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Esta coletânea de contos é um dos tesouros da literatura oriental. “Aladim e a lâmpada 
mágica”, “Simbad, o marinheiro”, “Ali Babá e os quarenta ladrões”... Quem nunca ouviu falar 
neles? Agora, esses incríveis personagens serão seus companheiros de aventura! Viaje pela 
antiga Arábia em histórias cheias de fantasia e mistério, narradas pela astuta Xerazade.

Ilustrações de Veruschka Guerra
Tradução de Tiago Luciano Angelo
e Paulo Bazaglia

Uma viagem pela antiga Arábia 
em mil e uma noites de aventura!
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Editorial

Muito se fala sobre a sensação de o tempo estar passando cada 
vez mais rápido. Talvez pelo excesso de atividades, informações 
e comunicação instantânea em que o mundo se encontra hoje. 
Um mundo diferente, tempos diferentes, um país diferente. Co-
meçamos o ano de uma forma, terminamos de outra e o futuro 
ainda não foi escrito, mas com certeza passará pela educação, 
pelo conhecimento e pela comunicação.

Mais um ano de muito trabalho para entregar um material que 
realmente colabore com o cotidiano do professor. E, para a úl-
tima edição do ano, escolhemos um tema muito atual: censura 
e autoritarismo. Como lidar com a questão nas escolas? Como 
o professor consegue manter a autoridade em sala de aula sem 
ser autoritário? O escritor, jornalista e arte-educador João Pedro 
Roriz preparou um artigo inspirador, com dicas de atividades e 
indicações de leitura sobre democracia. Pelo mesmo caminho, 
destacamos também um artigo que aborda o papel e a atividade 
das assembleias de classe. 

Assim como a nossa capa, a entrevista da edição traz um tema 
muito importante em nosso país  a li erdade de e press o  onfi ra 
a opinião de Venício Lima, professor, escritor e um dos maiores 
especialistas brasileiros em políticas de comunicação.

Outro tema que agitou o ano foi a chegada do aplicativo Pokémon 
Go aos celulares, assunto que se espalhou país afora e não fugiu 
do olhar prático da revista, sendo comentado pelo educador, autor 
e professor Celso Antunes. 

Já a coluna de cultura traz um tom mais poético com a Casa 
de Cora Coralina, em Goiás (GO). É uma boa oportunidade para 
conhecer um pouco mais desta maravilhosa brasileira que atuou 
em diversas frentes de trabalho e nunca abandonou a poesia e 
a literatura. 

Aos nossos dedicados colaboradores que passaram o ano todo 
ao nosso lado, sugerindo e trabalhando, muita gratidão por mais 
um ano que se encerra e mais um recomeço conosco. 

Também aos leitores, a razão desta publicação, nosso profundo 
agradecimento em mais um ano. 

Desejamos a todos um próspero Natal, com muita fé, amor, 
saúde e alegria.

Uma ótima leitura e até o próximo ano!

Equipe Páginas Abertas

Um novo tempo 
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Qual é a sua formação e 
principais atividades hoje?
Sou formado em um curso que não 
existe mais. Chamava-se Sociologia e 
Política e era oferecido na Faculdade de 
Ciências Econômicas na Universidade 
Federal de Minas Gerais – fui da úl-
ti a tur a esse curso  epois  fi  
mestrado em Publicidade do desenvol-
vimento na Universidade de Illinois, 
nos Estados Unidos. Em seguida, in-
gressei no doutorado, no Instituto de 
Pesquisa em Comunicação da mesma 
universidade. Não foi exatamente um 
doutorado em comunicação, porque o 
curso te  i s ais sociol ico   fi  
a minha tese sobre Paulo Freire, que 

virou um livro depois. Atualmente, 
sou professor aposentado da UNB 
(Universidade de Brasília) e faço par-
te do grupo de pesquisa da UFMG, 
o Centro de Estudos Republicanos 
Brasileiros (CERBRAS). Além disso, 
publiquei meu último livro no ano 
passado, pela Editora da UNB, com o 
título Cultura do Silêncio e Democracia no 
Brasil. Também contribuo para o por-
tal Carta Maior e, eventualmente, para 
o portal Teoria e debate. Acabei viran-
do, contra a minha vontade, uma es-
pécie de palestrante itinerante. Recebo 

uitos con ites e estou fi can o can
sado de viajar. Mas viajo pelo menos 
uas e es por s

O professor Venício Artur de Lima*, um dos maiores especialistas brasileiros em políticas de comunicação, 
fala à revista Páginas Abertas sobre o conceito de liberdade de expressão e os refl exos da monopolização 
da mídia na educação
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tenham acesso ao debate público, 
porque são muito poucos os que 
controlam o acesso ao debate pú-
blico. As situações estruturais dos 
meios de comunicação no Brasil fa-
e  co  que a a u a corrup o 

da opinião pública. O cidadão não 
tem as condições democráticas ne-
cessárias para a formação de uma 
opinião. Se existem poucos con-
trolando o acesso ao debate públi-
co, como é possível ter pluralidade 
e diversidade de informação para 
formar uma cultura cívica demo-
crática? Temos, por um lado, os 
obstáculos da liberdade de expres-
são, individual e coletiva, porque o 
acesso é controlado e intermediado 
por oligopólios que controlam esse 
acesso. E a consequência disso é a 
corrupção da opinião publica, é a 
situação que nós vivemos.

Como podemos ser 
democráticos? Quem é o 
individuo democrático? 
É o cidadão ativo. O grande mode-
lo da vida democrática, me parece, 

continua sendo a polis grega, 
com todos os problemas que 
ela tinha. O cidadão grego é 
aquele que participa da polis. 
Daí vem a ideia de política, 
do indivíduo que tem uma 
vida participativa, que exer-

ce sua liberdade na medida em que 
participa das decisões, em conjunto 
co  os e ais  para efi nir as re
gras a que todos devem obedecer. 
Portanto, a democracia é o exercício 
coletivo da liberdade do alto gover-
no, com as características da vida 
ativa e da participação coletiva. E, 
para isso, a liberdade de expressão é 
uma condição.

Como o senhor observa o 
conceito de liberdade de 
expressão?
Ele se associa à capacidade de au-
togoverno. Essa ideia nasce na ex-
periência democrática da Grécia 
antiga, seis séculos antes de Cristo. 
E acontece na medida em que há 
participação do homem livre na 
elaboração das regras às quais ele  
mesmo deve  se submeter. O ho-
mem é considerado livre por par-
ticipar da elaboração de regras que 
confirmam sua própria liberdade, o 
que atualmente se aproximaria da 
ideia de cidadania.

Em sua opinião, a liberdade 
de expressão é um desafio 
no Brasil? 
Acredito que sim. Não só no Brasil, 

as no rasil tal e  ais o que e  
outros lugares. O Brasil tem uma tra-
dição histórica de ausência de parti-
cipação popular. Paulo Freire, por 
exemplo, usou a expressão “cultura 
do silêncio”. Ele cita um sermão de 
Pe. Antônio Vieira, do século 17, 
ano e  que  por sua e  
utili a se os ser es as es
tas religiosas para falar da situ-
ação do país. Em um de seus 
sermões ele compara a situa-
ção do Brasil com a condição 
de João Batista. Mesmo sendo 
um feto ainda em gestação no ven-
tre de Isabel, ele se manifesta ao re-
ceber a visita de Maria. Destaco a 
palavra latina infans  que quer i er 
incapa  e alar  u  e  o e  

demais para falar; aquele que ain-
da não fala porque está em gesta-
ção, mas que, um dia, poderá falar. 
Vieira usa essa figura para comparar 
com a situação do Brasil.

O que impede o Brasil de 
exercer o direito à liberdade 
de expressão?
O pior mal do Brasil é não poder se 
expressar. A pior doença do Brasil é 
tolher-se a fala. Paulo Freire pega essa 
i eia e tol i ento a o  e trans or
ma isso na cultura do silêncio, para 
mostrar a falta de participação e auto-
nomia do povo no desenvolvimento 
do direito à comunicação. Ele propõe 
uma educação para a liberdade, uma 
proposta democrática que visa ao 
e erc cio o alto o erno  e efi nir 
as regras pelas quais você e os outros 
serão geridos.  Esta situação de ausên-
cia e o  os o st culos a li er a
de de expressão, é uma característica 
histórica da formação da sociedade 
brasileira.  Apesar de as situações 
históricas dos séculos 17 e 21 serem 
bem diferentes (das de hoje), temos 
u a situa o interessante  a possi ili
a e e uni ersali a o o ireito e 

expressão, hoje, passa pela interme-
diação tecnológica e pelos meios de 
comunicação de massa.

O senhor acredita que o 
exercício da liberdade 
de expressão esteja 
relacionado ao controle da 
informação pelos meios de 
comunicação?
No Brasil, o sistema de comunica-

o  concentra o e oli opoli a o  
A mediação da liberdade de ex-
press o o e a  co  que poucos 

O pior mal do Brasil é que o Brasil 
não pode se expressar. A pior 

doença do Brasil é tolher-se a fala.
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Como o professor pode 
incentivar o aluno a exercer a 
democracia, quando muitas 
vezes ele mesmo desacredita 
dessa realidade?
Temos sempre que acreditar na capaci-
dade humana de transformar o mundo, 
mesmo diante das situações mais ad-
versas. Nós temos que continuar com a 
utopia de que isso pode ser alterado, de 
que outro mundo é possível. Aliás, es-
tamos vivendo no Brasil um momento 
muito especial com relação à ne-
cessidade de repensar as formas 
de participação política. Nós aca-
bamos de viver uma situação em 
que o principal instrumento de 
democracia liberal representativa, 
que é o voto, sofreu um golpe. O 
professor não pode abrir mão da 
sua tarefa fundamental de pre-
parar os alunos para exercer o 
pensamento crítico, para serem 
capa es e enten er critica en-
te o mundo em que vivem e, inclusive, 
de transformá-lo. Isso é fundamental, é 
o papel básico da educação. Portanto, 
o professor não pode abdicar do seu 
papel de formador de uma consciên-
cia critica, que compreenda, interprete 
e se a capa  e trans or ar o un o  
Esse é o nosso papel aqui.

Por que as pessoas desistem 
de exercer a cidadania ou de 
participar da política?

esiste  co  ra o  pois o ci a o  
hoje, tem que obedecer à lógica e à 

ideia de mercado. O neoliberalismo 
re u iu tu o ao erca o  s alo-
res sicos a i a e ocr tica fica-
ra  re u i os  i eia e co peti o  
Todos viram uma empresa e você 
tem a tal da “teologia da culpa”, a 
responsa ili a o por tu o que n o 
dá certo. Esse tipo de situação de-
sestimula a participação. Na verdade, 
a participação passa a ser cobrada 
no nível do trabalho, em que se con-
fundem os interesses do indivíduo 

com os interesses da empresa. Nas 
últimas décadas, o mundo capitalista 
passou por uma transformação bru-
tal  o neoli eralis o tirou o po o e 
cena, as pessoas não se motivam a 
participar de uma política que não é 
democrática, não se sentem estimu-
ladas a participar, até porque o pró-
prio Estado foi absorvido pela lógi-
ca do mercado. As decisões políticas 
não são tomadas no âmbito da vida 
política, mas, sim, na do mercado. 
Desse modo, a participação das pes-
soas perde o sentido.

Como educar a sociedade 
e as gerações futuras para 
o despertar democrático? E 
de onde nasce a educação 
política?

s a entes e sociali a o  s o un-
damentais. Por exemplo, quando era 

enino  no final a ca a e  
os principais a entes e sociali a o 
eram a família e a Igreja. Eu nasci 
em uma cidade do interior de Minas; 
olhava a janela e já estava na sacris-

tia da Igreja. Na minha cidade 
a re a tin a u a in u ncia 
muito grande, e era uma cida-
de operária, composta por sin-
dicato, cinema, movimentos... 
Hoje, se analisarmos as agên-
cias principais e sociali a o  
independentemente da ordem, 
nos primeiros lugares estarão 
sempre os meios de comunica-
ção – e provavelmente a televi-
são. A mídia se transformou em 

um educador coletivo fundamental e, 
uitas e es  ela n o s  co ple en-

ta como até substitui a escola. É tão 
onipresente que também está presen-
te dentro da escola. A mídia permeia 
não só a educação formal, mas tam-
bém funciona como educadora fora 
da educação formal.

“Professor não pode abdicar 
do seu papel de formador de 
uma consciência critica, que 

compreenda, interprete e seja 
capaz de transformar o mundo. 

Esse é o nosso papel aqui”.

* Venício A. de Lima foi pesquisador visitante I do CNPq 
no Departamento de Ciência Política da UFMG (2012-
2013) e é pesquisador do Centro de Estudos Repub-
licanos Brasileiros da UFMG (CERBRAS). Professor 
titular de Ciência Política e Comunicação da UnB (apo-
sentado). Organizador e autor, juntamente com Juarez 
Guimarães, de Liberdade de expressão: as várias faces 
de um desafio (PAULUS, 2013), entre outros livros.
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LIBERDADE DE EXPRESSÃO
s v rias aces de  desafi o

Venício A. de Lima e Juarez Guimarães (orgs.)

