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Caro leitor,

Nossa revista CRIANÇAR, em sua 13ª edição, apre-
senta o tema “O que inspira a ação?”. Nesse sentido, 
encontra-se constituída por textos que retratam 
vivências inspiradas em nutrientes, como a dedicação, 
determinação, o compromisso e a doação, sempre 
acompanhados de muito amor. Afinal, as maiores 
realizações não nascem por acaso, ao contrário, são 
sempre resultados de condutas e valores que as 
embasam.

 Quando abordamos a inspiração, muitas vezes, 
nós a associamos a momentos de glória e realização. 
Frente a todo o contexto desafiador e difícil que 
passamos, acreditamos que as atitudes de superação 
permearam nosso cotidiano. Mas essas atitudes 
foram inspiradas em quê? 

Podemos pensar que o isolamento nos levou a uma 
maior conexão conosco? O distanciamento aproximou 
pais e filhos? O medo nos encorajou para o desejo de 
viver? A desesperança fortaleceu a nossa fé? A auto-
preservação clamou pela ajuda ao próximo, aquele 
mais necessitado? Em que medida o egoísmo cedeu 
lugar à partilha? A perda enalteceu a resiliência? A dor 

gerou empatia e o calar assegurou o olhar sentido com 
o coração? Olhando para o objetivo maior de viver, 
acreditamos que sim!

Neste tempo, colocamos à prova nossa capacidade 
humana de criar, superar e transformar! E, dessa 
prova, saímos muito mais fortificados e inspirados na 
fé e na esperança.

Por fim, esperamos que as leituras aqui selecio-
nadas carinhosamente para você possam tornar o 
seu cotidiano mais inspirador, de modo a fomentar em 
você o desejo de agir em função de um tempo mais 
leve, seguro e feliz para se viver em comunidade.

Boa leitura!

Com afeto,
Denise Sanford e Heloísa Câmara de Sena

Diretoras da Casa de Criança
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Vamos falar sobre birras? 

A birra é um comportamento que resulta direta ou 
indiretamente de uma frustração, constituindo-se como 
uma manifestação sobre as necessidades da criança. 
Assim, ao apresentar esta atitude, os pequenos podem 
sinalizar sobre seus aspectos psíquicos, afetivos, físicos 
e/ou cognitivos, além de exprimir angústia e inseguran-
ças, fazer um pedido de atenção ou cuidado, mostrar que 
estão com fome, sono, dor, que não compreenderam algo 
etc. Caracteristicamente, a birra é expressa por meio de 
ações, como chorar, gritar, espernear, bater, jogar obje-
tos, dentre outros.

Em geral, os episódios de birra ocorrem, aproxi-
madamente, na faixa etária entre 1 ano e 6 meses e 
4 anos. Neste contexto, há indicativos na literatura 
psicológica de que preva-
lecem no período em torno 
de 2 e 3 anos. Algumas 
razões concorrem para 
isto, como, por exemplo, 
a busca de quem são – 
por parte das crianças –, 
dos próprios limites e dos 
outros, bem como a neces-
sidade de autoafirmação e 
de compreensão do poder 
que apresentam na rela-
ção com os demais. Faz-se 
necessário destacar que o 

TIRA-DÚVIDASTira-dúvidas
fato de ainda não terem recursos psíquicos mais ela-
borados para lidar com sentimentos e emoções, esta-
rem em processo quanto a uma linguagem oral mais 
aprimorada, dentre outros aspectos, também incidem 
nesse contexto.

É importante registrar que birras frequentes, 
intensas e prolongadas são indícios da necessidade 
de um olhar mais acurado à criança e, dependendo de 
cada realidade, da procura por um psicólogo clínico. 
Sugere-se uma atenção especial também à ausên-
cia de atitudes de birra, principalmente por volta do 
segundo ano de vida. 

É importante ressaltar que a singularidade de 
cada ser humano nos convida e norteia a sempre 
compreendê-lo em conformidade com sua história de 
vida e com os significados que uma pessoa atribui ao 
seu viver. Por conseguinte, tanto as idades citadas 

são parâmetros, como as 
reações representativas 
de birras relativas a cada 
criança são distintas 
quanto à intensidade, ao 
tipo, à frequência e dura-
ção. Em vista disto, para 
compreendermos e pro-
cedermos de modo apro-
priado, precisamos par-
tir das especificidades 
da criança e do contexto 
vivenciado por esta, em 
especial no que tange à 
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dinâmica familiar. Desse modo, questões como o lugar 
simbólico que cada membro da família ocupa, de que 
forma os pais recebem e colocam limites, o tempo 
dedicado ao filho, os sentimentos decorrentes disto, 
a antecipação da rotina para a criança, como o diálogo 
ocorre no dia a dia, dentre outros, são aspectos que 
devem ser considerados.

Posicionar-se como o adulto da relação, man-
tendo o máximo de calma possível, acolhendo-a, sendo 
empático, buscando compreender o motivo do com-
portamento dela, colocando e sustentando os limites 
necessários contribuem para o laço afetivo entre o 
cuidador e a criança, para a resolução da situação de 
birra e para o desenvolvimento socioemocional dela. 
Ademais, à medida que os pequenos se tranquilizam, é 
fundamental dialogar com eles, escutando seus senti-
mentos e ajudando-os a entender o não, bem como as 
consequências dos seus atos, fomentando uma vivên-
cia de afeto e aprendizados.

A discriminação das diferenças profundas que 
existem entre a capacidade do ser criança e ser adulto 
são de extrema importância. A partir desse olhar, é 
possível que as regras e os limites sejam colocados de 
forma clara e segura, assim como o grau de liberdade 
da criança aconteça de acordo com o que é conside-
rado viável e próprio para a faixa etária.

Ana Flávia Rocha e Louise Sena
Psicólogas da

Casa de Criança

Considerações sobre o uso 
excessivo das telas.

As crianças estão cada vez mais captura-
das pelas telas. Imergindo agudamente na vir-
tualidade, recebem novas imagens de forma 
demasiada e constante, não dispondo do tempo 
necessário para elaborá-las. Isso, certamente, 
tem impactos.

A literatura aponta a exposição excessiva 
aos aparelhos eletrônicos como um fator de 

TIRA-DÚVIDASTira-dúvidas risco para alterações do sono, cefaleias, olhos secos, 
perda de concentração, distúrbios posturais e lesões 
por esforço repetitivo. Ademais, esse hábito aumenta 
a chance de a criança tornar-se obesa, de ter proble-
mas relacionados à pressão arterial, à saúde mental, 
dentre tantas outras consequências em curto e longo 
prazo. Além disso, importa dizer que a habilidade de 
usar esses dispositivos na infância não se correlaciona 
com a capacidade de compreender como a tecnologia 
deve ser utilizada de maneira segura. Tal entendi-
mento vai além das competências que os pequenos 
têm desenvolvidas. O adulto, nesse ensejo, precisa 
balizar o acesso e, junto à criança, singularizar e dar 
sentido às experiências virtuais, também monito-
rando os conteúdos.

Estamos lidando com a primeira infância, tempo 
primordial para a constituição psíquica e o desenvol-
vimento de relações salutares. É necessário oportu-
nizar situações em que a criança interaja concreta-
mente com outras pessoas, pois é no encontro que 
esse processo se dá de modo construtivo. Sempre que 
possível, deve-se priorizar a brincadeira ao ar livre, 
além de propostas envolvendo diferentes fontes sen-
soriais, jogos concretos que estimulem o raciocínio, a 
concentração e a criatividade – tudo isso pode substi-
tuir a tentadora opção de liberar a televisão, o tablet 
ou o celular. Investir agora, por mais desafiador que 
nos pareça, contribuirá seguramente para a saúde e 
resiliência das crianças no futuro.

Liana Scipião
Psicóloga da

Casa de Criança
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Dificuldade de Aprendizagem 
x Transtorno de Aprendizagem

Sabe-se que as influências ambientais afetam 
a expressão dos genes. Adquirimos, desenvolve-
mos e/ou aperfeiçoamos habilidades a partir dos 
estímulos que recebemos. As informações passam 
pelos neurônios a uma velocidade fantástica e a 
resposta é diferente para cada pessoa, de acordo 
com suas experiências.

Aprender exige reposicionamentos, ajustes 
criativos e bastante empenho. É comum a criança 
na fase escolar, principalmente nos anos iniciais, 
apresentar alguma dificuldade nesse processo, 
não necessariamente associada a uma patologia 
ou transtorno. Os desafios fazem parte da adap-
tação às diferentes tarefas e exigências que a 
nova série apresenta e podem ser vividos em um 
tempo diferenciado, a depender da singularidade 
do sujeito aprendente.

