante falou sobre as várias formas de se
perceber se o toque de outra pessoa seria invasivo ou não,
ouço um sussurro ao meu lado. Bem na hora em que a psicóloga falava do toque abusivo, alguém diz, bem baixinho:
“Isso já aconteceu comigo”. Lentamente me viro em direção
à voz e vejo uma criança com os olhos marejados, que rapidamente se fecha outra vez, baixando a cabeça. Pude ouvi-la ao final da aula-palestra e pedi-lhe para que conversasse
com a palestrante, que me aconselhou a convidar a família da
criança para uma conversa.
Enquanto aguardávamos a resposta dos responsáveis por
aquela pequena estudante, retorno que demorou duas semanas para acontecer, observamos mais profundamente o seu
comportamento e passamos a notar uma postura mais arredia. Enfim, quem veio conversar conosco foi o pai, que não
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Uma descoberta em meio à palestra

*Michelle Poncianne Bezerra de Araújo.
Pedagoga e Psicopedagoga Institucional e Clínica.
Coordenadora Pedagógica do Interactivo Colégio e Curso em João Pessoa-PB.
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Voz e roteiros radiofônicos
Carmen Lucia José
e Marcos Júlio Sergl

A canção do Tio Dito

Marco Haurélio
xilogravuras: Nireuda Longobardi
A canção do Tio Dito é um livro de
memórias e, ao mesmo tempo, um
manifesto em favor da natureza. O
autor Marco Haurélio, dotado de sensibilidade ímpar, constrói uma narrativa envolvente e adota o cordel como
meio para contá-la. Nireuda Longobardi, por sua vez, participa deste
projeto apresentando suas xilogravuras, que adornam a trajetória de Tio Dito, um homem que se propõe
a salvar o meio ambiente.
Formato: 21 cm x 27 cm

Páginas: 32

O que você vai ser quando
você crescer?

Passos para sua escolha proﬁssional
Maria Elci

O que você vai ser quando crescer? Essa
nem sempre é uma pergunta fácil de se
responder. Com leveza, objetividade e seriedade, o livro trata do tema da escolha
proﬁssional a partir do acompanhamento
de um grupo de jovens que são desaﬁados
a escolher os rumos da própria vida. O texto busca auxiliar o jovem a perceber as suas potencialidades, que
estão mais próximas do eles imaginam.
Formato: 13,5 cm x 21 cm
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Páginas: 136

O livro preenche uma lacuna na bibliograﬁa nacional voltada para os
estudos de Rádio e Mídia Sonora,
particularmente sobre a construção
das sonoridades do meio na lauda
radiofônica, a riqueza plural do trabalho com a voz na mídia sonora e
a reﬂexão contemporânea sobre as
transformações nos modos de se
fazer rádio causadas pela Internet.
Os autores apresentam os enlaces
da teoria e da prática, permitindo ao leitor assimilar noções gerais
e especíﬁcas sobre criação, roteiro, produção e direção para rádio.
Partindo da escuta, Carmen Lucia e Marcos Júlio colocam em debate
os recursos de sonoplastia e de vozes que compõem vinhetas, spots,
programetes, programas e programações musicais.
Formato: 16 cm x 23 cm

Páginas: 158

Direitos do coração

Como reverdecer o deserto

Leonardo Boﬀ

Diante da crise ecológica e do aquecimento global, o teólogo e ﬁlósofo
Leonardo Boﬀ convoca-nos a adotar
uma postura mais sustentável. O autor se volta para os seres humanos e
seus sentidos; dali, a partir do coração, anuncia conceitos para se alcançar um modo de vida ecologicamente
responsável. O teólogo alerta para a
necessidade de uma nova leitura da
realidade total (mente) e de uma nova
sensibilidade (coração), para que seja
possível resgatar e desenvolver o sentimento de cuidado para com
a Casa Comum: o planeta Terra.
Formato: 13,5 cm x 21 cm

Páginas: 240

Pensamento comunicacional
brasileiro
O legado das Ciências Humanas
Mídia e Consumo – Volume 3

José Marques de Melo e
Guilherme Moreira Fernandes

Iniciação às práticas
cientíﬁcas
Mariza Lima Gonçalves

O livro traz informações importantes e
detalhadas sobre a execução de trabalhos escolares, monograﬁas, teses de
mestrado e doutorado etc. A proposta
da autora é facilitar a elaboração desses trabalhos, abordando a escolha
do tema, a administração de tempo,
os eventuais conﬂitos em grupos e até
questões psicológicas envolvidas. A
autora explica qual a importância do
trabalho escolar para o estudante e a diferença entre ele e a pesquisa.
Os capítulos entram em detalhes como apresentação, tamanho do
papel e escolha das fontes gráﬁcas, além de trazer um glossário com
os vocábulos mais recorrentes e bibliograﬁa complementar.
Formato: 15,8 cm x 23 cm

Páginas: 140

Aquela idade… em que tudo
se quer saber
Celso Antunes

A obra é dirigida especialmente a educadores do lar e das escolas. De forma
clara e objetiva, Celso Antunes sugere
respostas corretas e educativas para
perguntas que as crianças de cinco
ou seis anos frequentemente fazem
e que, muitas vezes, surpreendem os
adultos. O autor destaca a recente
“descoberta da infância”, explicando
como uma boa resposta sacia a curiosidade e, ao mesmo tempo, educa com doçura e inteligência. O
livro é uma oportunidade de estabelecer um diálogo sadio e eﬁcaz
com os pequenos.
Formato: 13,5 cm x 21 cm