Em regimes democráticos, a liberdade de 
expressão costuma constituir um direito ga-
rantido por lei. Um direito que, na prática, 
re ela di ersos desafi os  esultado do co
lóquio homônimo, o livro explora o conceito 
de liberdade de expressão em sintonia com 
a política e a comunicação, lançando luz 
sobre temas-chave: mídia, opinião pública, 
censura e muitos outros.
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Em face de uma situação gra-
ve, há duas atitudes básicas. 
A primeira delas é reconhe-

cer e render-se, isto é, desistir. A outra 
é reconhecer e enfrentar – aquilo que 
William Shakespeare escreveu na peça 
Henrique IV, “or sink or swim”, “ou 
afunda ou nada”. 

Do ponto de vista ético, há uma 
valentia presente em parte das pessoas. 
Por que alguém insiste? Quais são as 
razões da persistência? Existem os he-
róis da resistência e existem os heróis da 
persistência. Quem são esses heróis 
e por que persistem? São pessoas 
que não se renderam a um discurso, 
que é extremamente confortável, mas 
não tem efeito prático, que é “aqui é 
assim e não tem alternativa”, “a gente 

faz o que pode”, “a gente vai levando”. 
sse iscurso n o ei a e i entifi car 

os agravamentos, as feridas, mas ele é 
imobilizador, na medida em que se ren-
de a uma condição de fato. 

Não estou usando política no sen-
tido de partido, mas de ação na comu-
nidade, recuperando o conceito grego 
clássico que trabalhei com Renato Jani-
ne Ribeiro no livro Política: para não ser 
idiota (editora Papirus). A presença na 
p lis n o po e se contentar e  fi car na 
obrigação. O movimento precisa partir 
da tarefa para aquilo que seja socialmen-
te rele ante  que  si nifi ca o social 
ao trabalho que se constrói, que alunos, 
alunas e comunidade ganhem elevação 
na condição de vida, de sonho, de pro-
jeto, que aumentemos a fertilidade do 
futuro, que recusemos a precarização 
da condição de vida das pessoas. 

Isso sai do mundo da tarefa e vai 
para o campo do dever ético. É uma 
missão, mas não no sentido que já se 
trabalhou várias vezes no campo da 
Educação, como uma vocação, que 
si nifi ca c a a ento  nten o o
cação, missão, como um apelo interno. 
E, a partir dele, quero me agregar a 
outros que também o façam para que 
avancemos em direção àquilo que ele-
ve a vida da comunidade. Isto é, que se 
faça política, no sentido mais decente 
que se possa fazer. 

O que me chama para isso? Não 
preciso de convocação que venha de 
lugar algum, se eu tiver clareza de que 
a minha dignidade se expressa na mi-
nha capacidade de persistir. Remete 
àquele clássico conceito da Física, 
que entrou na área social nos últimos 
20 anos, que é resiliência. Não uma 
resiliência passiva, e sim aquela que se 
transforma em persistência, que, por 
sua vez, gera ação. O que caracteri-
za a resiliência de um material é uma 
alteração do estado original, com-
pressão e, eventualmente, uma dobra 
sem ruptura. Isto é, submetida a con-
dições agravadas, a estrutura não se 
rompe e volta ao seu estado original. 

Eu estou olhando a resiliência como 
u a irtu e  as eu n o posso fi car 
nela  porque isso si nifi caria repousar e 
fi car on e  se est   necess rio u a 
resiliência ativa transformadora. 

Meu dever ético é a adoção de um 
caminho político que não seja solitá-
rio, embora seja individual, e que se 
agregue a outros caminhos políticos. 

 Existe uma tendência a separar 
política e cidadania, criando uma re-
jeição curiosa à política e valorizando 
a cidadania, como se fossem termos 
diversos. Há um vínculo até mesmo 
de natureza semântica entre as duas 
pala ras  eti a ente  si nifi ca  a 
mesma coisa.
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ÉTICA E POLÍTICA:
basta de alienação!



E certo  organi ado e modificado pelo autor  de 
CORTELLA, M. S. Pensatas Pedagógicas: Nós e a 
Escola (agonias e alegrias). Petrópolis: o es  .

ario ergio ortella  filósofo e escritor  com 
estrado e Doutorado em Educação pela P - P  

da ual  professor titular e na ual atuou de  
at    autor  entre outras obras  de Não espere 
pelo epitáfio! o es  Não nascemos prontos! o-
es  e Qual é a tua obra? o es .
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A noção de política está apoiada 
no vocábulo grego polis (cidade), e ci-
dadania se baseia em um vocábulo la-
tino correspondente: civitatem. Embo-
ra a origem etimológica seja diferente, 
os dois termos propõem que se pense 
na ação da vida em sociedade (ou seja, 
em cidade). Essa relação direta mostra 
ser impossível apartar os conceitos.

Hoje encontramos uma série de 
discursos, lemas, planos pedagógicos 
e governamentais que falam em cida-
dania como se fosse uma dimensão 
superior à política. Muito se diz que 
a tarefa da escola é a promoção da ci-
dadania, sem interferência da política. 
Não se menciona o conceito de po-
lítica, como se ele fosse estranho ao 
trabalho educacional. 

Dessa forma, pretende-se dar à 
cidadania um ar de ideia nobre, ho-
nesta, de valor positivo. Sob essa óti-
ca, política seria sinônimo de sujeira, 
patifaria, corrupção. 

Obviamente, não é assim.
Ambas as palavras e ações se iden-

tifica   preciso recusar a e oni a-
ção do termo “política”! Ainda temos 
essa rejeição ao conceito, como se ele 
pertencesse a uma área menos signi-
ficati a e enos ecente o que a a 
cidadania. Ora, não se deve temer a 
identidade dos conceitos, pois só assim 
é possível construir cidadania, no sen-
tido político do termo: bem comum, 
igualdade social e dignidade coletiva. 

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

Nossos sonhos são, também, en-
gravidados de política; nossa atividade 
é engravidada de sonhos. 

Sonhos esses que são marcados pela 
ideia de uma vida que possa ser frater-
na, feliz, sem cinismo, sem hipocrisia. 

Francis Bacon é autor de uma frase 
muito marcante: “Saber é poder”.

Esse enunciado é um bom pre-
te to para n s re etir os so re al-
u as quest es que fica  enc arca-

das de política:
– Se saber é poder: o que podemos 

fazer com o poder do saber?
– O nosso poder, que é saber, para 

que serve? A quem ele serve?
 ual a finali a e o con eci-

mento que temos? 
– Usamos esse poder a favor de 

um mundo? A favor de uma realida-
de? A favor de uma vida de exclusão 
ou de uma vida que acolha?

– O conhecimento que aí está ser-
ve a que e a quem? 

– Será que nós ensinamos os jo-
vens a ser solidários? 

– A usar a Matemática para fazer a 
vida não se apequenar? 

  usar a ilosofia para en ran e-
cer o convívio? 

– A usar a História para perceber 
os processos de vida comum? 

– Ou nós ensinamos para a com-
petitividade exacerbada? 

– Ou nós formamos um jovem 
acre itan o que a finali a e  encer 
a qualquer custo? 

Diretrizes saudáveis de conduta e 
comportamento individual e coletivo 
precisam ser trabalhadas desde o início, 
seja em que nível for. Solidariedade, sin-
ceridade, fraternidade, respeito, honesti-
dade são princípios a serem experimen-
tados em situações que se podem criar, 
seja no debate de situações-limite (tra-
zendo casos de rupturas ou de consoli-
dação ética), seja por meio de atividades 
colaborativas e comunitárias.

Em outras palavras, tornar claras 
as razões que nos levam a adotar de-
terminadas concepções, de modo a 
impedir a degradação do convívio e 
da diversidade.

P O
L Í
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Sala de Aula | Maria Angélica dos Santos Pinto*

Todos os anos, ao trabalhar a temática da Campanha da 
Fraternidade (CF), os professores de Educação Religiosa do 
Ensino Fundamental 1 (EF1) do Colégio Santo Antônio bus-
cam inserir a leitura de um paradidático em sua prática peda-
gógica por compreender que a leitura oferece rico potencial de 
aprendizagem. Neste ano de 2016, com o tema “Casa Comum, 
nossa responsabilidade”, encontramos no livro Chico, homem da 
floresta  da PAULUS, a referência necessária para trazer à luz re-

e es que a or aria  quest es ticas  co o o alor a i a  
consciência planetária, consumo sustentável...

Após a leitura, os alunos foram convidados para dizer o 
que haviam compreendido e relacionar o tema do livro à te-

tica a    re e o  ireciona a pelos pro essores  
levou-os a pensar na urgente questão do nosso meio ambiente, 
na importância da sustentabilidade, no valor das pequenas ati-
tudes de um consumidor consciente, bem como no respeito 
aos animais, às plantas, aos rios. E eles compreenderam que, 
mesmo sendo crianças, podem ajudar os adultos de seu conví-
vio a entender a importância de se usar, de forma coerente, os 
recursos a nature a   e e plo e  o uso e seu aterial 
didático: o caderno de religião, por ser pouco aproveitado, não 
é descartado quando termina o ano – ele pode ser usado nas 
quatro séries do EF1. E eles recebem com orgulho o elogio da 
professora por essa atitude. Ganham o título de consumidores 
conscientes   u a or a e a los e peri entar a satis a-
ção que acompanha a realização de algo bom.

o o afir a ic ele onte  no li ro  coisas si les ue 
as crianças ode  a er ara sal ar a erra  “(...) as crianças não só 
ese a  co o est o ansiosas para a er sua parte  as preci-

sam de informação, encorajamento e – o mais importante – 
consci ncia e que t  o po er para in uir nas coisas  

E foi a questão do meio ambiente que nos levou à escolha 
do livro. Não somente porque conta a história de um ambien-
talista respeitado, mas porque foi escrito em linguagem própria 
para a ai a et ria as crian as  co  i a ens que esperta  
o imaginário e convidam para a viagem a uma Amazônia que 
tem árvores gigantes e histórias inventadas pelo povo que lá 
i e  co o a o ic o apin uari  o qual ico tin a uito 

medo. De forma poética, o livro relata também a luta de um 
homem contra a ignorância daqueles que tentavam calar, com 
o es ata ento  o canto a oresta   quan o o te to i  que 

ico caiu no c o co o cae  na oresta as r ores erru a-
as  as crian as ora  con i a as a analisar n o o fi  as os 

ideais de Chico que continuaram vivos: como ele, nós também 
precisamos acreditar e sonhar outros mundos possíveis. 

Encantada com a obra, a poetisa e regente dos co-
rais a escola  oncei o artins  co p s o poe a que 
mostramos aqui:

Relato 
de experiência
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 aria Ang lica dos Santos Pinto, licenciada em Pedagogia e ilosofia. 
Professora de Ensino Religioso no Colégio Santo Antônio, em Belo 

orizonte  .
 A I A, . .  SA S, . . Fé na vida. .ed. São Paulo  d. do 

Brasil, ,  . .

Chico na floresta nasce, 
Vive, convive 
 
Respeita 
Conserva 
Ama 
Preserva 
 
Tem medo 
Mapinguari, 
Bicho esquisito 
Que vive ali. 
 
Da floresta nasce água 
Jorra água, 
Rio enche 
A vida não padece, não perece: 
Acontece! 
 
O cheiro da floresta  
Lhe apetece. 
 
Aspira ao bem da floresta 
Anseia pelo plantio 
Diz não ao corte, à morte! 
 
Mãos desonestas  
Derrubam florestas. 
Veja que dureza! 
Ir ao chão tanta beleza! 
 
Desmatadores antivida 
Com ideia resolvida: 
Derrubar, acabar! 
 
Chico sabe da ideia descabida 
Dessa gente inconsequente 
Que mata bicho, árvore e gente! 

Funda sindicato no meio do mato 
É seringueiro, 
Da mata: ordeiro. 
 
Da referida floresta retiram 
Pássaros raros 
Caros 
De cantos bárbaros! 
 
“Herói não desiste: herói insiste! ”
“A floresta é a história de um povo.” 
Assim vive, assim fala 
Ao velho e ao novo 
 
Chico com destreza  
Defende a natureza 
Diz não à avareza 
Dessa gente atrevida 
Com a maldade envolvida! 
 
Como a árvore desprevenida, 
Sua voz emudecida 
Tem sua vida dissolvida! 
 
Chico vai ao chão 
Então... 
 
Sua trajetória, 
Heroica história 
Hoje na memória 
Do povo da floresta 
Que diz que 
 
Por tanto amor 
Chico virou flor! 