Há, entretanto, desordens neurodesenvol-
vimentais que afetam a capacidade cerebral de 

TIRA-DÚVIDASTira-dúvidas perceber e/ou processar informações de maneira 
eficiente e que, por conseguinte, tornam-se um 
impedimento para a aprendizagem. Mesmo com 
oportunidades lúdicas estimulantes e estraté-
gias didáticas adequadas, as respostas compatí-
veis com o esperado para o segmento etário não 
aparecem. Segundo a Classificação Internacio-
nal de Doenças (CID-10), tais condições seriam o 
que foi denominado de Transtornos Específicos do 
Desenvolvimento das Habilidades Escolares (F81). 
Quando as dificuldades são persistentes e pre-
judicam sensivelmente as aptidões acadêmicas 
básicas de leitura, escrita e/ou da Matemática, é 
necessária uma investigação mais acurada, a fim 
de se traçarem intervenções cabíveis e asserti-

vas que favoreçam o desen-
volvimento da criança nessa 
seara. 

Importa dizer que para 
um diagnóstico diferenciado, 
as dificuldades de aprendi-
zagem não devem ser atri-
buídas a deficiências inte-
lectuais, auditivas ou visuais, 
tampouco a um atraso global 
do desenvolvimento, pro-
blemas neurológicos e/ou 
motores. Uma expressão que 
poderia descrever, de modo 
simplório, mas didático, a 
realidade acadêmica do aluno 
é “insucesso acadêmico ines-
perado”.

Nesse sentido, identificar 
os fatores que contribuem de 

forma negativa ao aprendi-
zado escolar é fundamental. Uma avaliação mul-
tidisciplinar é imprescindível. A parceria escola e 
família dentro do processo educacional é igual-
mente basilar, pois cuidando bem e de maneira 
harmônica de nossas crianças, estamos plantando 
sementes que darão bons frutos!

Guilena Farias e 
Liana Scipião

Coord. Pedagógica e 
Psicóloga da Casa de Criança
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Padre Eugenio Pacelli
(sacerdote jesuíta, mestre em Teologia e 
diretor pastoral do Colégio Santo Inácio)

Amar, servir e inspirar
A EXPERIÊNCIA de uma vida a serviço do próximo.

Fazer o bem, inspirar 
pessoas com palavras 
e ações são atos que 

fazem parte da vida do Pe. 
Eugênio desde criança. Hoje, 
como sacerdote jesuíta, mestre 
em Teologia e diretor pastoral 
do Colégio Santo Inácio, o 
arcebispo inspira pessoas em 
todo o mundo, por meio das 

redes sociais, ferramentas cada vez 
mais presentes na vida das famílias, 
principalmente, por consequência 
da pandemia.

Apesar de suas costumeiras 
atitudes baseadas em ajudar, amar 
e servir, os olhos do sacerdote não 
cessavam de brilhar durante toda a 
nossa conversa.

Para o padre, o que nos 
inspira a ação é o desejo de 
ajudar as pessoas. Atitude que, 
como efeito, preenche a vida do 
praticante e traz sentido para 
a sua existência. Conheça um 
pouco dessa história de doação 
e se inspire!
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O que nos torna eternos 
no coração das pessoas 
não é o que nós temos, 
mas o que nós somos, e 
nós somos amor dado e 
amor recebido.



Revista Criançar: o senhor 
poderia falar um pouco sobre a 
sua missão, como a descobriu 
e o que o inspirou para seguir 
esse caminho?

Pe Eugênio: minha vocação 
religiosa começou aos 12 anos 
de idade, fruto de um ambiente 
marcado pela religiosidade, de 
forma especial, pela presença 
de minha mãe na igreja. Com 
essa idade, eu já pensava em ser 
padre, gostava de congregar 
meninos e meninas para juntos 
celebrarem e participarem mais 
ativamente da igreja. Naquela 
época, eu já sentia o desejo de 
levar um pouquinho de fé para o 
coração das pessoas. À medida 
que eu crescia, tinha mais con-
tato com padres e a vontade 
de me dedicar ao serviço de 
Deus aumentava. Agradeço 
muito ao meu espaço familiar, 
pois foi nesse ambiente que os 
meus pais, além de me darem 
o leite para alimentar o corpo, 
me deram a fé para alimentar a 
alma e o espírito. 

Revista Criançar: e hoje em dia, 
o que o inspira a cumprir essa 
missão diariamente?

Pe. Eugênio: o que me inspi-
rou a continuar essa missão foi 
o desejo de servir, de ajudar o 
mundo a ser mais humano, fra-
terno e melhor. De querer deixar 
no mundo um legado de frater-
nidade, justiça, fé e paz. O que 
mantém a inspiração é o sonho 

que você traz no seu coração. Colo-
que sonho naquilo que você faz e 
você sempre vai se inspirar em se 
colocar a serviço dos outros.

Revista Criançar: existe alguma 
história vivenciada pelo senhor 
que, até hoje, o emociona e é de 
grande inspiração?

Pe. Eugênio: quando eu entrei na 
vida religiosa no ano de 1984, fui a 
Salvador para fazer a minha pri-
meira etapa de formação, chamada 
noviciado. Nesse local, tive a graça 
de passar 13 meses com a irmã Dulce, 
na Bahia, trabalhando em seu hospi-
tal. E, ali, naquela experiência, eu vi 
a graça de uma mulher tão frágil, 
cheia de inspirações e sonhos, fazer 
coisas tão grandes. Naquele contato, 
cresceu no meu coração o desejo da 
alegria de servir, de colocar-se sem-
pre como instrumento de um mundo 
mais humano, mais cheio de Deus.
A irmã Dulce me inspirava porque 
apesar da sua fragilidade na saúde, 
ela não desistia com facilidade. O que 
a mantinha em pé era o sumo que ela 
trazia no coração. O que te mantém 
de pé são os sumos, as esperanças e 

os valores que você alimenta no 
seu dia a dia. 
Essa experiência me marcou 
muito, porque convivi de perto 
com uma santa. Naquela época, 
ela não era designada santa pela 
igreja, mas já era uma santa, por-
que tinha um carinho especial. Eu 
lembro que, naquele momento, 
todos os hospitais particulares 
estavam em greve, e ninguém 
queria receber as pessoas doen-
tes; colocavam-nas na porta do 
hospital e a Irmã Dulce dizia: “Não 
volta ninguém, todo mundo deve 
ser acolhido”. E Deus trabalhava 
por meio do seu acolhimento. O 
hospital nunca fechou, porque 
quando é feito com amor, serviço 
e dedicação, a obra sempre per-
manece e deixa seu legado.

Revista Criançar: o senhor 
pode citar algumas ações ou 
projetos que participou e foram 
transformadores na vida das 
pessoas?

Pe. Eugênio: eu tenho a graça 
de participar de um movimento 
chamado AMARE, cujos mem-
bros têm muitos filhos nessa 
escola querida, que é a Casa de 
Criança. Nós fizemos uma ação 
no interior de Canindé, um dos 
lugares mais pobres do Ceará. 
E esse pessoal passou o dia se 
colocando a serviço das pes-
soas mais carentes. Quando a 
gente entra em contato com a 
pobreza e o sofrimento, o nosso 
coração desperta a um gesto 
de agradecimento a Deus, nos 
sentimos privilegiados. O con-
tato com o sofrimento do outro 
te abre uma dimensão de servir, 

O que pode nos inspirar a 
ação? Primeiro, o desejo 
de ajudar os outros. 
Segundo, a capacidade 
de sonhar e esperar. 
Terceiro, acreditar no 
potencial que todos nós 
temos.

ENTREVISTAEntrevista
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de colocar tudo o que você tem 
e tudo o que você é para ajudar 
o próximo.

Aquela realidade mudou a vida 
de vários casais que, às vezes, 
davam valor a tantas coisas 
superficiais e descobriram que 
o essencial da vida é a capaci-
dade que nós temos de amar e 
servir. O que nos torna eternos 
no coração das pessoas não é o 
que nós temos, mas o que nós 
somos, e nós somos amor dado 
e amor recebido.

Revista Criançar: qual seria 
a sua recomendação para 
alguém que se sentiu inspirado 
por essas histórias e gosta-
ria de fazer algo para ajudar a 
sociedade?

Pe. Eugênio: hoje temos mais do 
que nunca a necessidade de nos 
colocar a serviço dos outros, 
porque isso é o que vai preen-
cher a nossa vida e dar sentido à 
nossa existência. O que pode nos 

inspirar a ação? Primeiro, o desejo 
de ajudar os outros. Segundo, a 
capacidade de sonhar e esperar. 
Terceiro, acreditar no potencial que 
todos nós temos.

Às vezes, falamos assim: “Eu não 
tenho nada para dar”. Você tem 
muita coisa! E você só vai ser feliz 
quando colocar tantas coisas boni-
tas que Deus colocou no seu coração 
e na sua vida a serviço das pessoas, 
porque tudo o que é acumulado 
empobrece, tudo o que é partilhado 
enriquece. Todos nós temos que 
sair da gente mesmo e ir ao encon-
tro do outro. Eu nunca vi uma pes-
soa que serve triste, mas eu já vi 
muita gente egoísta triste, isolada, 

inquieta, porque a alegria da 
vida está em descobrir-se como 
aquele que tem potencialidade. 
Como dizia o poeta, ninguém 
pode dizer que não tem nada 
para dar e ninguém pode dizer 
que não tem nada a receber. 
Então, todos nós somos essa 
junção de ajuda, mas também de 
desejo de sermos ajudados. De 
ser o amor.