O livro é uma reunião de artigos de especialistas da área sobre mídia e consumo.
Os organizadores analisam o cenário da
comunicação no Brasil a partir de textos
de autores brasileiros renomados, apontando possibilidades e um novo olhar sobre os fenômenos comunicacionais. Juntam-se também exegeses e
comentários de pesquisadores vinculados ao campo da comunicação.
A novidade está na riqueza de reﬂexões que se cruzam, criticamente,
com diferentes olhares sobre o tema.
Formato: 13 cm x 21 cm

Páginas: 664

Revolucionários,
mártires e terroristas

A utopia e suas consequências
Jacques A. Wainberg

O que leva milhares de jovens a matar
por razões políticas e religiosas? Desde as décadas de 1960 e 70, ações
organizadas de militantes islâmicos
fundamentalistas têm feito vítimas pelo
mundo todo – e, hoje, grupos salaﬁstas
matam e morrem pela ressurreição do
califado. O livro analisa o contexto propício ao surgimento desses grupos e as
motivações que os empurram para a
violência armada. A obra, de autoria do jornalista Jacques A. Wainberg,
é parte da coleção Comunicação.
Formato: 13,5 cm x 21 cm

Páginas: 392
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Crônica | Por Douglas Tufano*

ESTUDAR EM

Divulgação

OUTRA
CIDADE

M

uitos estudantes me perguntam se vale a pena
deixar a família e os amigos para ir estudar em outra cidade,
às vezes até em outro estado. Deixar
o conforto da rotina caseira, as reuniões e festas familiares, o bate-papo
com os amigos realmente não é muito fácil, principalmente nos primeiros meses. Mas acho que sair dessa
zona de conforto pode ser, sim, benéﬁco para um rapaz ou uma moça
que, de fato, vai iniciar sua vida universitária e quer aprender a viver de
forma independente e adulta.
O primeiro grande desaﬁo começa quando o estudante é obrigado a
dividir um apartamento ou uma casa
com outros estudantes. Aprender a
compartilhar responsabilidades e a
respeitar as regras que o grupo deter-
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minou requer autodisciplina e espírito
de colaboração. Para quem tinha toda
a liberdade do mundo e era paparicado pelos familiares, esse pode ser
um desaﬁo e tanto. Mas aprender a
conviver diariamente com pessoas
muito diferentes não deixa de ser uma
forma de amadurecimento, de preparação para a vida. Aﬁnal, o mundo
não está aí para nos servir e é preciso
aprender isso o quanto antes.
Se o estudante vai dispor de um
espaço só seu, vai viver sozinho, nem
por isso o desaﬁo é menor. Ele vai ter
que aprender a ter autocontrole. Vai
ter que organizar muito bem seus horários de estudo e realizar tarefas domésticas que provavelmente não estava acostumado a fazer, como limpar as
coisas, preparar comida, arrumar e lavar a roupa etc. Atenção! Não vale deixar tudo para a mamãe ajeitar quando
ela ﬁzer suas visitas periódicas! Se for
assim, não se consegue a tão sonhada
independência. É claro que se pode
contar com a ajuda de amigos e familiares, mas é preciso que o estudante
tome para si a maior parte das responsabilidades. Ele deve estar consciente
de que essa é uma etapa importante na
construção de sua personalidade e na
conquista de sua autonomia. Ele deve
encarar o desaﬁo como uma passagem
para o mundo adulto.
Por isso, um dos riscos mais sérios
que esses jovens correm é deixar-se
inebriar pela liberdade recém-con-

quistada e relaxar nos estudos, pensando só em festas e diversão. Começam a perder aulas, a não se aplicar
nos estudos e, aí, podem perder o
ano escolar, ser reprovados em várias
disciplinas etc. Alguns podem até adquirir vícios, deixando-se inﬂuenciar
por más companhias. Esse é um risco real; conheço muitos alunos que
passaram por essas situações e depois
sofreram para se readaptar.
Portanto, a decisão de mudar-se
para outra cidade não deve ser tomada de forma leviana e precipitada.
Conversar com a família é fundamental. O jovem não deve ter receio de
expor suas dúvidas e temores. Quanto mais consciente do que signiﬁca
essa mudança, mais ele terá condições
de superar as diﬁculdades. A meu ver,
estudar e viver sozinho em outra cidade são fatores de crescimento pessoal, desde que o jovem esteja ciente
das implicações dessa mudança.

*Douglas Tufano é professor de Português, Literatura e História da Arte, formado em Letras e Pedagogia pela Universidade de São Paulo e pós-graduado
em História e Filosoﬁa da Educação. É autor de livros
didáticos e paradidáticos nas áreas de Língua Portuguesa e Literatura. E-mail: dgtufano@terra.com.br

Aquela idade...
em que tudo se quer saber

80 págs.

Celso Antunes

Uma obra de um educador para educadores no lar e na
escola. De forma clara e objetiva, o livro sugere respostas
adequadas para perguntas inesperadas que crianças
até os seis anos habitualmente fazem. Destacando a
relativamente recente “descoberta da infância”, o autor
revela como uma boa resposta sacia a curiosidade e, ao
mesmo tempo, educa com doçura e eficiência.

O que você vai ser
quando crescer?

O que você vai ser quando crescer? Essa é uma
pergunta clássica, mas não fácil de ser respondida.
Ajudá-lo a perceber as suas potencialidades e a
refletir sobre qual caminho escolher é o objetivo deste
livro. Nele, a autora aborda a escolha profissional a
partir do acompanhamento de um grupo de jovens
que devem decidir os rumos da própria vida.
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Passos para sua escolha profissional
Maria Elci

Direitos do Coração
Como reverdecer o deserto

O autor Leonardo Boff explica como dar
ﬁm à atual crise ecológica: o resgate da
sensibilidade, dos direitos do coração.
240 págs.

É preciso incorporar a inteligência cordial
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