A ética franciscana, presente em todas as di-
ens es o ensino o ol io anto nt nio  

valoriza o aprendizado centrado não somente na 
cognição, mas também na emoção. Segundo Adélia 
Prado, “o que a memória aprende, ela esquece. O 
que a memória ama, não será esquecido nunca”.** 
As crianças foram, então, convidadas a libertar seu 
i a in rio   a partir as re e es so re o li ro 
e o poema, criaram uma história em quadrinhos, 
recontan o a i a e ico en es co  esen os 
que encantaram e emocionaram pela criatividade 
e pelos sentimentos colocados na arte elaborada. 
A injustiça e a violência que acabaram com a vida 
e ico en es ora  retrata as nos esen os 

pela tica pr pria a ai a et ria as crian as  assi  
como a vitória sobre essa injustiça, pois, em nossas 
re e es  elas ora  con i a as a co preen er 
que a “vida”, não a morte, tem a última palavra.

ssi  escre eu a aluna ir nia  ascare-
nhas, 9 anos: “Chico, ainda pequeno, já pensava em 
sal ar a oresta  uan o cresceu  lutou co  arra 
para sal ar a nature a  es o epois e alecer  
suas ideias permaneceram e o povo continuou bus-
can o preser ar a inte ri a e a oresta  le  u  
e e plo e luta e esperan a para to os n s

A escola, por apostar no potencial criativo de 
seus e uca ores  coloca  isposi o  na r fica a 
instituição, serviços de desi n e recursos como ima-
gens ampliadas em cartazes A3 de alta resolução, 
impressos complementares, entre outros. Cons-
truiu-se, então, um grande mural com a imagem 
de Chico. Acredito ser esta a parte com que as 
crianças mais se envolveram, pois elas amam ati-
i a es que e trapola  a rotina e  sala e aula  

Isso nos remete ao ideal de educação em que as 
crianças se veem como parte interativa do pro-
cesso  o opini es  utili a  sua i a ina o e 
cria  e pectati as  atri uin o  assi  si nifica o 
ao que aprenderam até então.

Chico, 
homem da floresta



Tecnologia | Por Celso Antunes*
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Seu fi l o ou sua fi l a  ou es o outra crian a 
que oc  queira e   aqueles que parece  ter 
c e a o ao un o ru a o  aos aparel in os 

eletr nicos   squece o te po  en ol i o e  o os ele
tr nicos  s  pensa e  po ons e n o i a ina casti o 

aior que sua supress o  ain a que por al uns se un
os  nt o  para ns  

ara ns porque oc  inte ra parte e pressi a a 
popula o rasileira que po e i er os eleites o con
su is o e porque os o os eletr nicos s o essenciais 
para o est ulo as inteli ncias  o esen ol i ento a 
socia ili a e  a autoe uca o e ocional e o preparo 
para o o nio as co pet ncias  te a que o e ais 
se co enta quan o se ala e  e  ais tar e  o 

 iente esafi a or e si ula o e e repre
senta o e pap is e  ao es o te po  e culo e in
trospec o pelo te po a strato  en ol e seus partici
pantes e  controle so re esafi os que a ist ria a i a 

u ana a ais escon e  
ais ain a  i p e a es e esti ula circuitos cere rais 

que ne  a el or equipe ocente o un o reuni a e  
u a escola po eria ousar   o o su ere a es cont nu
as e trans er ncias   e e na a ale apren er se n o 

trans eri os o que apren e os  a u a a sensa o e 
feeling in ispens el at  para atra essar u a rua  ostra 
que o erro  ele ento inte rante e essencial no processo 

e apren i a e  e  co inan o a ira el ente a intui
o co  a istra o  e ercita a pr tica a e peri ncia  pro

cesso crucial na a alia o si nifi cati a e to a apren i a
e  er a eira ente essencial para a escola e para a i a  

o entanto  essa quali a e  que aula e positi a al u a 
po e i ualar  ain a  pouco iante e outras co pet ncias 
que o o o eletr nico a  rotar   co  essa a o t o co

u  e t o insistente que a crian a apren e e eci e a ir  
usa an lise e s ntese e  ca a instante e no es o o

ento  co para  classifi ca  sinteti a  or ani a e  alan o 
consi o  enerali a so ente quan o  poss el enerali
ar  esquisa co  ousa ia e  ca a se un o e se en ol e 

e  riscos se  qualquer risco  constr i si nifi ca es e pen
sa si nifi ca os  se e ociona e se encanta e  istancian o
se os pais  n o os inco o a  n o recla a pelo sor ete  

n o interro pe con ersas s rias e a ultos e li erta a i a
ina o  ispensan o os pais e recla ar e co o  e  sua 
poca  i a ina a  ortanto  se oc  perce eu ironia no 

t tulo  esque a a  pois s o real ente sinceros os para ns  
as  co o  so re quali a e e i a para a crian a que 

A CRIANÇA ADORA POKÉMON?

A criança adora

Não larga o videogame? Que bom...

???



Páginas Abertas 15

nestes ra iscos se ala   esnecess rio a re ar o que to
os sa e  so re o alor a oa ali enta o  a pr tica e 

esportes  a e plora o e lin ua ens e e passeios  reais 
ou irtuais  por e posi es  participa o e  oli p a as  
en ol i ento e  torneios e ais  uito ais  

a eria  at  es o  e por que n o   e altar a qua
li a e a cou e e encionar que a  e   i est o   
co pro a a ente anti in  a at ria  cicatri ante e antio
i ante  o estra a a asti a o   riqu ssi a e  erro  

t o essencial ao cresci ento  pre ine ane ias e  un a
ental para transportar o i nio para as c lulas  a re an

o a isso tu o o i prescin el c lcio e o alto teor e fi 
ras   o tantos os atri utos esse e etal  t o portu u s 

e t o co u  que a es e papais po eria  pensar e  
a inistrar cou e para seus fi l os no ca  

a an  na e clusi i a e o al o
o  so  a or a e sopa no antar 
e   claro  no lanc e espera o e  

oas cantinas escolares  
 nessa ora que oc  co  

o  senso  protesta e ostra 
que  e celente  as que o consu
o e a era o  oi ice   es o  

anto para a cou e ou outra ruta ou er ura qualquer 
quanto para os o os eletr nicos  al e qual e  por essa 
ra o  n o esque a a cou e  as  por a or  n o e a ere 
o itin o outros ali entos  n o se e pol ue co  o os 
eletr nicos  le ran o se e que s o real ente teis  
co o ta  o  a pr tica a nata o e o ute ol  o 

ate papo e a corri a  a praia e a ontan a  
 al n o est  no o  e ostoso o o eletr nico e 

ne  no incr el o on  assi  co o n o est  nas ru
tas e na ostosa e sau osa cou e e anti a ente  as na 
e clusi i a e e seu uso  no e a ero oentio e qualquer 
pr tica que trans or a e uca o e  cio  ucar  ensi
nar re ras  esta elecer li ites  uerer e   n o con un

ir quali a e co  quanti a e

*Celso Antunes é mestre em Ciências Humanas, especialista em Inteligência e 
Cognição e sócio-fundador do Movimento “Todos pela Educação”. Consultor 
em Educação da Fundação Roberto Marinho (Canal Futura). Vice-reitor da Uni 
Sant’Anna de São Paulo. Autor de cerca de 200 livros sobre temas ligados a 
Educação e Literatura Infantil, publicados por diversas editoras brasileiras, e 
alguns traduzidos e também editados em países da América do Sul, América 
do Norte e Europa.

a inistrar cou e para seus fi l os no ca  
a an  na e clusi i a e o al o

o  so  a or a e sopa no antar 
e   claro  no lanc e espera o e  

o  senso  protesta e ostra 
que  e celente  as que o consu
o e a era o  oi ice   es o  

Os jogos eletrônicos 
são essenciais para o 
estímulo das inteligências, 
o desenvolvimento 
da sociabilidade, a 
autoeducação emocional e 
o preparo para o domínio 
das competências.



Capa | Por Marcelo Balbino
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conhecido quanto o processo de conhecer”. Já a característi-
ca principal do autoritarismo é que os alunos não obedecem 
por acreditar na autoridade docente, e sim porque são obri-
gados. Eles obedecem, mas não respeitam, o que gera um 
círculo vicioso: os estudantes não respeitam o professor, que 
se torna mais autoritário e utiliza mais instrumentos de coa-
ção, gerando mais indisciplina e, consequentemente, menos 
respeito por parte dos alunos.

É possível haver professores que não sejam autoritá-
rios, mas tenham autoridade? De que forma?
Não só é possível, como necessário. No passado, os profes-
sores impunham suas vontades à turma utilizando o auto-
ritarismo e silenciando seus alunos, suas aspirações e seus 
interesses. No entanto, ao demonstrar sua autoridade de 
forma consciente e respeitando seus alunos, o professor de-
monstra que é quem tem as competências para auxiliar seus 
alunos na construção da aprendizagem em sala de aula.

Em sua visão, a autoridade influencia a aprendiza-
gem? Como?
Certamente. Ao exercer sua autoridade em sala, o professor 
obtém o respeito de seus alunos, mostrando a eles que seus 
atos e atitudes em sala de aula são criteriosos e têm como ob-
eti o final a apren i a e  os estu antes  ssi  os alunos 
passam a encarar o professor como um elemento em que eles 
po e  confiar para au ili los e  seu processo e constru o 

Elaine Lopes Novais é professora do Departa-
mento de Línguas Anglo-Germânicas do Colé-
gio Pedro II, no Rio de Janeiro (RJ), formada 

em Letras pela Universidade Federal do Rio de Janeiro 
(UFRJ), mestre em Linguística Aplicada e doutora em 
Estudos da Linguagem pela Pontifícia Universidade Ca-
tólica do Rio de Janeiro (PUC-Rio). Ela conversou com 
Páginas Abertas sobre um tema que permeia as salas de 
aula de todo o país: autoridade e democracia na escola.

Como podemos definir o conceito de autoridade no 
ambiente escolar?
Segundo Arendt, autoridade é tudo que faz com que as 
pessoas obedeçam. Assim, na instituição escolar, uma pes-
soa, investida da função de professor, adquire o poder de 
determinar as ações dos alunos, que legitimam esse poder, 
pois têm a imagem do professor como autoridade.

Qual a diferença entre autoridade e autoritário na 
educação?
A autoridade pressupõe a aceitação do papel daquele que 
exerce uma função hierarquicamente superior. Isso ocorre 
porque a autoridade do professor se constitui a partir de 
uma aliança entre conhecimento e experiência na condução 
da turma. Segundo Aquino, “para encaminhar seus alunos 
para a compreensão de um determinado conhecimento, é 
necessário que o professor domine tanto o fenômeno a ser 

Convidamos a especialista Elaine Lopes Novais para falar sobre autoridade, censura e 
democracia na escola. Confira também nossas sugestões para trabalhar os temas em sala de 

aula e indicações de leitura

democracia na escola
Autoridade, censura e
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do conhecimento. Um professor cuja autoridade é validada 
por seu grupo consegue resultados pedagógicos muito mais 
efica es o que u  pro essor era ente autorit rio

Existe algum modelo a ser seguido pelo professor?
Não há um modelo a se seguir. Cada professor exerce a 
sua autoridade de um modo diferente. Alguns são mais 
carinhosos, outros são mais amigos, outros demonstram 
sua autoridade através do conhecimento técnico. Mas algo 
que não pode faltar na autoridade é o respeito ao aluno 
enquanto ser humano em processo de formação. O estu-
dante tem que perceber que o professor se preocupa com 
ele, com seu aprendizado, além de enxergar o professor 
como o par mais competente da relação de aprendizado.

Como o professor deve trabalhar a questão da auto-
ridade em sala de aula?
Ele deve mostrar aos alunos que é o responsável institucio-
nal pelo aprendizado do grupo. Ele não é mais um colega. 
Deve deixar claro que tem uma agenda a cumprir e que são 
dele a função e o conhecimento para conduzir o processo.  
No entanto, ele também deve abrir brechas em sua agenda 
pedagógica para incorporar as necessidades e interesses de 
seus alunos. Como professora de inglês, tenho um conteú-
do a ser ministrado. Mas posso adaptar esses conteúdos aos 
interesses dos alunos, fazendo com que as aulas estejam de 
acordo com suas aspirações e gostos. Então, se tenho que 
trabalhar um determinado tópico, posso fazê-lo através de 
atividades sugeridas ou acordadas com os alunos, para que 
essas se adaptem aos seus interesses. 

Para você, a autoridade é necessária em sala de aula?
É imprescindível. Uma sala de aula sem autoridade não é 
um ambiente favorável à aprendizagem. Sem ela, o vínculo 
entre professor e aluno se perde e o processo de constru-
ção do conhecimento se torna quase impossível.