Revista Criançar: acompanha-
mos o seu trabalho nas redes 
sociais. Suas mensagens levam 
conforto para o coração das 
pessoas. A partir disso, gosta-
ríamos de saber: como o senhor 
vê o uso dessas ferramentas, no 
sentido de incentivar as pes-
soas à ação?

Pe. Eugênio: nós temos que ter 
discernimento no uso das redes 
sociais. Eu acho que tem um 
potencial muito grande! Se Jesus 
estivesse aqui, neste momento, 
com certeza ele as usaria para 
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que você faz e você 
sempre vai se inspirar em 
se colocar a serviço dos 
outros.
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divulgar a palavra. Então, quando 
a gente usa esse meio para vei-
cular coisas positivas, animar o 
coração, a esperança e os sonhos, 
tudo vale a pena! Como dizia o 
grande poeta: “Tudo vale a pena 
se a alma não é pequena”. A alma 
grande ajuda a usar esses meios 
para transmitir esperança e não 
tristeza, divisão e polarização. 
Se nós tivéssemos mais discer-
nimento para usar as redes para 
incentivar os sonhos e desper-
tar nas pessoas o potencial que 
cada uma tem, o mundo seria 
diferente. Mas, infelizmente, às 
vezes, a gente usa para dividir, 
excluir e condenar, acho que isso 
não vem de Deus.

Nesse tempo de pandemia, 
eu senti muito sofrimento, 
me senti muito inquieto, como 
todas as pessoas, e me isolei. 
Pensava como eu poderia con-
tinuar sendo um instrumento 
de Deus na vida de tantas pes-
soas neste momento tão crítico. 
E, de repente, Deus mandou um 
canal de TV oferecendo-se para 
transmitir as celebrações, eu 
nunca tinha feito celebrações 
na TV e sozinho. Foi uma expe-
riência que, no início, eu tive que 
me reinventar para que a fé não 
deixasse de acontecer no lar das 
famílias. Eu não acredito que 
Deus mande sofrimento, dor 
e pandemia, mas eu acho que 
Deus usa dessas situações para 
se mostrar mais presente na 
ação de tantas pessoas. Assim 
como os profissionais da saúde, 
que foram instrumento de Deus; 

vocês, na escola, que tiveram que 
se reinventar de forma tão rápida 
para continuar nessa missão. 
Então, eu usei e descobri que foi 
um dos tempos mais presentes na 
vida das famílias, foi um bem muito 
grande, porque, sem pretensão 
nenhuma, nós chegamos ao lugar 
mais sagrado, que é a vida da famí-
lia. As igrejas de pedras estavam 
fechadas, mas as “igrejas famílias” 
estavam todas abertas, sedentas 
de uma palavra, de um conforto e 
da presença de Deus. Para mim, foi 
uma experiência, e o que facilitou 
isso foram justamente os meios de 
comunicação.

Revista Criançar: por gentileza, 
deixe uma mensagem de inspira-
ção para a nossa comunidade.

Pe. Eugênio: eu queria pedir a 
todos aqueles que estão nos 
acompanhando que nunca per-
cam essa fé da força de Deus 
dentro de cada um de nós. Há 
uma poeta chilena, que diz que 
em cada um de nós, há uma 
reserva de força que se mani-
festa no momento do sofri-
mento. Essa força está em todos 
nós. Não permita que o medo, 
a pandemia e o sofrimento 
tirem de você essa capacidade 
de acreditar em você mesmo, 
essa força que te impulsiona 
cada vez mais para o alto, para 
a realização dos sonhos, para o 
serviço ao outro e para o ser-
viço da humanidade. Você tem 
mais força do que imagina!
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CAPACapa

O que inspira a ação?
SONHOS, CONVICÇÕES, propósitos e valores.

P ais, mães e profes-
sores(as) são muito 
parecidos. 

Creio até que as funções se 
equivalem e se intercambiam 
naturalmente, afinal de contas, 
nossas rotinas não têm folga, 
operam em tempo integral e são 
preenchidas por ensinamentos, 
cuidados e proteções, tanto em 
relação aos próprios filhos quanto 
aos alunos. 

Aliás, todo(a) professor(a) 
que se preza tem cada aluno(a) 
como um(a) filho(a) que o destino 
trouxe, nem que seja só por um 
ano. Sou professor universitário 
e aviso sempre no primeiro dia de 
aula: “Querendo ou não, gostando 
ou não, vocês serão meus filhos 
por alguns meses. Aguentem”.

Acho que essa espécie de 
projeção é natural. Todos os pais, 

mães e professores(as) são unidos por 
propósitos comuns: cuidar, ensinar, 
educar, estimular e acompanhar um 
ser humano em desenvolvimento, 
o que são, sem dúvida alguma, os 
maiores e mais significativos papéis 
que uma pessoa pode desempenhar.

Tomei esses papéis comuns como 
exemplos para fortificar o enten-
dimento de que nossas ações são 
sempre dirigidas a um fim ou, como o 
título indica, nossas ações são inspi-
radas de acordo com a finalidade que 
desejamos alcançar. 

Na verdade, falar de ação 
humana sem finalidade seria o 
mesmo que aceitar ações sem 
vontade, sem escolhas, sem 
valorações e sem opções ou 
decisões, sejam estas conscientes 
ou inconscientes, como se 
fôssemos reduzidos à mera satis-
fação dos instintos naturais.

Percebe-se que tal estrutura 
não nos exime de ações negativas, 
e podemos, infelizmente, realizar 
aquilo que nos satisfaz em prejuízo 
de outras pessoas. 

Nesse sentido, surgem outras 
questões: como garantir que 
nossas ações serão sempre 
positivas? Como podemos nos 
tornar boas pessoas e atuar em 
benefício comunitário?

Talvez a resposta esteja em, 
inicialmente, conhecermos,  
depois controlarmos, elevarmos 

Danilo Fontenelle Sampaio 
é autor, dentre outros, dos livros 

infantis, “O que a gente tem”, e
“O Tesouro de Fortaleza”
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Nossas ações são 
inspiradas de acordo 
com a finalidade que 
desejamos alcançar. 



e escolhermos quais das nossas 
intenções devem ser fortalecidas, 
para podermos, posteriormente, 
iniciar a ação correspondente 
com certo grau de segurança, em 
termos éticos. 

É a intenção, portanto, que 
controla nossas ações. Mas e o que 
inspira a intenção?

Acho, pessoalmente, que o 
que valorizamos acaba sendo 
canalizado para as demais 
instâncias, ou seja, se entendo a 
educação como um valor acima 
dos outros, constando não 
apenas a transmissão de conheci-
mentos, mas também as melhores 
maneiras de nos comportarmos 
em relação às outras pessoas, 
como ajudar quem precisa e o 
que podemos fazer para tornar 
o mundo um local melhor de se 
conviver, acabamos direcionando 
nossas ações para a concretização 
de tais percepções.

Assim, sabermos o que inspira 
nossas intenções indica entrarmos 
em contato com nossos desejos, 
convicções, propósitos e, princi-
palmente, sonhos, sendo tudo isso 
envolvido por nossos valores e 
fortalecido por nossa educação e 
nosso caráter.

Nesse aspecto, acho que os 
sonhos fazem parte essencial de 
nossas intenções e, posterior-
mente, ações. 

Deixe-me explicar melhor: sou 
formado em Direito desde 1987, fui 
advogado, procurador do município 
de Fortaleza, procurador da 
República e sou juiz federal desde 
1994, atuando em uma vara criminal. 

Em praticamente todos os 
processos, deparo-me com pessoas 
que não sonhavam mais. 

São pessoas que desistiram de 
realizar o que gostariam de fazer, que 
desistiram de tentar, de se esforçar, 
pessoas que desistiram de suas 
convicções e optaram por simples-
mente concretizar seus instintos, sem 
pensar nas possíveis consequências 
nas vidas dos outros, em seus destinos 
e na honra de sua família.

Eram pessoas que se deixaram 
inspirar por necessidades artificiais 
de um melhor carro, de 
uma melhor casa, de 
luxos supérfluos e sofis-
ticações superficiais e 
acabaram realizando 
ações correspondentes, 
corrompendo-se.

Quando falo de 
corrupção, não estou 
me referindo apenas à 
corrupção de dinheiro 
propriamente dita, mas 
também à corrupção do 
profissional que cumpre, 
preguiçosa e lentamente, 

apenas o básico de suas funções, 
à corrupção do juiz que não 
cumpre prazos, à corrupção do 
advogado desleixado, à corrupção 
do professor que apenas 
comparece com seu corpo à aula, 
mas seu espírito está longe dali. 
Tudo isso é corrupção de um ideal 
anteriormente adotado e agora 
esquecido.

Tudo isso é, a meu ver, decor-
rência dos sonhos dessas 
pessoas que acabaram ficando 
pelo caminho. 