Na sua visão, os alunos, hoje, tem menos ou mais 
respeito pelo professor? O que isso representa para 
o ensino?
Em geral, os alunos têm menos respeito pela figura 
do professor como autoridade. Por isso, o trabalho do 
professor é muito mais difícil, uma vez que ele precisa 
conquistar os alunos para obter esse respeito. Tal con-

quista não pode ser baseada em uma atitude autoritária, 
mas através da constante negociação entre professor 
e alunos e de uma posição firme do professor como 
responsável pelo processo de ensino-aprendizagem. A 
partir do momento em que os alunos o aceitam e o 
retificam como o condutor do processo, constrói-se e 
conquista-se o respeito dos alunos.
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A DEMOCRACIA NA ESCOLA

      
 pala ra e ocracia  e  o re o  i nifica o 

poder do povo”. É um direito constitucional pétreo que 
permite ao cidadão brasileiro indicar representantes públi-
cos e participar ativamente das resoluções dos problemas 
coletivos dentro de uma sociedade organizada. 

Na escola e na família, duas comunidades importantes 
que preparam o cidadão para viver em sociedade, normal-
mente há uma confusão em torno desse conceito. 

O desenvolvimento das habilidades cognitivas, a produ-
ção de exercícios para resolução de problemas sistemáticos e 
a instrução dos alunos são responsabilidades da escola. Nes-
se ambiente, o aluno se submete a determinadas funções que 
exigem concentração, determinação e trabalho. São atributos 
que tiram o aluno de um estado de tangência e o colocam em 
permanente exercício intelectual. No âmbito do comporta-
mento e das relações, a mesma coisa – há, por parte do aluno, 
um esforço para que consiga se adequar socialmente a pessoas 
que pensa  e or a i erente   uitos casos   con i-
tos e interesses tanto no o eti o fi  o aluno apren er  
quanto do exercício social de conviver com outras pessoas. 
Esse fenômeno é comum dentro das comunidades e prova a 
importância dessas instituições sociais. 

Durante esses momentos de crise, às vezes paira sob o 
olhar crítico do estudante certa aura de injustiça. O aluno 
se ressente por não ter o direito de escolher as matérias que 
vai estudar e o nome de seu responsável legal dentro da sala 
de aula (o professor). Durante o processo de aprendiza-
do, muitos alunos não se conformam por não ter voz ativa 
quanto às resoluções dos problemas da escola. Nem sem-
pre an ar  ireito e resposta e  o entos e con ito  
Muitas dúvidas deixarão de ser dirimidas e o professor, ou 
o coordenador, por muitas vezes, ganhará fama de ditador.

São sentimentos que frequentemente passam despercebi-
dos pelos professores, tão ocupados com seus afazeres. Mas 
esse en eno  re e o o o i ento cultural e  que o alu-
no está envolvido, o tipo de educação recebida e a compreen-
são que esse aluno tem sobre cidadania. Esse posicionamento 
crítico dos alunos pode ser aproveitado pelo docente em sala 
de aula: servir de tema para trabalhos escolares e para debates. 

Um fator que colabora para a confusão sobre o aspec-
to aparente ente anti e ocr tico na escola  a ificul-

a e e efinir u  i eal e ci a ania no rasil  e un o 
o dicionário, “cidadania” é a qualidade de um cidadão. 
Num país com tantas diferenças sociais, é muito difícil 
generalizar o termo, pois as realidades dos grupos sociais 
s o a soluta ente istintas  o que re ete ireta ente 
na qualidade que cada cidadão terá, em seus direitos e 
deveres. Por isso, em muitos casos, a instrução recebida 
na escola de um bairro nobre será muito diferente da 
instrução de uma escola da mesma rede de ensino em 
um bairro carente. Nesse sentido, cabe aqui um protesto 
nada velado: a educação brasileira é elitista, pois parte do 
pressuposto de que todos têm as mesmas condições de 
aprendizado, que todos têm os mesmos direitos sociais e 
que, portanto, precisam estar aptos rapidamente a exer-
cer os mesmos deveres. É possível observar nas comu-
nidades carentes escolas que abandonaram seu currículo 
acadêmico para dar sustento moral e emocional a alunos, 
vítimas de lares disfuncionais, da violência e do vácuo 
de poder público. Quando a escola deixa de produzir 
conhecimento sistemático e passa a assumir um papel 
p trio e protetor  n o s  se es ia o seu o eti o fi  
como também impede alunos oriundos de lares funcio-
nais de se desenvolver intelectualmente.

Outro aspecto que reverbera diretamente no compor-
tamento do aluno em sala de aula é o movimento político. 
Na época da ditadura militar, o senso de democracia era 

ni o  ssa alta e trato co  o te a se re etia nas li-
ções dos professores. A professora do jardim de infância 
dizia para seu aluno: “Desenhe uma árvore com frutos 
vermelhos”. Quando o aluno desenhava uma árvore com 
frutos verdes, ganhava uma corrigenda. Muitos alunos 
dessa época, ainda hoje, consideram a escola um espa-
ço de totalitarismo. Esquecem-se que tudo evolui nessa 
vida e que os atuais professores são os jovens de outrora: 
sentaram-se nas carteiras dos alunos e sofreram toda a 
sorte de injustiças sem poder cantar “Another brick in the 
wall”, do Pink Floyd. Sentiam-se como animais diante do 
abate, pessoas com ideais e potencialidades fadadas a uma 
uniformização de seus pensamentos e comportamentos. 
Exageros à parte, sabemos hoje que muitos adultos têm 
desinteresse pela leitura por causa da obrigatoriedade im-
posta por seus professores. Até mesmo essa política já 
evoluiu. E muito!

Até que ponto há autoritarismo nas 
ações do professor? 



Páginas Abertas 19

A razão, sozinha, torna-se ponto de segregação entre pes-
soas, transforma autoridade em autoritarismo. O amor sem a 
razão também é negativo, pois torna as relações permissivas. 

Ser autoridade é como ser as margens de um rio. As mar-
gens são sólidas e aparentemente intransponíveis. E é isso 
que impede a água de correr fora de seu caminho. Sem as 
margens, a água do rio não se tornaria corrente, se perderia, 
encharcaria e passaria a feder. Mas, em momentos propícios, 
as cheias de um rio se tornam importantes. Pois elas são ca-
pazes de inundar essas margens por alguns dias e, com seus 
movimentos de revolta, nutrir o solo, até voltar para seu esta-
do natural e voltar a correr. 

* João Pedro Roriz é escritor, dramaturgo, jornalista e arte-educador. Autor de 25 
livros, a maioria paradidática, realiza palestras e eventos de arte-educação em 
todo o País. Site: www.joaopedrororiz.com.br.

Em todo ambiente acadêmico, existe um ponto de parti-
da e um objetivo. É evidente que para todo bom professor 
há uma missão: colaborar para que o aluno atravesse esse ár-
duo caminho. Ninguém disse que é fácil. Ninguém disse que é 
gostoso. Ler, aprender e fazer cálculos são exercícios. E todo 
exercício traz dor. Nesse sentido, é fundamental para o aluno 
entender cada processo de seu aprendizado. E esse trato é fun-
damental. A escola tem hierarquias. E isso é comum da nature-
za. Paradoxalmente, o aluno sozinho está no último nível desse 
escalonamento de poder, mas, unido a outros colegas, ganha 
uma força monumental que ultrapassa todos os outros pode-
res. É por isso que a união entre os colegas, o esforço de um 
desenvolvimento conjunto dentro de um ideal moral e ético se 
torna tão fundamental em uma escola. 

A escola é a representação de uma coletividade. E cada 
aluno e cada professor, nesse sentido, tem um papel fun-
damental. Mas é difícil alcançar essa democracia dentro 
da escola quando o gestor educacional não sabe ouvir as 
ideias que vêm de baixo. Quando nem sequer estimula a 
rela o entre pessoas para que n o a a esafi os  sua su
posta autoridade. Esse tipo de gestor não consegue equali-
zar dois elementos fundamentais para a conquista de uma 
verdadeira autoridade: o amor e a razão. 
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Vamos cuidar do que é nosso!

É fácil perceber que os direitos e deveres 
ainda não estão ao alcance de todos.
É urgente que nos juntemos para cuidar
do nosso país e do nosso povo. E, para isso,
é preciso entender o que é cidadania.
O Almanaque da cidadania é o seu novo guia 
nessa missão. Com informações essenciais, 
bom humor e linguagem jovem, este livro 
promete mudar pra sempre a sua vida, 
tornando você capaz de mudar o seu mundo.

Almanaque
da cidadania
João Pedro Roriz
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Especial Formação de Professor | Por 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 livro é uma narrativa em versos que conta a história de Maricota, uma menina que indaga e tenta desvendar 
todas as coisas. Como tantas crianças, Maricota também às vezes ri, às vezes chora.

Justificativas
O tema aborda a infância e seus questionamentos. Os textos foram construídos de modo que o professor 
possa, além das atividades de compreensão de leitura, desenvolver um trabalho sobre a linguagem da poesia, 
mostrando as estrofes, versos e rimas.

Projeto pedagógico
Qual caminho deve seguir para obter uma infância feliz? Como fazer para compreender a vida em seu momento 
de choro e de riso?

Temas secundários
Fantasia, sentimentos, tempo, espaço, natureza.

Temas transversais
Ética, meio ambiente, pluralidade cultural e saúde.

Áreas de conhecimento
Ética, pluralidade cultural, meio ambiente, saúde.

Indicações
Ciclo um: indicado para alunos do 1º ao 3º ano.

Objetivos
Levar o aluno a desenvolver as habilidades de leitura e escrita, além de aprender a se posicionar em situações de 
reflexão e questionamentos sobre a vida.

Maricota ri e chora
Autor: Mariza Lima Gonçalves
Ilustrações: Andréia Resende
Formato: 20,5 x 22 cm  | 32 páginas



Antes da leitura
Relacionar o livro com outros assuntos que possam se interligar com o tema. Levante questões: com o que 

você mais gosta de brincar? Gosta de questionar, reparar nas coisas ao seu redor?

Iniciando a leitura 
Mostre o livro e pergunte: o que o título Maricota ri e chora sugere? Leve os alunos a observar como o livro 

foi escrito, estruturado em forma de poesia. 

Inicie a leitura compartilhada entre a classe, aplicando a dinâmica do professor mediador, monitorando o 

processo de leitura. No transcorrer da leitura, fomente a compreensão, levante hipóteses e aponte pistas. 

Depois, solicite aos alunos que façam a leitura silenciosa.

Sugestões
Lendo as imagens

Leve os alunos a ler as ilustrações do livro; a observar os desenhos, os traços notados produzidos pelas feições, 

boca, olhos e sobrancelhas.
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Atividades
Organize os alunos em dupla e solicite:
Com base na leitura das ilustrações, responda às seguintes questões:

1) Quais seriam os sentimentos da personagem transmitidos pelas imagens?  

_______________________________________________________________________________________________

2) Liste as cores que o livro apresenta, organizando-as de acordo com suas iniciais.

A ___________________________________________________________________________
B ___________________________________________________________________________
C ___________________________________________________________________________
L ____________________________________________________________________________ 
M ___________________________________________________________________________
V ____________________________________________________________________________

3) Quais são as cores utilizadas no cabelo da Maricota?

__________________________________________________________________________________________________

4) Repare em como a ilustradora caracteriza a roupa de Maricota. Descreva o que ela veste.

__________________________________________________________________________________________________

Pensando sobre o texto
1) O texto é um poema? É uma prosa?

__________________________________________________________________________________________________

2) Se for poema, quantos versos ele apresenta?

__________________________________________________________________________________________________

3) Busque nos versos palavras que rimam:

__________________________________________________________________________________________________

Compreensão de leitura
1) Qual o assunto abordado pelo livro?

______________________________________________________________________________________________

2) Qual o nome da personagem principal da história?

__________________________________________________________________________________________________

3)  O livro, logo no início, descreve Maricota. Como é Maricota?

__________________________________________________________________________________________________
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4)  O que Maricota pensa que é?

__________________________________________________________________________________________________

5)  Maricota, deitada no quintal da casa, conta nuvens. Além das nuvens do céu, o que mais tem no quintal da 
casa dela?

__________________________________________________________________________________________________

6)  Maricota ri fácil. De que ela ri? 

__________________________________________________________________________________________________

7)  Por que Maricota chora?

__________________________________________________________________________________________________

Pensando nisso 
1) Você ri e chora fácil? Por que você ri e por que você chora?

__________________________________________________________________________________________________

2) Maricota chora pela nota baixa. Você também já chorou por causa disso?

__________________________________________________________________________________________________

3) Maricota ri de gente que chora à toa. Você também ri dessa gente?

__________________________________________________________________________________________________

4) A história mostra que Maricota descobre muita coisa sobre a vida. Busque no texto e complete as frases:

a. Vai sentindo que viver ________________________________. Que doer ______________________________. 

Que perder não ______________________________ que crescer.

b. Maricota descobre que tem vento, ________________________________ na vida das pessoas. Descobre que 

pessoas _________________________ pra nunca voltar, __________________________________... E chora!!!

c. Maricota ora ri, ora ____________________. Nem tudo é ______________________. Nem tudo é tão errado.

5) Leia o trecho da história e depois responda:
Você pode explicar o que a autora quis dizer com estas palavras (grifadas)?
“Maricota faz cara séria... E ri. Ri das descobertas da vida. Descobre que o amor faz rir. E que é melhor que 
chorar. Descobre que a pobreza existe! São coisas da vida. Não sabe explicar... e chora. Descobre que tem 

vento, ventania e tempestade na vida das pessoas. Descobre que pessoas vão embora pra nunca voltar, mesmo 

quando estão vivas... E chora!!!” 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________
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6) Maricota queria muito que todos rissem das coisas que ela ri. Que coisas são essas?

__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

7) Escolha uma alternativa:

De acordo com o livro, por que Maricota ri de gente que chora à toa? 

a. Talvez porque o choro das outras pessoas não seja como o choro da Maricota

b. Maricota só chora com razão

c. O choro da Maricota vem do coração

8) Converse com seus colegas sobre estas questões:

a. Por que Maricota ri e chora?

b. O que Maricota carrega consigo?

c. “Maricota se segura na corda bamba da vida”. O que isso significa?

d. Em sua opinião, por que alguém pode pensar na Maricota como uma grande artista? Será que isso tem a 

ver com o fato de ela saber se equilibrar na corda, igual a um equilibrista de circo, ou será porque Maricota é 

uma menina emocionalmente equilibrada, mesmo quando vê tristeza na vida?    

e. Agora, com relação a sua família, às vezes seu pai e sua mãe também se seguram na corda bamba da vida. 

Por que você acha que isso acontece?

f. Ninguém entende a dor de Maricota. Que dor seria essa?

Mapeando da linguagem

1) Observe as expressões e procure dar a cada uma delas um significado:

“Maricota torce o nariz e pensa em crescer emburrada.”

__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

“Maricota não quer ser abelhuda, muito menos fofoqueira.”

__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

2) Procure no texto e escreva o significado de cada palavra:

Esmirrada, sinônimo, ferida, enviesado, bicho-de-pé.

__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
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3)  Observe o que há dentro do quadro em forma de nuvem e relacione as palavras quanto à classificação:
               Maricota - pequena - sonhar - atenta - fada - chorar - morrer - dor - amor - vida - sua 

Agora é com você
Pense um pouco sobre as coisas que acontecem na sua vida e as descreva ou desenhe nos respectivos quadros:
 
      O que me faz rir                                                 O que me faz chorar

Um assunto leva a outro
Pesquise com o seu professor de Ciências e responda: 

a. Como se formam os ventos?

b. Como se desenvolvem as tempestades?

Desafi o
Crie um desenho ou história em quadrinhos que possa representar a história de Maricota ri e chora.

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 Maricota ri e chora, 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.

Substantivo próprio         Pronome possessivo         Verbo

Substantivo simples          Substantivo abstrato          Adjetivo           



Projeto Pedagógico
encartado junto com a revista | Edição 68

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

Formato prático: Para retirar este encarte, 
basta juntar as oito páginas e puxá-las.
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Nasceu sob à luz de lampa-
rina a querosene. Naquela 
noite, a parteira do lugar, 

já com a vista cansada e as mãos trê-
mulas, quase não enxergou seu cor-
dão umbilical. Cortou-o certinho, 
porque experiente. Pegou dezenas de 
pequeninos em suas mãos, fosse noi-
te  osse ia  c o esse ou fi esse sol  
Enquanto ecoava seu primeiro choro 
ao chegar neste mundo, lá fora o galo 
entoava seu canto, anunciando a au-
rora de um novo dia.

Com o seu nascimento toda a hu-
manidade estava ganhando. Toda a 
cria o se enefi cian o  sso porque 
toda vida nova que vem ao mundo 
traz consigo ganhos para toda a cria-
ção. Nasceu saudável. O pai, ao entrar 
no pequeno quarto, já iluminado pela 
luz dos primeiros raios de sol, ao vê-la 
deitadinha na rede, na paz que só os 
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*Antonio Iraildo Alves de Brito é padre paulino, jor-
nalista, bacharel em ilosofi a e eologia. estre em 
etras e egionalidade. outorando em omunica
ão e Semi tica. Publicou o li ro Patativa do Assaré: 

porta-voz de um povo ela PA S.
iraildo aulus.com.br

anjos têm, disse: “Menina bonita do 
pai, que graúda! Deve pesar uns três 
quilos”. A mãe sorriu, concordando.

Deram-lhe o nome de Raimunda. Po-
rém, sempre a chamaram de Doquinha. 
Como menina do mato, aprendeu desde 
cedo a amar a natureza. Ficava encanta-
da com as formigas carregando folhas 
maiores do que elas. Sabia o nome 
os p ssaros e e lon e os i entifi ca

va pelo canto: acauã, araponga, bem-
-te-vi, canário, cancão, carão, cabeça-
-vermelha, ema, juriti, nambu, patati-
va, sabiá, socó, três-quartos, xexéu... 
Sempre teve medo do carcará. Viu-o 
muitas vezes assustando as galinhas 
o terreiro e fi ca a a  ita quan o ele 

carregava em suas garras algum pin-
tinho. Até chorava de pena ao ver o 
bichinho sendo levado para as alturas.

oquin a fi cou o a e te e o 
mesmo destino da vó, da mãe, das 
tias, das vizinhas. Casou-se nova e 
enc eu a casa e fi l os  ara cri los 
enfrentou muita precisão. Devota de 
Nossa Senhora do Bom Parto e de 
São Francisco, jamais perdeu a fé e a 
esperança. Amor sempre teve de so-

bra. Filhos dão trabalho. Mãe dá amor. 
Foi sempre isso o que fez Doquinha. 
Também jamais se recusou a ajudar 
quem precisasse. Mesmo com a luta 
de casa e da roça, que não era pouca, 
percorria distância a pé para visitar os 
doentes, ou mesmo uma visita amis-
tosa para um dedo de prosa. 

Já idosa e doente, nunca foi de 
la entar  restes a orrer  fi cou sa
bendo que a energia elétrica chegaria 
ao sítio. Não acreditou. Ouvira muitas 
promessas de políticos enganadores. 
O programa Luz para todos chegou 
às vésperas de sua Páscoa. Doquinha 
enxergava quase nada. 

Antes de partir, seus olhos, da cor 
do céu do sertão, sem nuvens, ilumina-
ram a todos. Não há como se esquecer 
daquele olhar nem da vida inteira de 
Doquinha, iluminada pelo amor.

O olhar de
DOQUINHA
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Museu Casa de Cora Coralina, em Goiás, remonta a trajetória de uma das 
grandes personalidades brasileiras, tanto na vida como na literatura

No acervo destacam-se diversos objetos pessoais, ma-
nuscritos, hemeroteca, datiloscritos, correspondências, 
móveis e livros. Um olhar atento aos objetos presentes 
permite ao visitante ambientar-se ao discurso poético da 
autora e suas imagens. Também possibilita imaginar os vá-
rios tempos da vida que ela atravessou, seja por meio das 
peças de roupas, fotos ou utensílios domésticos. 

Inaugurado no dia 20 de agosto de 1989, em virtude 
da data comemorativa dos 100 anos de seu nascimen-
to, o Museu Casa de Cora Coralina é um dos grandes 

destaques culturais da cidade de Goiás (GO). Ali, onde a 
poetisa morou com a família, às margens do Rio Vermelho, 
permanece a construção secular e a memória da sua vida, 
seus versos e escritos. 

Além apresentar o local, ainda oferece visitas moni-
toradas, sala de pesquisa, vídeos e documentários, entre 
outros projetos. 

Mesmo sem começarmos a falar da genialidade de Cora 
Coralina (1889 – 1985), a casa por si só já representa uma 
grande atração que atravessa o tempo e que também ser-
iu e in u ncia para a poetisa  onstru o perto e  

o imóvel recebeu diversos moradores, como José Joaquim 
Pulquério dos Santos, capitão-mor da Coroa Portuguesa, 
e José Amado Grehon, secretário do Governo da Capi-
tania  at  final ente ser a quiri o pelo trisa  e ora  
Em 1985, a casa foi comprada pela construtora mineira 
Alcindo Vieira e, então, doada à Associação Casa de Cora 
Coralina, mantenedora do projeto.

O charmoso imóvel, também nomeado pela poetisa 
como “Casa Velha da Ponte”, engloba uma área de 3 mil 

etros qua ra os  co   c o os constru os  ica e 
água potável e amplo quintal.

Vermelho
oração
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História 

o  ortes ra es espal a as e finca as e  oi s  ora 
Coralina passou a ser famosa no Brasil tempos depois de 
escrever coisas preciosas, também comparadas aos doces 
que produzia, com a mesma precisão e carinho que empre-
gava em seus versos.

A fama e o respeito cresceram quando seu trabalho foi 
recomendado por ninguém menos que Carlos Drummond 
de Andrade, após ter recebido a obra Poemas dos Becos de 
Goiás, seu primeiro livro, publicado em 1965, quando a 
poetisa tin a  anos   escritor ineiro teria ito que o 
trabalho da autora “era poesia das mais diretas e comunica-
tivas que já tenho lido e amado”.

A história de Ana Lins dos Guimarães Peixoto Bretas, 
ais con eci a co o ora oralina  inclui uitos esafios  

Ela nasceu em Goiás, no dia 20 de agosto de 1889. No mes-
mo ano, a poetisa perdeu o pai, o desembargador Francisco 
de Paula Lins dos Guimarães. Fez o curso primário na rua 
Direito, em Goiás, em 1895, na escola da mestre Silvina. 

Cora mudou-se diversas vezes de residência, deslocan-
do-se tanto para municípios do próprio estado em que 
nascera como para outras localidades – entre elas Andradi-
na, Penápolis, São Paulo e a Fazenda Paraíso, na cidade de 
Mossâmedes –, até retornar para a casa da Ponte em Goiás. 

l  e cui ar os fil os  oi a en eira e en e ora 
de rosas, tecidos e, depois, livros. Participou ativamente 
da Revolução Constitucionalista (1932) e chegou a en-
trar para o convento na Ordem Terceira da Penitência 
de São Francisco de Assis, com o nome de Irmã Concei-
ção. Cora ainda foi candidata a vereadora na cidade de 
Andradina, em 1951.     

Também mudou de nome no âmbito da literatura, 
passan o a pu licar cr nicas e contos e  ornais co  
o pseu ni o e ora oralina  eno ina o que  e 
acordo com a autora, representava “coração verme-
lho”. Assumiu a vice-presidência do Gabinete Literário 
Goyano e montou o jornal A Rosa, conduzido só por 
mulheres, ao lado de Alice Santana, Leodegária de Jesus 
e Rosa Godinho.

o lon o os anos  pu licou poe as  cr nicas  ist -
rias e confiss es  que l e alera  pr ios e in ica es e 
destaque: foi nomeada na Academia Feminina de Artes 
de Goiás (cadeira 5) e homenageada pelo Conselho Na-
cional da Mulheres do Brasil e no Rio de Janeiro. Além 
disso, recebeu o troféu Jaburu (1951), o título de doutora 
honoris causa pela Universidade Federal de Goiás, a Ordem 
do Mérito do Trabalho no grau de comendador pelo en-
tão presidente da República João Batista de Figueiredo 
e o Troféu Juca Pato, da União Brasileira de Escritores, 

D
iv

ul
ga

çã
o:

 M
us

eu
 C

as
a 

de
 C

or
a 

C
or

al
in

a
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tornando-se a primeira mulher a receber tal mérito. Cora 
ainda recebeu uma homenagem da ONU como símbolo 
da mulher trabalhadora rural.  

Após retornar a sua casa em Goiânia, Cora Coralina fa-
leceu, em 1985, vítima de pneumonia, aos 96 anos de ida-
de. Conhecer o museu, virtual ou pessoalmente, permite ter 
contato com a vida, os costumes e o trabalho dessa grande 
personalidade brasileira.

Livros publicados
 Poemas dos becos de Goiás e estórias mais (poesia), 1965 
 Meu livro de cordel poesia  
 int  de co re  eias con  ss es de nin a (poesia), 1983
 Estórias da Casa Velha da Ponte (contos), 1985
 Meninos verdes (infantil), 1986 (póstumo)
 Tesouro da Casa Velha (poesia), 1996 (póstumo)
 A moeda de ouro que o pato engoliu (infantil), 1999 (póstumo)
 Vila Boa de Goiás (poesia), 2001 (póstumo)
 O prato azul-pombinho (infantil), 2002 (póstumo)

Museu Casa de Cora Coralina
http://www.museucoracoralina.com.br

Visita virtual
http://eravirtual.org/cora_br/

Serviço
Endereço: Rua Dom Cândido, 20, Centro – Goiás/GO.

Horário de funcionamento: Terça-feira a sábado, das 9h às 
16h45. Domingos e feriados, das 9h às 15h. 

Mais informações: 
  oi s      

Amo e canto com ternuraAmo e canto com ternura

todo o errado da minha terra.todo o errado da minha terra.
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A educação transforma o mundo.