Os sonhos, por representarem 
nossos ideais mais profundos, 
conceberem nossos desejos de 
viver e indicarem a ansiedade de 
realizarmos as conquistas mais 
elevadas, mantêm-nos no curso 
da realização dos nossos propó-
sitos e nos guarnecem dos desvios 
e atalhos. 

E são os sonhos que, mais ainda, 
aproximam pais e professores, 
uma vez que todos sonham o 
mesmo sonho, inspiram-se e agem 
da mesma forma, com um único 
objetivo e fim comum: tornar o 
mundo melhor, por meio de pessoas 
melhores, nossos filhos e alunos. 

CAPACapa
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E são os sonhos que, mais 
ainda, aproximam pais e 
professores, uma vez que 
todos sonham o mesmo 
sonho, inspiram-se e 
agem da mesma forma, 
com um único objetivo 
e fim comum: tornar o 
mundo melhor, por meio 
de pessoas melhores, 
nossos filhos e alunos.  



HOMENAGEM ESPECIALHomenagem Especial

Cre & Ser
O LUGAR DA escola para o crescimento do cidadão.
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Crescer é inerente à vida!

Crescemos em idade, tamanho, saberes e em essência. Crescemos para “SER”. Porém, o que isso significa? 
Para crescer, precisamos CRER em nós e naqueles que nos conduzem, principalmente, durante os primeiros 
anos de nossa existência.

Nesse caminhar, sedimentar valores essenciais para a formação do caráter é imprescindível. A autoconfiança, 
que nos encaminha para integrar uma saudável autoestima, precisa ser bem semeada e fortalecida, pois quanto 
mais acreditarmos em nossa capacidade de nos tornar uma pessoa melhor, a cada dia, mais contribuiremos 
positivamente para a fluidez da vida.

Assim, para deixar marcas por onde passarmos, faz-se necessária a conexão com o coração, o qual mobiliza 
a nossa CORAGEM genuína para agir a partir do que habita em nós. Nessa perspectiva, evidenciamos o caminho 
trilhado por todas as crianças do 1º ano da nossa Casa de Criança, em 2021. Um grupo que desbravou o mundo 
letrado e fez história, literalmente, em plena pandemia, e que vai levando no coração valores morais e éticos, 
como: o respeito, a solidariedade, o companheirismo, a empatia, dentre outros. Um grupo que compreendeu que 
ser feliz de verdade implica em os demais também estarem bem.

Para esses pequenos e bravos guerreiros, expressamos a nossa enorme gratidão e orgulho por termos feito 
parte da vida de cada um e desejamos que as sementes plantadas, aqui, gerem frutos sagrados, deixando 
marcas de amor por onde forem.

Com carinho,
Tia Denise e tia Heloísa
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1º Ano A1º Ano A

1º Ano B1º Ano B

1º Ano C1º Ano C

1º Ano D1º Ano D
1º Ano H1º Ano H

1º Ano G1º Ano G

1º Ano F1º Ano F

1º Ano E1º Ano E



FORMAÇÃO HUMANAFormação Humana

Mentiras na infância
ERRAR, ASSUMIR O ERRO e repará-lo faz parte da formação de todo ser humano.

N a infância, o ser humano 
vivencia experiências 
cruciais para a consti-

tuição psíquica e os desenvolvi-
mentos socioemocional, cognitivo 
e psicomotor. Por conseguinte, 
constitui-se também no berço da 
construção quanto aos valores 
éticos e morais. Neste contexto, 
aspectos diversos, como, por 
exemplo, a relação de confiança 
e, inter-relacionadas a esta, as 
noções de verdade e mentira 
estabelecem-se em âmbitos signi-
ficativos para compreendermos e 
fomentarmos nas crianças um 
viver ético e salutar.

Tendo em consideração a 
importância deste processo, 
na Casa de Criança, a formação 
humana proporciona uma 
ambiência, visando a contribuir 
para que nossos alunos se estru-

cialidades. Também busca 
fomentar evoluções quanto à 
compreensão sobre si e o outro, 
assim como, nessa esteira, o 
aprendizado sobre os senti-
mentos, emoções e o que diz 
respeito à habilidade para lidar 
com estes. Ademais, propicia 
estímulos para a construção 
da autonomia, senso crítico, 
virtudes e valores.

Assim, realizamos um trabalho, 
em parceria com as famílias, com o 
intuito de que as crianças possam 
vivenciar as relações sociais 
fundamentadas no respeito, no 
autocuidado, no cuidado com o 
semelhante e com a natureza, na 
justiça e no bem comum. Com esse 
propósito de desenvolvimento 
global e de construção de uma 
postura ética e saudável por parte 
dos alunos, selecionamos temas 
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Na Casa de Criança, 
a Formação Humana 
busca fomentar evoluções 
quanto à compreensão 
sobre si e o outro, assim 
como, nessa esteira, o 
aprendizado sobre os 
sentimentos, emoções 
e o que diz respeito à 
habilidade para lidar 
com estes. 

turem de modo integral como seres 
humanos. Em decorrência disso, 
favorece a aquisição de saberes 
construídos pela humanidade, bem 
como o desenvolvimento de poten-



específicos para cada segmento 
(infantil 2 – casulo; infantil 3 
– vínculos; infantil 4 – singula-
ridade; infantil 5 – diálogo; 1° ano 
– cidadania) e elaboramos ativi-
dades adequadas às faixas etárias 
e ao nível de desenvolvimento dos 
estudantes. Além disto, reali-
zamos encontros com as famílias, 
nos quais partilhamos reflexões 
acerca de questões relacionadas 
à educação e às vivências com as 
crianças. Sobre este aspecto, é 
importante ressaltar a reunião do 
dia primeiro de junho do presente 
ano, na qual versamos sobre 
mentiras na infância, aspecto 
central deste texto.

O conceito de mentira corres-
ponde, segundo o “Pequeno Dicio-
nário Houaiss da Língua Portu-
guesa” (HOUAISS, VILLAR e 
FRANCO, 2015, p.632) à “afirmação 
de algo não verdadeiro para 
enganar ou iludir alguém...”. 
Portanto, é sabido que se um 
adulto mente, está intencional-
mente verbalizando uma infor-
mação que não expressa a verdade 
nem a realidade. Mas será que este 
processo transcorre similarmente 
com a criança?

Desde aproximadamente os 2 
anos, período no qual as crianças 
desenvolvem a capacidade 
simbólica, exprimindo-se com 
palavras, fazendo imitações, 
começando a brincar de faz de 
conta, percebemos que podem 
oralizar algo que não condiz com 
o que de fato aconteceu. Partindo 
desta premissa, é possível pontuar 
que distorcem o vivido e, sob este 
prisma, que não existem crianças 

que nunca tenham mentido. Porém, 
tendo como referência a definição de 
mentira, é necessário verificar se há 
uma alteração intencional, deliberada 
da verdade por parte dos pequenos.

Considerando os estudos de Jean 
Piaget (1991) sobre o desenvolvimento 
do juízo moral e sobre a mentira, bem 
como de Adrados (1970) acerca deste 
último aspecto, na primeira infância 
não há, por parte da criança, intenção 
de enganar o outro. Em consequência, 
apesar de ela ter a capacidade de 
relatar algo inverídico, não podemos 
dizer que mente de modo propria-
mente dito. Faz-se necessário 
destacar que a concepção de ambos 
os autores sustenta que os pequenos 
agem mobilizados por questões de 
ordem afetiva, imbuídos pelos seus 
desejos e fantasias.

Estes motivos que desencadeiam o 
ato de mentir são diversos, singulares, 
como somos todos nós. Deste modo, 
para procedermos adequadamente 
e contribuirmos para a evolução das 
crianças, necessitamos compreender 
cada uma, sua história de vida e o 
contexto vivenciado. Neste processo, 
analisar o significado do ato de contar 

algo discrepante da realidade 
é essencial. Assim, podemos 
entender o que elas estão comuni-
cando sobre seu mundo interno, 
seus pensamentos, sentimentos 
e necessidades de maneira mais 
acurada. Ademais, é relevante 
para a formação humana da 
criança que, desde a mais tenra 
idade, transformemos nossa 
relação/convivência com ela em 
momentos fecundos quanto à 
confiança e à verdade, bem como 
que não a deixemos sem orien-
tação diante das situações que 
envolvem a mentira.

É importante ressaltar que 
a literatura psicológica sinaliza 
algumas das possíveis causas 
da mentira, a saber: busca de 
proteção/compensação frente 
a uma realidade dolorosa ou 
frustrante; medo da perda de 
afeto; receio de desagradar/
magoar o outro; sentimentos de 
insegurança; evitação de repre-
ensão; fuga de responsabilidades; 
tentativa de atender às expecta-
tivas dos adultos de referência; 
ambientes autoritários/exces-
sivamente rígidos; busca de 
realização de desejos pessoais; 
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imitação dos cuidadores; limite/
fronteira tênue entre realidade e 
fantasia/excesso de imaginação.

Sabemos que podem ser 
muito distintas as reações do 
adulto diante da mentira das 
crianças, porém sugerimos que 
este procure estar o mais dispo-
nível, tranquilo e atento possível 
para dialogar com elas. Neste 
contexto, é importante estimu-
lá-las a falarem a verdade, 
explicando que isto é condição 
primordial para as relações, para 
se confiar um no outro. Solicitar 
que relatem o que ocorreu, 
escutando-as com paciência, 
respeito e empatia, evitando 
fazer um interrogatório e carac-
terizá-las como mentirosas.

É preciso firmeza, mas também 
amorosidade para isto. É impor-
tante registrar que a estrutura 
psíquica não está definida na 
infância e, neste processo, que 
a alteração da realidade não 
significa que existam questões 
que não estão transcorrendo bem 
quanto ao caráter. Errar, assumir 
o erro e repará-lo faz parte do 
processo de constituição de todo 
ser humano. 

Assim, é preciso ajudar a criança 
a pensar sobre os motivos de sua 
atitude, sobre os seus sentimentos 
e os do(s) outro(s) envolvido(s) na 
situação, auxiliando-a a colocar-se, 
na medida do possível, no lugar 
destes. Além disso, dialogar com 
ela sobre as consequências do que 
vivenciou e de como procederá daqui 
em diante, frente às novas circuns-
tâncias de vida, também é impor-
tante. Realizar isto, de modo que essa 
vivência com a criança represente 
mais um momento de fortalecimento 
de um laço afetivo e de confiança 
com ela, bem como de fomento para 
construção de valores éticos e saúde 
emocional é fundamental.

Todo este processo tenderá a fazer 
mais sentido, sendo potencializado 
para a criança, se na convivência 
diária forem propiciadas condições 
favoráveis a isto. Desta forma, 
sugerimos que se adotem atitudes, 

como a escuta de si e da criança, 
escuta que vai além do ouvir e do 
que é aparente. Ser referencial 
quanto à honestidade, falando 
a verdade, cumprindo com os 
compromissos, assumindo erros 
e crescendo com estes é impor-
tante. Ademais, é necessário 
não exigir da criança o que ela 
não pode oferecer no momento, 
ajudando-a a diminuir tensões, 
valorizando quando expressa a 
verdade e seu esforço em seguir 
as orientações dadas.

É importante ressaltar, porém, 
a atenção necessária à frequência, 
intensidade e persistência com a 
qual a criança distorce a realidade, 
pois estas constituem-se em 
alguns dos parâmetros que 
balizarão a necessidade da busca 
por um profissional da Psicologia. 

Ana Flávia Rocha
Psicóloga da

Casa de Criança
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abordamos subtemas como: crescimento; 
autonomia e as conquistas dessa faixa etária 
cheia de descobertas. 

Casulo
Infantil 2

aguçamos a curiosidade das crianças com 
temas reflexivos e atuais.

Cidadania
1º Ano

trabalhamos as diferenças como ponto de 
partida para vários outros assuntos.

Singularidade
Infantil 4

trouxemos a convivência como base principal 
para todos os subtemas trabalhados. 

Vínculos
Infantil 3

incentivamos as diversas possibilidades que o 
diálogo pode favorecer, dentre elas, empatia e 
lealdade.

Diálogo
Infantil 5

Conheça um pouco como acontece o trabalho de 
Formação Humana com nossos alunos: 

Ser referencial quanto 
à honestidade, falando 
a verdade, cumprindo 
com os compromissos, 
assumindo erros e 
crescendo com estes é 
importante.



PROJETO NATALINOProjeto Natalino - 2020

Esperançar
O QUE esse verbo fala sobre os nossos dias?

Sabemos que dias difíceis 
produzem paciência, e a 
paciência produz esperança, 

que, por sua vez, fortalece nosso 
espírito e nossa alma para caminhar 
sem perder de vista quem somos e 
para que fomos chamados.

Acreditamos que tal fortaleza se 
constrói a partir do conhecimento 
de que somos amados por um Pai 
perfeito, um Pai com amor avassa-
lador. Um amor materializado em 
corpo, por meio de seu filho primo-
gênito: o Menino Jesus. Quando, 
então, percebemos a grandeza 
desse amor, também somos 
capazes de amar. Um amor puro, 
sem interesses, sem reservas. 

Nesse sentido, entendemos que 
a esperança tudo tem a ver com 
o amor, e o amor tudo tem a ver 
com esperança. Como poderíamos 
amar e nos sentir amados, se não 
acreditássemos que tudo acontece 
por um propósito? Sabemos que 
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há tempo para tudo e que nada foge do 
controle de quem mais nos ama: Deus. 
Dessa forma, o nascimento do Menino 
Jesus reverbera, ecoa esperança. Dias 
melhores estão por vir. 

 Nessa esteira, as crianças da Casa 
de Criança foram envoltas, em 2020, no 
Projeto Natalino “Esperança por dias 
melhores”. Elas fizeram descobertas 
sobre o verdadeiro sentido do Natal, o 
nascimento de Jesus, o significado da 
esperança na nossa vida e o nosso lugar 
enquanto filhos de Deus. 

Em um encontro entre pais e filhos, 
as famílias foram questionadas 
sobre o que elas pediriam ao 
Menino Jesus. Em resposta aos 
pedidos das famílias, as crianças 
lhes deram presentes. E como 
já imaginado, os presentes não 
foram comprados. Eles foram 
gratuitos, pois esperança, paz, 
saúde, alegria, união e bondade 
são recebidas de graça, são 
frutos de um espírito de amor 

e, portanto, oferecidos gratuita-
mente.

Enfim, nossas crianças compre-
enderam que, para sermos melhores 
no amor, na dor, na paz, em tudo, 
precisamos olhar para a fonte que 
emana luz.

E, assim, oferecermos ao outro, 
ao próximo, aquilo que de graça nos 
foi dado. 

Adna Melo
Coordenadora da Casa de Criança



FESTIVAL DE ARTE INFANTILFestival de Arte Infantil

O CINEMA em sala de aula.

A tenção!!! A sessão vai 
começar.

Desde a sua criação, 
ainda no formato mudo e em 
preto e branco, o cinema sempre 
atraiu olhares de espectadores 
independentemente de faixas 
etárias. Para além do entrete-
nimento, compreendemos essa 
sétima arte como um instrumento 
importante no ensino de valores, 
crenças e fatos históricos. Afinal 
de contas, ao assistirmos a um 
filme, viajamos por meio de suas 
paisagens e músicas em direção 
a culturas e costumes de outros 
países e épocas diferentes ou 
semelhantes.

Foi nessa direção que as 
crianças da Casa de Criança 
vivenciaram o projeto Cinema: 
Histórias em Cartaz, que propor-

professora, posso dizer que 
proporcionar às crianças a possi-
bilidade de produzir suas próprias 
animações e ver o encanta-
mento no olhar dos alunos após 
a finalização dos vídeos foram os 
melhores resultados.

Aline Mara
Professora da Casa de Criança
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cionou aos nossos alunos o desen-
volvimento da oralidade, produção 
e interpretação textual, expressão 
artística e, principalmente, o contato 
com a linguagem audiovisual.   

Assim, por meio dos clássicos 
infantis, a sala de aula se transformou 
no fascinante mundo da produção 
cinematográfica. Após adquirirem 
conhecimentos sobre as etapas 
do processo de criação e produção 
do desenho animado, as crianças 
tiveram oportunidade de produzir 
seus próprios filmes, utilizando a 
técnica de stop motion. 

A partir desse ponto, entrou em 
cena o mundo da animação tradicional 
e digital, a tecnologia dos aplicativos 
e a graciosidade dos traçados dos 
desenhos infantis. Tudo pensado e 
produzido coletivamente, de forma 
alegre, divertida e tecnológica. Como 

Cinema:
histórias em cartaz

Sugestões de
aplicativos para

produções de
desenhos animados:

• Flipaclid;
• Picstart Animator; 

• Stop Motion Studio.



PROJETO JUNINOProjeto Junino

VALORES CULTURAIS E HISTÓRICOS que geram experiências e reflexões.

A 
região onde o Brasil 
transcultural começou 
a existir há pouco mais 

de cinco séculos, e de onde atual-
mente partem e chegam cabos 
de fibra ótica de alta capacidade 
conectando o país a todos os conti-
nentes, merece ser vista em seu 
grande potencial natural, cultural e 
de localização, como parte signifi-
cativa do processo de construção 
de um país mais equânime, melhor 
de se viver e com voz destacada na 
dinâmica das interações mundiais.

Marcado por tantas contradições 
de riqueza e pobreza, o Nordeste 
acaba por abafar suas vantagens 
comparativas, o que ainda reduz 
a capacidade de aproveitamento 
da pujança dessa região no desen-
volvimento integrado brasileiro. 
O grande desafio do país e, parti-

característica presente nas nossas 
viagens. O sentido de abundância 
e de escassez era naturalmente 
assimilado nos tantos banhos que 
tomávamos desde o rio Carrapa-
teiras, em tempo de enchente, ao 
sempre cheio rio Una. Tantos foram 
também os banhos nos encontros 
de rios com o mar, desde o Jaguaribe 
até o Camurupim. Na península 
de Galinhos, fotografamos garças 
azuis, e no Caburé, foz do rio 
Preguiça, vimos estrelas cadentes 
ao som do encontro das águas.