A poesia pede passagem
Um guia para levar a poesia às escolas
Elias José

A poesia pede passagem é o guia ideal para 
apresentar o universo fantástico da poesia aos 
estudantes, que, muitas vezes, pouco ou nenhum 
contato tiveram com a literatura. Nesta gostosa 
leitura, o escritor e professor Elias José ensina como 
trabalhar com a arte da poesia em sala de aula e 
abrir um universo de possibilidades.

A poesia o expande.

Poesia na escola
A vida tecida com arte
Adriana Antunes de Almeida

O amor pela poesia costuma bater à porta sem pedir 
licença. E o livro Poesia na escola é a porta de entrada 
para essa paixão. Na obra, Adriana Antunes de Almeida 
alça altos voos sobre o fazer poético e os poetas mais 
celebrados de todos os tempos. Didático e atual, o título 
une dois dos universos essenciais ao desenvolvimento 
humano: a poesia e a educação.

leitura, o escritor e professor Elias José ensina como leitura, o escritor e professor Elias José ensina como 
trabalhar com a arte da poesia em sala de aula e trabalhar com a arte da poesia em sala de aula e 
abrir um universo de possibilidades.abrir um universo de possibilidades.

O amor pela poesia costuma bater à porta sem pedir 
 é a porta de entrada 

para essa paixão. Na obra, Adriana Antunes de Almeida 
alça altos voos sobre o fazer poético e os poetas mais 
celebrados de todos os tempos. Didático e atual, o título 
une dois dos universos essenciais ao desenvolvimento 
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Li, Gostei e Recomendo! | Por Mário Sérgio Rocha*

A    vida do homem é um cami-
nho de busca pela verdade 
última de sua vida. Não nos 

contentamos com o mero fato de exis-
tir. Queremos também saber o porquê. 
Na odisseia humana em busca de nos-
sa pátria verdadeira, aquele lugar para 
onde tende nossa felicidade, Deus sem-
pre foi uma resposta sedutora e um ca-
minho possível. Muitos homens segui-
ram por essa senda e encontraram-se 
com o que procuravam. 

O livro que me coube apresentar 
trata justamente da história de grandes 
homens e mulheres que se embrenha-
ram nos caminhos de Deus. O itinerá-
rio existencial e religioso destes pilares 
do pensamento místico está na obra 
Narrativas místicas: antologia de textos mís-
ticos da história do cristianismo (PAULUS, 
2016). Ela reúne o pensamento e, mais 
especifi ca ente  a e peri ncia e ran
des místicos do Cristianismo.

A obra é organizada por dois es-
tudiosos da mística cristã: Maria Cla-
ra Bingemer e Marcus Reis Pinheiro. 

Ambos compõem o grupo de pesquisa 
Apofatike, que congrega diversos estu-
diosos da temática em questão. A pre-
sente obra é um trabalho coletivo, em 
que estão contemplados os trabalhos 
de pesquisas dos mais diversos estu-
iosos as reas e ilosofi a  eolo ia  

Fenomenologia da Religião e Ciências 
da Religião. Este trabalho vem em boa 
hora e visa preencher uma lacuna bi-
lio r fi ca  uito te po senti a no 

mercado editorial.
Como está pensada a estrutura da 

obra? O livro divide-se em quatro par-
tes. Os autores apresentam os princi-
pais expoentes do pensamento místi-
co seguindo o critério cronológico já 
consagrado: Antiguidade, Idade Média, 
Idade Moderna e século XX. Além 
disso, antes da apresentação dos textos 
selecionados, segue-se um breve estudo 
io r fi co o stico escol i o   o

jetivo deste caminho metodológico não 
é comentar, analisar ou dizer algo sobre 
a experiência de Deus desses autores, 
mas deixar que os próprios se mostrem 

para nós, com toda sua alma inquieta e 
sedenta pela verdade.  

Na primeira parte, entram em cena 
os místicos da Antiguidade Cristã. Dos 
muitos místicos que poderiam ser ana-
lisados, preferiu-se – com razão, por se 
tratar de uma obra introdutória – apre-
sentar apenas os mais expressivos e que 
resumem em suas obras todo o movi-
mento espiritual de seu tempo. Deste 
modo, podemos ter uma visão geral de 
como Orígenes (184 – 254), Gregório 
de Nissa (335 – 396), Evágrio Pônti-
co (345 – 399), Santo Agostinho (354 
– 430 e Pseudo-Dionísio Areopagita 
conceberam, experimentaram e inter-
pretaram Deus em suas obras.

Na segunda parte, mudamos ra-
dicalmente de contexto e ambiente, 
passando dos antigos místicos para 
os medievais. Contudo, a paixão por 
Deus continua com a mesma pujança. 
Dos medievais se diz que tiveram duas 
grandes paixões: o Desejo de Deus e o 
a or s letras  sso se  re  eti o na 
obra dos autores místicos seleciona-
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A EXPERIÊNCIA DE 
GRANDES MÍSTICOS 
DO CRISTIANISMO
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*Frei Mário Sérgio Rocha é padre da Ordem de San-
to Agostinho. Atua como pároco da Paróquia santo 
Agostinho, no bairro da Aclimação, em São Paulo.

dos: Bernardo de Claraval, Marguerite 
orete  o annes auler  aco  oe

me, Johann Eckart e Nicolau de Cusa. 
Ler seus textos é perceber o itinerário 
da Alma que se orienta unicamente 
pelo desejo da Verdade. 

Na terceira parte, são apresentados 
os místicos da Era Moderna. Os pri-
meiros a ganhar espaço, e não poderia 
ser diferente, são os dois místicos espa-
n is a r e  ar elita  eresa e 
Ávila (1515 – 1582) e São João da 
Cruz (1542 – 1591). Martinho Lutero 
(1483 – 1546), o reformador alemão 
e ex-frade agostiniano, mostra, em 
suas obras, uma devastadora paixão 
por Deus. Separado de Martinho Lu-
tero pela cultura e visão de mundo, 
surge praticamente no mesmo perío-
do outro grande personagem: Inácio 
de Loyola (1491– 1556), o fundador 
da Companhia de Jesus. Inácio se 
converte de uma vida vazia e munda-
na e torna-se um soldado de Cristo, 
colocando toda sua vida e inteligência 
a serviço da nova vida. Da Espanha 
passamos para a Alemanha, pois é ali 
que nos encontramos com a persona-
lidade poética e marcante de Ângelus 
Silesus (1624 – 1677), um dos gran-
des representantes da poesia barroca 
alemã. Nossa aventura na companhia 
destes grandes mestres termina com 
Blaise Pascal (1626 – 1662). Filóso-
fo, cientista e brilhante matemático, 
Pascal era uma alma apaixonada por 
Deus. Seus últimos escritos revelam a 
grandeza de sua busca pela Verdade.   

Na quarta e última parte, entramos 
no século XX, o terrível século da amar-
gura, tédio, guerras e sofrimentos sem 
fi  este conte to  on e o a sur o 
do mal parece que ganhou proporções 
ini a in eis  e er e  fi uras tra e  
um pouco de luz. Os primeiros místicos 

do século XX apresentados na obra 
foram dois protestantes: Dietrich 
Bonhoeffer (1906 – 1945) e Albert 
Schweitzer (1875 – 1965). O primeiro 
morreu mártir nas mãos dos nazistas 
alemães na Segunda Guerra Mundial; 
o se un o  ril ante fi l so o  te lo
go e organista, ganhador do prêmio 
Nobel da Paz em 1952, abandonou 
tudo para se dedicar a cuidar dos 
mais necessitados na África. 

Seguindo a galeria dos grandes tes-
temunhos do século XX, deparamos 
com a presença de Simone Weil (1909 
– 1943). Depois de profunda angústia 
existencial, Simone encontra-se com 
Cristo. Este encontro a muda radical-
mente. Daí em diante, ela seguirá para 
sempre com Cristo e colocará sua vo-
ca o fi los fi ca a ser i o a  it  

Stein (1891 – 1942) completa a presen-
ça feminina na obra. Buscou a verdade 
pelos ca in os a ilosofi a  as oi 
epois a leitura a i a e anta ere

sa de Ávila que a encontrou de verda-
de. Foi morta no famigerado campo de 
concentração de Auschwitz. 

Completam a antologia os autores 
o as erton    a oso 

escritor e monge trapista americano; Er-
nesto Cardenal (1925 –), insigne poeta 

latino a ericano  eil ar  e ar
din (1881 – 1955), o homem que 
uniu ciência e religião; e Cristian de 
Chergé (1937 – 1996), monge trapis-
ta assassinado por radicais islâmicos. 

A obra, é preciso dizê-lo, encerra 
certa ifi cul a e  ifi cul a e natural  
visto que trata de textos milenares, 
frutos de uma mentalidade particular, 
contextual e linguagem técnica. Con-
tudo, a riqueza da obra reside neste 
importante leque de possibilidades: 
passa por textos poéticos e sermões 
até verdadeiros e densos tratados 
teológicos e especulativos. 

Se porventura, ao ler o livro, o 
leitor não concordar com o ponto 
de chegada, certamente gostará do 
caminho, do percurso e da alma apai-
xonada e inquieta destes mestres. Às 
vezes, e quase sempre, não precisa-
mos endossar o resultado conquis-
tado por aqueles que caminharam 
antes de nós. Contudo, podemos 
aprender com eles como caminhar e 

inspirar-nos em seus atalhos, e mesmo 
nas curvas, nas quais aparentemente se 
per era  o o ca in o u ano  eito 
na esperança de encontrar, na busca sin-
cera e apaixonada, precisa, no mínimo, 
ser admirado e louvado. 
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Comemoração | Pe. João Batista Gomes de Lima*

No intuito e contri uir para a re e o so re o 
te a a li eran a  inspira o nos cap tulos  
e  o an el o e o ateus t 

 e preocupa o co  conte to eral a alta e er
a eiros l eres  se a na re a  nas or ani a es socais ou 

no un o  apresento neste re e arti o os se uintes ques
tiona entos   que si nifica ser u  l er necess rio  ue 
tipos e trans or a es a atua o e u  er a eiro l er 
tra  para as u an as necess rias e  u a reali a e social

 ara respon er a estes questiona entos n o asta re
correr  senten a e car ter uni ersal e que a oa li eran a 
 aquela que ser e  caracteri a a pelo l er ser i or  co o 

escre eu a es unter e  seu best-seller O Monge e o Executivo; 
ou  ain a  e que  aquela que se e erce ten o co o un
a ento o respeito pelo ser u ano  o o stante essas 

afir a es sere  irre uta el ente corretas  n o po e os 
to las co o suficientes  porque suas si ples conclus es 
n o nos a e  percorrer to a a tra et ria  to o o enre o ou 
as nuances pelas quais o l er constr i sua ist ria e i a 
e  ista a trans or a o e sua reali a e  

 ter os representati os  sa e se que na a se 
co para co  aquilo que se apren e  ou aquilo que se 
ensina por eio a e peri ncia e i a   oi ito al u
res que u a nica passa e  por u a estra a ou por 
u  eter ina o lu ar te  aior si nific ncia e  nossa 
i a o que uitas oras e estu os te ricos e pesqui

sas so re seus aspectos ist ricos  sociais e eo r ficos  
o colocar e  e i ncia a i port ncia ou in ispensa
ili a e a e peri ncia pessoal na concep o aquilo 

que se consi era u a li eran a necess ria  n o esta os 
ne an o os re erenciais te ricos na ase conceitual a

queles que li era  ois  para o o  
e erc cio a li eran a  a se neces
s ria a un o o trip  a e peri ncia 

e i a  as ases te ricas o con e
ci ento e a sa e oria co o s ntese 
e ase e sustenta o a iss o e a 
responsa ili a e o ato e li erar  

a usca o el or enten i ento 
acerca o que si nifica ser u  l er ne
cess rio  n o po e os nos esquecer e 
que esta  u a con i o a a in istin
ta ente a to os  requeren o apenas as 
con i es pr prias o su eito li re e ca
pa  o e erc cio a autono ia  o o 
po e os perce er  e ao contr rio o 
que nor al ente pensa os  a li e
ran a n o se incula e ante o a ne
n u  car o ou un o  la se asse e
l a uito ais a u  o i ento inter
no e autocontrole o que  e press o 
a or a e terna para controlar os ou

tros  oi assi  que risto  inicial ente  
estitu o e qualquer po er  oi capa  
e con rontar os outores a ei  os 
estres  os sacer otes e os anci os o 

po o  porque ele ensina a co o al
u  que te  autori a e  e n o co o 

os outores a ei
o tentar i entificar que tipo e 

trans or a es a atua o e u  er
a eiro l er tra  para as u an as 

A LIDERANÇA NECESSÁRIA,

VALORES E O NATAL
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necess rias e  u a reali a e social ou u  rupo co u
nit rio  po e os i er que a ais i portante e to as  
e certa ente a ais e i cil e ser aplica a   a or

a o e u a no a consci ncia  e  que ca a in i uo 
e a a ir co  ase e  alores ticos e no respeito  
i ni a e u ana  sses alores se encontra  resu i
a ente na re ra e ouro o cap tulo  o an el o 
e o ateus  assi  e pressas  u o o que oc s e

se a  que os outros a a  a oc s  a a  oc s ta
 a eles  ois nisso consiste  a ei e os ro etas  
n epen ente ente as nossas responsa ili a es ou 

os car os que e erce os  precisa os pautar a nossa 

e ist ncia nos alores ticos e a i ni a e u ana   
ue as or as conta iantes as esti i a es natalinas e 

a esperan a e ano no o nos inspire  na usca a li
eran a necess ria  e que as ificul a es a i a e a 
iss o nunca nos a a  esistir o son o e a usca e 

u a no a consci ncia que nos a a acre itar na possi i
li a e e u  un o el or  

*Pe. João Batista Gomes de Lima é reitor do Centro Universitário São Camilo.
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Fundamentos para uma 
educação libertadora 

Dom Helder Camara e Paulo Freire
Martinho Condini

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

Formato: 13,5 cm x 21 cm     Páginas: 248

Globalização, gênero e 
construção da paz
O futuro do diálogo interfé
Kwok Pui-Lan

O livro analisa o papel da religião no mundo 
contempor neo e suas in  u ncias no campo 
político, assim como as discussões em 
torno da guerra e da paz, da identidade e da 
tradição, do autoritarismo e da democracia. 
A teóloga ainda debate o futuro do diálogo 
interfé e revela os principais impactos que a 

globalização causou nas relações e no diálogo inter-religioso. Além 
disso, chama a atenção para a inclusão das vozes marginalizadas e 
e cluídas que, se undo ela, n o t m sido con idadas para a mesa, 
especialmente as mulheres.