Incontáveis foram as brinca-
deiras de água em açudes como o 
Castanhão e o Bocaina. Nas águas 
frias e doces da serra da Meruoca, 
da bica do Ipu e das cascatas de 
Pacoti, sentimos em nossos corpos 
a diferença das águas mornas e 
salgadas de Jericoacoara, do Porto 

20

cularmente, das pessoas que vivem 
no Nordeste é conhecer a diversidade 
interdependente e complementar desse 
lugar tão especial, historicamente traído 
por abomináveis paradigmas econô-
micos e políticos.

Esse conhecimento ocorre com mais 
consistência quando são feitas combi-
nações entre processos artísticos, 
literários e pedagógicos e o contato 
direto com lugares e com as pessoas 
que neles vivem. Durante a infância e a 
adolescência dos nossos filhos, procu-
ramos ter sempre em casa referências 
do Nordeste postas em diálogo com a 
natureza e a cultura do mundo. Entre-
tanto, para que eles pudessem se sentir 
parte desse lugar de fala, cultivamos 
dois programas de circulação: um de 
carro, pelo interior e pelo litoral; e outro 
de avião, pelas capitais nordestinas.

A relação com a água sempre foi uma 

O Nordeste que mostramos
aos nossos filhos.



de Pedras e de outras belas praias 
do litoral nordestino. Lagos e lagoas 
estavam sempre na rota, fosse 
com o nome Torta, Portinho ou 
Almécegas. Nessa farra da água, 
percebemos o quanto as plantas 
aquáticas servem de alimentos e 
de abrigo para os peixinhos. No rio 
Guriú, confirmamos o encanto dos 
cavalos marinhos nadando pertinho 
de nós.

O que poderia parecer apenas 
uma brincadeira, era também uma 
maneira de entender as nossas 
fontes de energia. Estivemos em 
Xingó e Paulo Afonso, mas também 
nos parques eólicos litorâneos e em 
fazendas de energia solar fotovol-
taica do sertão. Tudo isso serve de 
influência para o entendimento da 
importância das energias limpas e 
renováveis, e para a produção de 
hidrogênio verde, diante da crise 
climática e suas termelétricas e 
usinas nucleares.

Guiados pelo espírito da brinca-
deira, fica mais fácil levar a curio-
sidade de carona. Assim, fomos nos 
aproximando mais e mais da filosofia 
de vida e do modo de viver dos 
pescadores, dos camponeses e dos 
serranos nordestinos, por meio de 
barquinhos à vela, currais de peixe 
feitos de palito de picolé, cercado de 
gado de osso, fotografia de folhas 
de árvores, desenhos na areia da 
praia e imitação de voo de bacurau. 
Um modo de brincar também com 
o vento, com as ondas, com a mata 
seca e com as nascentes.

Ir às fontes nas quais a cultura 
brota tem o seu colorido humano. Do 
sapateado do mestre Zé Augusto, 
em Independência, ao reisado de 

caretas do mestre Antônio Luís, em 
Potengi, tudo traduz as profundezas da 
arte do drama e da alegria. Vimos essa 
essência na animada quadra do boi de 
Axixá, na afinação dos pandeirões do 
Boi da Floresta, do mestre Apolônio 
Melônio, em São Luís do Maranhão, 
na batida de reverência dolente dos 
maracatus de Fortaleza e na festa de 
100 anos do frevo em Olinda.

Não há como explicar a sensação 
de participar, como participamos, da 
procissão fluvial do Bom Jesus dos 
Navegantes, em Penedo, nem de 
comer peixe na brasa, na Raposa, uma 
comunidade de pescadores cearenses 
adotados pelo litoral maranhense. 
Esses lugares formados por conver-
gências de jeitos de reinventar o mundo 
são movedores dos nossos olhares. Foi 
assim também quando estivemos em 
Caruaru, onde a aura do mestre Vitalino 
ronda o Alto do Moura.

O Nordeste que mostramos aos 
nossos filhos passa pelos engenhos e 
pela arte de fazer rapadura na Serra 
Grande (Ibiapaba), mas também pelas 
usinas de cana-de-açúcar da Zona 
da Mata, pela Serra da Barriga e pelo 
monumento da negra liberta, mas ironi-
camente nua, em Redenção. O doce 
que é energia, o combustível etanol e a 
memória da escravidão encontram-se 
nessa encruzilhada da vida brasi-
leira, que teve seu primeiro momento 
de abolição no Ceará de 1884 (quatro 
anos antes do Brasil), que passou a ser 
chamado de Terra da Luz por José do 
Patrocínio.

A dinâmica fomentadora do olhar 
torna-se mais viva quando intensificada 
pelo universo da criatividade artística. 
Em nossas andanças, estivemos muitas 
vezes com parceiras e parceiros do meu 

trabalho na relação da literatura 
com a música, o que reforça a 
simpatia pelo nosso senso de origem 
aberta. Isso aconteceu em Salvador, 
ao lado da cantora e artista visual 
Rebeca Matta; em João Pessoa e 
na Praia Bela, com o compositor e 
cantor Chico César; no Crato, com 
Abidoral Jamacaru; em Itapipoca, 
com a banda Dona Zefinha; em Nova 
Olinda, com a meninada da banda Os 
Cabinha, da Fundação Casa Grande; 
e nas festas juninas maranhenses, 
com o percussionista Papete.

Cada lugar ganha uma luz 
especial quando algo extraordi-
nário mexe com o seu cotidiano. As 
muitas vezes que estivemos juntos 
em Independência, o lugar onde 
nasci, participando das movimen-
tações em torno do prêmio de 
literatura que leva o meu nome, 
promovido pelo Espaço Cultural 
História Viva, contribuíram para 
nos revigorar, no sentido de que 
a juventude só precisa de oportu-
nidade para sentir que é capaz. No 
museu Dim Brinquedim, em Pindo-
retama, essa máxima rodopia na 
arte da imaginação e para pegar 
trilhas de Saci Pererê.

Foi o próprio Francisco Brennand 
que, em seu templo de escultura 
cerâmica, em Recife, mostrou-nos 
a frase “immotus nec iner”, em 
língua indo-europeia falada no 
império romano, que quer dizer 
“imóvel, mas não inerte”. Esse tipo 
de encontro e de reflexão mexe 
com a nossa percepção. Estava na 
arte das ceramistas e da orquestra 
de barro da Moita Redonda, em 
Cascavel, e no trabalho da Cerâmica 
Serra da Capivara, mas também 
na olaria de Guaiúba, onde nossos 
filhos viram como são feitos os 
tijolos usados na construção das 
cidades.
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Mas os segredos do Nordeste 
diverso e universal não estão apenas 
na superfície. Tivemos experiências 
em diferentes visitas ao interior 
da terra. Na Gruta de Ubajara, a 
estalactites e as estalagmites ilumi-
nadas com luzes coloridas contam 
uma história de livro ilustrado, 
enquanto a Casa de Pedra na Serra 
do Martins, em estado natural, 
parece mais com um livro só de 
texto. O maior impacto que tivemos 
ao explorarmos uma caverna foi na 
Serra das Confusões, no sudoeste 
piauiense. Depois de caminharmos 
dois quilômetros à luz de lanterna, 
demos com um magnífico jardim 
de plantas gigantes, pré-histó-
ricas, voltadas para a claridade que 
entra por uma fenda nas rochas de 
arenito.

Visitamos muitas exposições com 
gravuras e inscrições rupestres em 
vários estados nordestinos. Os 
nossos ancestrais, que travaram 
a luta mais difícil para que chegás-
semos até aqui, legaram-nos lindas 
galerias de arte. Estivemos no 
Lajedo de Soledade, no Apodi, no 
Morro do Letreiro, em São José do 
Piauí, e na Serra da Capivara, com 
a própria arqueóloga Niède Guidon, 
conversando sobre o que queriam 
relatar as pessoas que deixaram 
aquelas mensagens gravadas e 
pintadas em pedra.

Querendo ou não, esses 
lugares provocam reflexões 
sobre de onde viemos e para 
onde vamos. Além desses sinais 
deixados pela inteligência humana, 
a região nordestina é farta em 
material fossilífero de vidas 
existentes em períodos geoló-

gicos passados. Quando estivemos no 
Vale dos Dinossauros, no sertão de 
Souza, vimos as pegadas gigantes em 
lama petrificada. Na Serra do Martins, 
interior potiguar, seguramos nos braços 
uma presa de mastodonte e um pedaço 
de casco de tatu gigante. O acervo mais 
impactante que vimos foi no Museu 
Paleontológico de Santana do Cariri, 
onde estão expostos fósseis de dinos-
sauros, pterossauros, peixes, tubarões, 
arraias, tartarugas, crocodilos, lagartos, 
camarões, aranhas, escorpiões, insetos 
e árvores petrificadas.

O despertar para a reaproximação 
das pessoas com a natureza da qual a 
humanidade faz parte é quase mágico 
nas andanças pelo interior e pelo litoral. 
Deitados nas redes de tucum da escola 
Tremembé de Almofala, sentimos o 
balanço dos grãos de areia que, por 
décadas, cobriram a igrejinha local. As 
dunas andantes seguem unindo pelo 
ar e pelo mar o Nordeste brasileiro e o 
Oeste africano, separados na pangeia, 
quando habitavam a região as plantas e 
os animais do período cretáceo, encon-
trados nas escavações contempo-
râneas.

A preservação da natureza esteve 
presente em nossas aventuras nordes-
tinas, com reforço na nossa passagem 
pelas estações ambientais da Fundação 
Brasil Cidadão, em Icapuí, e do projeto 
Tamar, em Itarema. A destruição do 
meio ambiente também foi observada 
de perto por nós, quando escalamos as 
paleodunas da Emboaca e caminhamos 
pelas falésias do Morro Branco. Há 
umas coisas que não precisam de expli-
cação para se entender. As pichações 
e sujeiras comerciais nos monólitos de 
Quixadá falam por si. E cada um escuta 
o que vê.

Nas diversas viagens que fizemos 
pelo Nordeste, procuramos sempre 
acompanhar eventos culturais 
que pudessem mobilizar as nossas 
percepções; isso, em um leque que 
se estende da Festa do Livro de 
Aracati à Bienal de Garanhuns, 
passando pelo Festival de Jazz e 
Blues de Guaramiranga, pelo museu 
de Luiz Gonzaga, em Exu, e pelo show 
da Dona Zefinha no nosso projeto 
“Invocado”, no patamar da igreja de 
Viçosa do Ceará. Sem contar com as 
paradas mais fixas e constantes na 
casa-museu dos artistas Estrigas 
e Nice, no Mondubim, e no restau-
rante de taipa de Ana e Aderson 
Medeiros, na praia do Balbino.

Na vida urbana de Fortaleza, 
dois programas foram funda-
mentais para mostrar a cidade aos 
nossos filhos: o passeio de ônibus 
semanal e sem destino, e a circu-
lação mensal por diferentes bairros. 
Vez por outra, havia saída extra, 
como no dia em que conhecemos 
de perto a ocupação no bairro do 
Dendê, e quando fomos recebidos 
pela comunidade da Rosalina, que 
ainda estava em fase de organi-
zação e para a qual destinamos os 
recursos da venda do Samba-le-lê, 
o meu primeiro álbum de músicas 
infantis, interpretado pela cantora 
Olga Ribeiro.

Frequentamos também com 
os nossos filhos muitos lugares 
turísticos tradicionais, shoppings 
centers e convencionais teatrinhos 
infantis, mas procuramos nos 
esforçar para oferecer a eles 
um repertório ambiental, social 
e cultural amplo, a fim de que 
pudessem, antes de tudo, formar 
uma consciência própria da região 
onde nasceram – programa esse 
que foi ampliado para o território 
nacional, para o continente sul-a-
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mericano e para outros países do 
mundo. Afinal, o que os pais mais 
acreditam é o que efetivamente 
apresentam aos filhos.

O acesso às peculiaridades nem 
sempre visíveis da região Nordeste 
pode favorecer à compreensão do 
seu sentido de destino. Por todo 
lugar que andamos, estivemos 
atentos aos nomes de pessoas 
de referência que, ao traduzir a 
existência nordestina, contribuíram 
para colocá-la no contexto social, 
cultural, político e econômico do 
Brasil. Nenhuma região brasileira 
tem, por exemplo, artistas que se 
confundem com o seu significado 
pleno, como o Nordeste tem Luiz 
Gonzaga no cancioneiro popular e 
Elomar Figueira de Mello na música 
erudita.

O Nordeste, que tem o mais 
importante santo popular do Brasil, 
o Padre Cícero Romão, e o mais 
famoso fora da lei do país, o capitão 
Virgulino Ferreira, o Lampião, é o 
mesmo que tem um dos pioneiros 
no desenvolvimento do conceito 
de centro comercial, com variadas 
lojas de produtos e serviços, como 
existe hoje, e um dos mais arrojados 
defensores da libertação econômica 
do Brasil, o empreendedor Delmiro 
Gouveia, que foi assassinado 
tentando competir com as multina-
cionais de linhas de costura.

Foi no Nordeste que nasceu 
Paulo Freire, um dos educadores 
de maior reconhecimento na 
pedagogia mundial, por seu método 
de leitura do mundo. A região é 
berço também da escritora Nísia 
Floresta, precursora do pensa-
mento feminista no Brasil. Terra de 

Zumbi dos Palmares e de Mandu Ladino, 
símbolos maiores de lideranças nas lutas 

pela libertação de negros e índios. São 
muitas as personalidades nordes-
tinas que engrandecem o país. Dos 
humoristas Chico Anysio e Renato 
Aragão aos artistas visuais 
Aldemir Martins e Arthur Bispo 
do Rosário, o Nordeste sempre 
povoou o mundo de criadores 
brilhantes.

Incontáveis são esses nomes e 
substanciais as suas contribuições 
para a formação da cultura brasileira. 
E eles estão presentes nos lugares 
mais inesperados, que muitas vezes só 
conseguem ser sentidos quando a explo-
ração tem brincadeira pelo meio. É bem 
provável que o surfista Ítalo Ferreira, 
a nadadora Ana Marcela, o boxeador 
Herbert Conceição e o 
mestre em canoagem 
Isaquias Queiroz, todos 
nordestinos e medalhistas 
de ouro nas Olimpíadas de 
Tóquio 2020, acontecidas 
em 2021, em decorrência da 
pandemia de coronavírus, 
tenham chegado ao pódio 
nos esportes que praticam 
porque, independente-
mente das suas condições 
sociais, aprenderam a 
brincar com os sonhos. 
Com eles, o Brasil teve 
o maior desempenho no 
quadro de medalhas desde 
1920, quando começou a 
participar das olimpíadas. 

Por incrível que pareça, 
o que os estereótipos 
passaram a determinar 
como fraquezas nordes-
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compõe as riquezas da região. O sol, 
por exemplo, que durante séculos 
foi acusado de responsável pela 
miséria criada pela indústria da 
seca, é o mesmo que hoje começa 
a aparecer no horizonte econômico 
nordestino como fonte de energia 
fotovoltaica, desejada por um 
mundo em busca de alternativas 
renováveis. Portanto, aprender a 
sentir o Nordeste é um caminho 
para a distinção entre insuficiência 
e potência.

Flávio Paiva
é jornalista, colunista semanal 

do caderno Vida & Arte do jornal 
O Povo e autor de livros nas áreas 

da infância e da cidadania orgânica. 
Seus filhos Lucas e Artur, com a 

professora Andréa Pinheiro,
estudaram na Casa de Criança.
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O sentimento de pertencimen-
to gera orgulho e gratidão. Ser 
parte de uma comunidade de um 
país permite ao indivíduo cons-
truir uma identidade que o acom-
panhará em toda sua jornada. 
Dessa forma, a música, a poesia, a 
culinária, os costumes e a história 
de um povo são, também, a histó-
ria do ser em formação. Conhe-
cer e reconhecer-se como parte 
desse mundo cultural, artístico e 
científico de um povo é formar-se 
como um cidadão crítico e cons-
ciente de suas raízes.

Nessa esteira, as crianças da Casa 
de Criança foram convidadas a vi-
venciar em 2021 o Projeto SER TÃO 
NORDESTINO. Uma jornada de des-
cobertas sobre o Nordeste e o seu 
povo, permeada pela curiosidade em 
descobrir os ritmos da região, os can-
tores que se destacam no Brasil e no 
mundo e, ainda, as comidas típicas 
que fazem sucesso o ano todo. Nos-
sas crianças descobriram que nossas 
riquezas naturais são vistas de ponta 
a ponta, do Maranhão à Bahia, en-
quanto que as peculiaridades do nos-
so povo, como sotaque, criatividade 

e força extraordinária para viver 
e sobreviver estão espalhadas 
mundo afora.

Na culminância do projeto, as 
crianças dançaram sucessos nor-
destinos em uma coreografia que 
animou toda a comunidade esco-
lar. Teve forró, baião, xote e muito 
arrasta pé. As famílias puderam 
acompanhar por meio das teli-
nhas e participar com muita ani-
mação.

Como diz o poeta Braulio Bes-
sa: “... Lugar melhor que o Nor-
deste não há”.

Projeto Junino na Casa de Criança



MOSTRA CIÊNCIASMostra Ciências

A ESCOLA E A FAMÍLIA no processo de aprendizagem.

O 
desejo é o grande 
mobilizador da busca 
pelo conhecimento, 

transformando-o em algo 
prazeroso e satisfatório. Nesse 
contexto, as experiências, desde 
a mais tenra idade, precisam 
ser instigantes e agradáveis, a 
fim de que tal empreitada logre 
êxito.