Formato: 13,5 cm x 21 cm     Páginas: 96

Práticas e perspectivas 
de democracia na gestão 

educacional
Carlos Betlinski

Este livro traz uma contribuição para 
pensarmos os processos de forma-
ção política, por meio de análises e 
problematizações das práticas de 
gestão da educação pública, basean-
do se na e peri ncia do e ercício da 
democracia participativa e visando à 
formação de uma cultura política com 
princípios, valores e convicções.

Formato: 13,5 cm x 21 cm     Páginas: 200

Ética, direito e democracia
Manfredo Araújo de Oliveira 

 possí el defi nir uma tica para a socieda
de-mundo e uma teoria de direitos iguais e 
uni ersais   ponto de con er ncia entre 
o comunitarismo e a reação do liberalis-
mo às suas teses é precisamente a tese 
istoricista e relati ista da depend ncia 

cultural das normas morais fundamentais. 
Esta posição pode ser considerada repre-
sentativa das orientações hegemônicas 
do pensamento contemporâneo e levan-

ta para a fi losofi a um rande dilema, com o qual este li ro pretende 
confrontar-se.

Formato: 13,5 cm x 21 cm     Páginas: 400
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Brasil: um mosaico de culturas
Cordel

Nezite Alencar 
Ilustrações de Elinaldo Meira

Escrito no formato de cordel, o livro faz um 
passeio pelo Brasil, destacando a cultura, 
música e costumes das mais diversas partes 
do país. A história começa na época do 
descobrimento, passando pelas explorações, 
a vida dos índios, dos portugueses, africanos 
e escravos. Em seguida, comenta essa 
mistura e o crescimento da população e das 
regiões. Caminhando pela história brasileira, o livro fala dos imigrantes que 
aqui chegaram e foram tecendo a grande colcha de retalhos que, hoje, 
chama-se Brasil.

Formato: 13,5 cm x 21 cm     Páginas: 104

Modelos de fi losofi a política  
Stefano Petrucciani 

O livro constitui uma sintética introdução 
 fi losofi a política, apresentada por meio 

de seus conceitos, de seus problemas e 
das principais teorias. O autor traça um 
mapa de algumas perguntas fundamen-
tais que a fi losofi a política tem procura
do responder no decurso de sua longa 
história: qual é a melhor ordem política? 
Que relações há entre moral e política, de 
um lado, e entre política e força, do ou-
tro? Qual é a natureza do agir político? 

am m apresenta paradi mas do pensamento político que t m mar
cado a história e conceitos políticos fundamentais como liberdade e 
liberalismo, socialismo e democracia.

Formato: 16 cm x 23 cm     Páginas: 232

Chef Brasil
Saboreando histórias 

Dílvia Ludvichak
Ilustrações de Rubem Filho

A aventura da história começa com 
o incentivo de uma atitude: a cora-
gem de experimentar! A obra pro-
clama que, na cozinha de amigos, 
toda comida é bem-vinda, anun-
ciando o ritmo do aventureiro chef 
Brasil, que viajou “meio mundo e 
meio” contando o que comeu, ou-
viu e viu. Com ilustrações primo-

rosas, o livro faz um passeio desde os tempos 
remotos, antes mesmo do fogo, no tempo das 
caçadas, passando pelas alterações de am-

bientes e a criação do forno, do micro-ondas e 
do termo cozinha. 

Formato:  21 cm x 27 cm     Páginas: 40

Princípios jurídicos e éticos 
em São Tomás de Aquino
Lino Rampazzo e Március 
Tadeu Maciel Nahur

O livro apresenta subsídios 
para os operadores do 
Direito que procuram a 
ética em sua importante 
atuação dentro da socie-
dade. Os autores realizam 
so  a lu  dos pensamentos do fi lósofo
-teólogo São Tomás de Aquino uma 
análise do tradicional modelo de justiça 

e ética, apresentados pela sociedade atual, e quebram alguns paradig-
mas ao tratarem de temas de suma importância para a área jurídica: a 
justiça, o direito, a injustiça, a lei, a propriedade. Nesse sentido, para 
re  e o, ino e rcius apresentam o esqueleto da uma eoló ica, 
em especial a parte moral que revela a integração entre fé e razão.

Formato: 15,5 cm x 23 cm     Páginas: 168

rosas, o livro faz um passeio desde os tempos 
remotos, antes mesmo do fogo, no tempo das 
caçadas, passando pelas alterações de am-

bientes e a criação do forno, do micro-ondas e 
do termo cozinha. 
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dade. Os autores realizam 
so  a lu  dos pensamentos do fi lósofo
-teólogo São Tomás de Aquino uma 
análise do tradicional modelo de justiça 

e ética, apresentados pela sociedade atual, e quebram alguns paradig-
mas ao tratarem de temas de suma importância para a área jurídica: a 
justiça, o direito, a injustiça, a lei, a propriedade. Nesse sentido, para 
re  e o, ino e rcius apresentam o esqueleto da uma eoló ica, 
em especial a parte moral que revela a integração entre fé e razão.
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As incertezas e 
o aumento da

Tudo na vida são incertezas. Nossa única cer-
teza é a morte. Desde pequenos, de algum 
modo, aprendemos a conviver com a incer-

teza. Sabemos não dispor de todas as informações pos-
síveis, as quais nos dariam a certeza de algo; assim, a 

incerteza é administrada de modo a não nos paralisar. 
Se de um lado temos a incerteza, de outro temos o 

impulso de ir para a frente, de arriscar, a partir do 
nosso conhecimento, da situação e de algum tipo 

de avaliação da relação impulso/incerteza. 
Uma “necessidade” (não necessariamente 

uma necessidade “concreta”) nos impulsio-
na. Uma criança quer explorar o ambiente 
desconhecido; para isso, precisa de alguma 
forma se locomover, esboça os primeiros 
passos, desequilibra-se, com certeza cai al-
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OS MAIS ESTRESSADOS DO MUNDO

Segundo pesquisa da empresa de recrutamento Robert Half, os profi ssionais brasileiros são os mais 
estressados do mundo. A empresa entrevistou quase 1.800 gestores de RH em 13 países e constatou que o 
profi ssional brasileiro é o que mais sofre com a pressão e o excesso de trabalho. De acordo com a pesquisa, 52% 
dos entrevistados reclamaram da alta carga de trabalho e 44% sentem falta do reconhecimento de seus esforços.

Não é à toa que muitos profi ssionais acabam desenvolvendo transtornos de ansiedade. Os mais comuns são 
transtorno de ansiedade generalizada, transtorno de pânico, transtorno obsessivo-compulsivo, transtorno de 
estresse pós-traumático, fobia social e fobias específi cas. 

A posição de liderança demanda bastante do gestor, que, se não estiver preparado para lidar com as demandas 
e confl itos do grupo, tende a se desequilibrar, o que pode ser um dos impulsionadores da ansiedade. No entanto, 
aspectos emocionais, especialmente a capacidade de lidar com a inteligência emocional, impactam bastante. O 
gestor deve saber captar, absorver e conduzir a ansiedade e a expectativa do grupo, orientando os indivíduos e 
intervindo quando julgar necessário.

gumas vezes, mas volta a se levantar e tenta 
novamente até adquirir experiência suficien-
te para andar sem maiores dificuldades. Seu 
impulso para explorar o ambiente é maior 
que a incerteza dos primeiros passos. 

A aquisição da experiência vem da obten-
ção de informações que permitam avaliar de 
modo realista o grau de incerteza da ocasião. A 

cada situação nova, quase automaticamente faze-
mos uma comparação com nosso arsenal de infor-

mações e experiências anteriores, e processamos a re-
lação impulso/certeza antes de ir adiante.

É evidente que algumas incertezas pouco nos 
afetam, não nos dizem respeito ou estão tão dis-
tantes que não comprometem nossa vida. Já 
outras incertezas estão próximas, nos afetam 

diretamente ou estão dentro de nós mesmos (in-
certezas quanto a decisões a tomar – que muitas 

vezes definem nossa vida). 

O que faz com que as pessoas reajam de maneiras 
tão diferentes diante de uma incerteza? Estudos mos-
tram que a “intolerância à incerteza” é uma caracterís-
tica individual, que pode ser definida como uma reação 
inadequada ou desproporcional a uma situação vista 
como ameaçadora ou de difícil solução. Diante de uma 
situação, as pessoas com alta intolerância à incerteza 
reagem antecipando essa situação com estresse exage-
rado e tendem a desenvolver transtornos de ansiedade, 
como a ansiedade generalizada, fobias e o transtorno 
obsessivo-compulsivo, muitas vezes crônicos, que cau-
sam prejuízos graves à vida cotidiana.

Por ser um ponto comum a vários transtornos de 
ansiedade, faz parte do tratamento dos quadros an-
siosos abordar este aspecto. Aprender a lidar com a 
incerteza depende fundamentalmente de abordagens 
psicoterápicas para auxiliar o indivíduo a lidar com a 
incerteza de modo satisfatório, visando à melhora de 
sua qualidade de vida.

* Prof. Dr. Mario Louzã é médico psiquiatra, doutor em Medicina pela Universidade de 
Würzburg, na Alemanha, e membro fi liado do Instituto de Psicanálise da Sociedade 
Brasileira de Psicanálise de São Paulo.
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A educação tem como papel político formar pessoas 
que atuem socialmente com competência para pro-
mover as transformações necessárias, visando ao 

bem comum. E o que mais caracteriza a escola é ela ser um 
espaço educativo.

O processo educativo escolar precisa ser recheado de expe-
riências de conhecimento, provocativas e formativas de sujeitos 
leitores das realidades e conscientes de sua participação nelas. 

É importante que os estudantes aprendam a viver 
em grupos, o que exige cuidados consigo, com o outro 
e com o meio. Isso implica ações e relações com o es-
tudo, com as responsabilidades no ofício de estudar e 
com a própria aprendizagem. 

Desse modo, exercitar os mecanismos democráticos 
na escola é uma forma de ensinar e aprender. 

a e le rar que os ocu entos oficiais que re e  a 

DEMOCRACIA
na escola:

a experiência com assembleias de classe



Páginas Abertas 35

atividade educativa escolar no Brasil – a Constituição Federal 
de 1988, a Lei de Diretrizes e Bases de 1996 e as Diretrizes 
Curriculares Nacionais de 2010 – explicitam que a função, 
a estrutura de funcionamento e as escolhas curriculares das 
escolas devem se pautar nos princípios democráticos. 

A prática da democracia no ambiente escolar, contudo, não 
é simples. Ao contrário, possibilita a emergência dos interesses 
i er entes os in i uos e rupos  e  co o os con itos 

entre as demandas individuais e coletivas. Educadores e edu-
candos aprendem juntos a lidar com isso.

No EFII do Colégio Santa Maria, desde 2015 tem 
sido restabelecido o mecanismo democrático das assem-
bleias de classes. 

Retomamos com a equipe de professores, nas reuniões 
pedagógicas de série, que são semanais, a assembleia de 
classe  seu si nifica o  esen os poss eis  an os e esa-
fios co  a sua pr tica  ara isso  nos ale os e recortes e 
textos extraídos dos livros Democracia e Participação Escolar, de 

ui  art n e scar ul  e Assembleia escolar: um caminho para 
a resolução de conflitos, de U. Araújo. 

No 8º ano, dando continuidade ao projeto, ao longo de 
2016 temos experimentado realizar uma assembleia de clas-
se por mês. A primeira foi conduzida por mim, orientadora, 
junto com um dos professores da equipe, em cada turma. 
Da segunda em diante, os professores as conduzem, com a 
contribuição dos representantes de classe. Isso porque, desde 
o início deste ano, avançamos na representatividade com a 
escolha pelos estudantes de dois representantes de cada tur-
ma. A cada quinze dias, os representantes e eu nos reunimos. 

A pauta da primeira assembleia foi sugerida pelos profes-
sores e a Orientação Educacional, assim constituída:

1. Contextualização da proposta de assembleias de classe; 
efini o os alunos relatores a ata  

2. A responsabilidade de cada um diante do coletivo. 
O respeito ao ambiente da sala de aula e outros espaços 
e situações coletivos (cumprimento de regras; cuidados 
com os materiais; cuidados com a organização da sala de 
aula; contenção no deslocamento entre os espaços de ati-
vidades; polidez e boa educação nas relações com colegas, 
professores e funcionários). 

 nca in a entos para a efini o e ois represen-
tantes da turma.

A partir da segunda assembleia, os alunos passaram a su-
gerir assuntos para discussão – e sempre é reservado um mo-
mento para retomar a ata da última assembleia. 

Em defesa de uma opinião 
pública democrática
Conceitos, entraves e desafi os
Venício A. de Lima, Juarez Guimarães e 
Ana Paola Amorim 

Nos últimos anos, uma nova consciência 
sobre a liberdade de expressão e 
a necessidade de um sistema de 
comunicação mais democrático tem 
se formado. Em defesa de uma opinião 
pública democrática é uma contribuição a 
esse processo. Com artigos e estudos de 
fi lósofos, cientistas políticos e intelectuais, 
o título enriquece o entendimento de que 
lutar pela liberdade de expressão já é, por 
si, uma expressão da liberdade.
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No início, os estudantes traziam muitas queixas mis-
turadas e a expectativa de serem prontamente atendidos, 
mesmo nas questões individuais. Defendiam que os pro-
fessores e a Orientação precisavam aplicar medidas disci-
plinares para os casos de alunos que faziam “bagunça” nas 
aulas. Davam sinais de pouca desenvoltura com a demo-
cracia. Da parte dos professores, também havia discursos 
que colocavam as assembleias no lugar do apontamento 
aos alunos sobre suas inadequações. 

Conforme o projeto foi avançando, tanto os estudan-
tes quanto os professores passaram a se apropriar melhor 
da ideia de corresponsabilidade. Os alunos foram perce-
bendo que têm espaço para serem ouvidos. Os professo-
res começaram a sentir que destinar um tempo para dialo-
ar co  os a olescentes  e at  e er co  a confi ura o 

da sala de aula para isso, usando círculos, por exemplo, 
contri ui para a resolu o e pequenos con itos que in-
terferem no cotidiano do trabalho. 

O que tem ocorrido é que os alunos vêm levantando os 
problemas existentes no grupo-classe, propondo soluções e 
se i i in o e  tare as  or e e plo  nu a as tur as  para 
dar conta do lixo produzido na sala de aula, eles combinaram 
que cada pessoa procuraria prestar mais atenção a suas ações, 
mas também haveria dois alunos para cuidar da limpeza da 
sala a cada dia, se fosse necessário. Solicitaram um “kit lim-
peza”, que foi providenciado pela Orientação. Os próprios 
alunos organizaram a tabela com o revezamento dos que de-
vem fazer a limpeza. 

Nas reuniões da Orientação Educacional com os repre-
sentantes, os jovens trazem apontamentos sobre o que pode 
melhorar quanto à infraestrutura e recursos materiais da 
escola: ventiladores, bebedouros, qualidade dos equipamen-
tos multimídia, entre outros. Com isso, aprendem sobre o 

funcionamento da escola, os departamentos e setores e com 
quem é preciso falar para solicitar as melhorias ou consertos. 

Tanto durante as assembleias quanto nas reuniões 
dos representantes com a Orientação Educacional, o 
que se observa é um crescente envolvimento dos alu-
nos e, gradativamente, transferências desta aprendiza-
gem para as diversas situações vividas na escola, como 
a produção dos trabalhos em grupo e a importância da 
responsabilidade de cada um no processo. Ou, ainda, 
que a responsabilidade pela qualidade da aula não é só 
do professor. 

Mas este é um processo irregular, nada linear. Não po-
demos manter a mentalidade pragmática de que, uma vez 
discutidos os pontos das pautas e feitos os acordos entre os 
alunos, todos os cumprirão. Uns o farão; outros, não. Alguns 
cumprirão numa situação e noutra, não. São movimentos, 
ensaios e experiências compartilhadas, numa vivência que 
i pri e ortes arcas na or a o os estu antes  reci-
sam viver expedientes democráticos para aprender a lidar 
com esse campo e, acima de tudo, valorizar o debate, a parti-
cipação e a corresponsabilidade pelo que acontece ao redor. 

É acreditando nisso que propusemos a retomada do pro-
jeto “Assembleias de Classe”. Mais do que explicar o con-
ceito de democracia, é interessante, pertinente e possível 
vivenciá-la na sala de aula. Quiçá possamos, assim, contribuir 
para que as gerações futuras, sobretudo num país como o 
Brasil, com tão jovem e já tão desgastada democracia, atuem 
de forma mais aberta às diferenças, valorizando e até criando 
maneiras participativas e de fato democráticas nos diferentes 
espaços em que venham a conviver.

* Maria Cristina Forti é orientadora educacional do 8º ano do E.F. do Colégio Santa 
aria. É formada em eografia  Psicopedagogia e estão Escolar.

VOTO
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Incentivar o hábito da 
LEITURA DESDE CEDO

Quando o processo de letramento e 
aquisição da leitura é pesado ou marca-
do por traumas diversos, é natural que 
a criança se afaste dos livros e daquilo 
que se relaciona ao ler e prefi ra outras 
realidades que para ela serão prazerosas. 
Qual seria o papel dos pais, professores e 
adultos responsáveis por crianças e ado-
lescentes nesse processo? Certamente, 
estabelecer desde cedo um contato posi-
tivo com o mundo da leitura e da escrita, 
para que possa ser estabelecido um hábi-
to, ou seja, uma postura e atitude diante 
de uma realidade que perdure vida afora. 
Se aqueles que convivem diretamente 
com crianças e adolescentes são leitores, 
com certeza há grandes chances de que 
o exemplo visto seja seguido. A leitura 
que queremos acentuar aqui é a lúdica, 
ou seja, aquela que possibilitará a crian-
ças e jovens fazer um passeio por mun-
dos e realidades que ultrapassem a con-
cretude da vida em que estão inseridos. 
É fato, porém, que a correria do dia a 
dia pode comprometer esse processo; 
contudo, vale a pena insistir. A inteli-
gência digital, digamos assim, precisa 
ser associada a outras inteligências para 
que não tenhamos gerações fragmenta-
das e desabilitadas quanto à dimensão 
lúdica e afetiva da existência. Como já 
escrevi em outra ocasião, é interessante 
para gerações mais velhas lembrar qual 
foi o livro que mais marcou a infância; 
essa pergunta pode continuar sendo 
proposta e também pode continuar ha-
vendo resposta que a satisfaça.

Vivemos num mundo que se 
transforma muito rapidamen-
te. O avanço da tecnologia, em 

particular dos meios de comunicação, 
é responsável por nos colocar diante de 
algo que está acontecendo do outro lado 
mundo em tempo real. Nesse sentido, 
não existe mais o tempo da espera e, com 
isso, nos tornamos dependentes de 
um imediatismo sem preceden-
tes; tudo aquilo que é solicita-
do a alguém, em geral, é para 
anteontem. Infelizmente, 
numa medida perigosa, 
podemos perder a refe-
rência do tempo 

presente e nos voltar exageradamente 
para o amanhã. O que fazer diante de 
um quadro como esse? Cuidado! Nada 
de desespero! Mas buscar caminhos, sim, 
para que nossa qualidade de vida seja 
cada vez melhor. Pensar em qualidade de 
vida para nós, adultos, e, principalmente, 
para as crianças e os jovens que recebem 
a alcunha de nativos digitais. Eles, como 
a própria expressão indica, nasceram a 
partir da década de 1980 e tiveram acesso 
de maneira, digamos assim, fácil a infor-
mações e entretenimento, obviamente, 
digitais. Se da década de 1980 para cá se 
tornou comum que uma criança tenha 
consigo um smartphone, tablet ou algo 
do gênero, também deveria ser comum 
que essa mesma criança continuasse a 
ter nas mãos um livro. Aqui não está em 
discussão o livro (físico) versus o tablet, 
mas o que podemos oferecer para que 
essa geração agregue a seus traços pe-

culiares outros elementos, como o 
hábito da leitura.

Ler, como sabemos, é fruto 
de um processo que tem 
seu percurso já muito 
bem balizado. Cada crian-

ça, porém, se insere nesse 
processo a seu modo. Para 

além dos aspectos pedagógicos 
(técnicos e funcionais) desse ca-

minho, é interessan-
te considerar a 

dimensão afeti-
va, pois ler de-
veria ser algo 
prazeroso. 

*Alexandre Carvalho é coordenador do editorial infantoju-
venil da PAULUS. E-mail: infantojuvenil@paulus.com.br
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diência ou de vender mais. As ima-
gens teriam se convertido em mer-
cadoria, objeto de consumo.

Não sei o que você pensa, caro 
leitor, mas acho que a exposição 
das imagens tem seu valor social. 
É claro que pode haver, e de fato 
há, em muitos casos, o objetivo de 
vender mais, de transformar a tra-
gédia em espetáculo. Mas, por ou-
tro lado, isso não anula o potencial 
de conscientização que as imagens 
podem ter. Elas também são me-
mória, podem transformar-se em 
ícones, podem provocar mudan-
ças de comportamento. As fotos 
do holocausto judeu na Segunda 
Guerra são chocantes, não há dú-
vida, mas ajudam a reforçar o repú-
dio à crueldade nazista. A mesma 
coisa se dá com as fotos das vítimas 
de Hiroshima. Ficam como avisos: 
isso não pode se repetir! 

É claro que tais imagens não mu-
dam a realidade de uma hora para 
outra. No entanto, elas podem aju-
dar a conscientizar as novas gerações 
ou pessoas alienadas, que não sa-
bem o que acontece a sua vol-
ta. Podem levar a denúncias 
de situações semelhantes 
e, ainda, provocar mobili-
zações sociais. As imagens 
têm grande poder de impacto; sua 
compreensão é imediata, sua lin-
guagem é universal. 

Crônica | Por Douglas Tufano*

Trabalhando praticamente a 
vida toda com crianças, não 
posso deixar de sentir uma 

profunda tristeza quando vejo ima-
gens de crianças sofrendo. Crianças 
fugindo de guerras, padecendo frio 
e fome, vivendo no meio da sujeira, 
morrendo em campos de refugiados, 
favelas, lixões. Quem não se lembra 
da imagem do garotinho sírio morto 
na praia? Mas não é preciso ir longe; 
aqui mesmo, no Brasil, quantos exem-
plos temos de crianças sem infância!

E essas imagens estão por todo 
canto. Basta acessar a internet e elas 
surgem, aos montes, mostrando as 
iniquidades da nossa época. Muita 
gente acha que a divulgação dessas 
imagens é puro sensacionalismo, 
uma forma de conseguir mais au-

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

O excesso de exibição de ima-
gens pode anestesiar as pessoas? 
Pode deixá-las insensíveis? Pode! 
Mas, mesmo correndo esse risco, 
me parece que o efeito positivo que 
essas imagens podem trazer justi-
fica sua exposição e não anula seu 
potencial de denúncia, conscienti-
zação e mobilização social. 
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O poeta ainda canta...
encante-se com a voz do sertão

Patativa do Assaré:
Porta-voz de um povo
Antonio Iraildo Alves de Brito

Algumas pessoas já nascem com a missão de 
se tornar símbolos de seu povo. Patativa 
de Assaré é uma delas, mas vai além: o poeta 
tinha o dom de traduzir a alma brasileira 
em versos. neste livro, o escritor Antonio 
Iraildo mergulha na vida e na obra de Assaré, 
num trabalho que reflete sobre os aspectos 
do sagrado na poesia do artista sertanejo.
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Brasil
Um mosaico de culturas
Nezite Alencar
Ilustrador: Elinaldo Meira

A metáfora do mosaico para falar da cultura brasileira tem a ver com nossa forma mestiça de ser. Este cordel 
é tal colcha de retalhos, que, a partir de pequenos encaixes ou fi ligranas, tece uma bela peça. Essa peça é o 
Brasil, com seu povo, seus sotaques, suas danças, sua culinária, seu modo de andar, se vestir e encarar a vida.

Brasil
As cores e vozes do

tecidas em poesia
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