A relevância da participação 
da família no processo de apren-
dizagem, assim como nos demais 
aspectos do desenvolvimento 
infantil, é incontestável. Entre-
tanto, o cenário escolar, repre-
sentado pelo professor, a sala 
de aula, a relação com os pares e 
a própria cultura da instituição, 
aliados aos fatores internos da 
criança, também têm um lugar 
significativo na sua motivação 
para aprender.

que a sala de aula desperte o 
sentimento de pertença no aluno, 
fomentando um espaço dialógico 
no qual o estudante se sinta 
integrado, escutado, respeitado 
e validado. Quando as crianças 
têm suas emoções e perspec-
tivas devidamente reconhecidas 
e acolhidas, a aprendizagem é 
potencialmente mais fluida. 
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A prática educativa deve impul-
sionar na criança a curiosidade e fazer 
com que indague, compare, duvide e 
se insira, espontânea e ativamente, 
na procura pelo saber. Além disso, é 
preciso que convoque sua imaginação 
e deflagre criatividade, construindo, 
concomitantemente, uma borda 
salutar sobre o que é factível. Nesse 
sentido, espera-se que o educador 
a incentive a 
desbravar o 
universo de 
possibil idades 
que o aprender 
traz consigo 
e corporifique 
as palavras 
motivacionais 
que emprega, 
sendo um 
exemplo. Igual-
mente, torna-se 
ind ispensável 

O desejo de aprender



Os autores Guimarães e 
Boruchovitch, em seu artigo “O 
estilo motivacional do professor 
e a motivação intrínseca dos 
estudantes: uma perspectiva da 
Teoria da Autodeterminação”, 
publicado em 2004, apontam que 
alunos motivados se engajam e 
perseveram em exercícios mais 
complexos, utilizam critérios e 
planejamentos adequados em 
maior grau, além de desenvol-
verem novas habilidades e se 
entusiasmarem na execução das 

tarefas desempenhadas. 

Afazeres monótonos, rotineiros 
e que não levam em conside-
ração seus interesses, bem como 
contextos que exigem além do que 
podem administrar tendem a ser 
assimilados com mais resistência, 
reforçando a ideia de que projetos 
contemplando conteúdos signi-
ficativos e coadunados com sua 
realidade envolvem eficazmente as 
crianças na tessitura do aprender.

Ensinar exige um esforço que vai 
além do simples planejamento 

de tarefas compatíveis 
com o segmento no qual 
se leciona. Mais do que 
os aspectos cognitivos, 

é imprescindível pensar 
no sujeito aprendente como 
um todo, também incluindo na 
equação o contexto sociocul-
tural no qual está inserido, sua 
história de vida, seus senti-
mentos, anseios, competências 
e limitações. Com dinamismo, 
afinco e sensibilidade, a apren-
dizagem há de florescer.

Liana Scipião
Psicóloga da Casa de Criança
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De onde vem o lápis? O lápis tem 
origem na composição de grafite 
e tábuas de madeira... Mas onde 
encontramos esses elementos? 
Tanto o grafite como a madeira 
são encontrados na Natureza. E 
será que é possível utilizar o lápis 
para algo mais, além de escrever? 
E como podemos utilizar as ras-
pas do lápis após apontá-lo?

As crianças estão a todo o 
momento fazendo descober-
tas sobre o mundo à sua volta, 
buscando compreender os fatos 

e acontecimentos do dia a dia. Essa 
curiosidade é necessária, pois des-
perta e prepara o cérebro para a 
aquisição de novos conhecimentos. 
Assim, acontece a aprendizagem.

Nessa direção, consideramos de 
fundamental importância promover 
o espírito investigativo em nossos 
alunos. Para isso, o Projeto MOS-
TRA CIÊNCIAS, edição 2021, envolveu 
as crianças em uma pesquisa sobre A 
ORIGEM DAS COISAS. Nesse sentido, 
elas realizaram descobertas sobre a 
origem e a funcionalidade de muitos 

produtos e alimentos, bem como 
o impacto do consumo consciente 
para um meio ambiente saudável. 
Como culminância, compartilha-
ram com a comunida-
de escolar conheci-
mentos relevantes 
que deverão 
embasar suas 
ações, pos-
turas ci-
dadãs hoje, 
amanhã e 
sempre.

Mostra Ciências na Casa de Criança



PERÍODO INTEGRALPeríodo Integral

UM ESPAÇO de motivação, superação e diversão.

D entre tantas mudanças 
ocorridas nesse período 
transpandêmico, a 

redução significativa do nível 
de atividade física da população 
preocupa especialmente pelo 
impacto negativo do sedenta-
rismo na saúde física e mental 
das pessoas. Quando pensamos 
nas crianças, que tiveram de ser 
sujeitas a mais tempo de exposição 
à tela e viram seu espaço para 
produção de movimento restrito 
a quatro paredes, a preocupação 
ainda é maior. 

Ainda não sabemos a dimensão 
exata desse imobilismo forçado, 
mas sabemos que precisamos 
intervir o quanto antes e adotar 
estratégias personalizadas para 

tornar campeão; enfim, essas 
e outras falácias podem levar 
pais e responsáveis a tomarem 
decisões equivocadas em relação 
às atividades físicas dos seus 
filhos, favorecendo um compor-
tamento cada vez mais avesso 
ao movimento. 

A escolha da atividade física 
sempre deveria considerar o 
interesse por parte da criança, 
além dos diferentes estágios 
do desenvolvimento humano, 
ou seja, existem pré-requisitos 
necessários para que uma criança 
ou adolescente possa aproveitar 
adequadamente cada nova 
experiência motora vivenciada. 

Estudos na área do desenvol-
vimento psicomotor demonstram 
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tornar o estilo de vida das crianças 
o mais ativo possível nesse tempo 
de restrições. Nesse contexto, o 
esporte surge como uma opção 
interessante e perfeitamente custo-
mizável para crianças de diferentes 
faixas etárias, níveis de aptidão 
física e habilidade técnica.

A literatura não especializada e 
a mídia, de um modo geral, tratam 
do assunto com superficialidade 
e tendem a reforçar mitos que 
não encontram sustentação nas 
evidências científicas: basquete para 
quem quer aumentar a estatura; 
futebol para meninos; dança para 
meninas; natação como esporte 
completo; treinar força prejudica 
o crescimento; quanto mais cedo 
competir, maior a chance de se 

O lugar da competição
no esporte.



que crianças com até dez anos de 
idade ainda têm dificuldade em 
compreender a interação entre 
os diversos fatores que afetam 
seu desempenho (habilidade 
individual, nível de aprendi-
zagem, influência do ambiente, 
motivação, etc.). Sendo assim, 
exigir de uma criança o enten-
dimento de complexas relações 
entre causa e efeito relacionadas 
à performance esportiva é impro-
dutivo e pode gerar noções de 
incompetência ou impotência que, 
fatalmente, levarão ao abandono 
do esporte.

Um equívoco relativamente 
comum na prática esportiva de 
crianças e adolescentes é o foco 
exacerbado na vitória. Ora, se 
analisarmos friamente, veremos 
que as primeiras colocações são 
reservadas para poucos, ou seja, 
a maioria tem insucesso na busca 
pelo pódio, até aí não há problema 
nenhum, afinal devemos aprender 
a lidar com derrotas e frustrações 
desde cedo. Acontece que alguns 
treinadores e pais encaram a 
vitória como único objetivo da 

prática esportiva e se esquecem de 
valorizar outros pontos essenciais: o 
desempenho individual, o trabalho de 
equipe, o fazer melhor, etc. 

Nada contra a compe-
tição, muito pelo contrário, na 
verdade atividades competitivas 
podem funcionar como elemento 
de motivação, superação e 
até diversão. Minha crítica é 
direcionada à hipervalorização 
da vitória nas competições espor-
tivas de crianças que ainda não 
têm maturidade social e psico-
lógica para lidar bem com isso.

Há muitas formas de extrair das 
competições reflexões importantes 
e que poderão servir como ponto de 
discussão e aprendizagem para os 
envolvidos na educação infantil. Seguir 
regras, respeitar os adversários, 
buscar a vitória usando apenas os meios 
lícitos e sem violência física ou verbal 
precisam fazer parte da pedagogia da 
competição. O esporte deve propiciar 
encontro tanto com a vitória quanto 
com a derrota, mas sempre valorando 
o esforço pessoal.
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Está bem demonstrado na 
literatura que filhos de pais prati-
cantes regulares de atividade 
física têm muito mais chances de 
serem adultos ativos, mas que tal 
também deixar para os pequenos 
outros valores nobres do esporte? 
Campeões respeitosos, compa-
nheiros de equipe que trabalham 
em harmonia, competidores 
capazes de lidar melhor com a 
derrota, torcedores mais respei-
tosos e menos agressivos, enfim o 
ambiente esportivo também é um 
ótimo palco de treino para vida. 

Rossman Cavalcante
é, antes de tudo,

um apaixonado pela arte
de aprender e ensinar,

especialista em Treinamento 
Esportivo (FEFISO/SP) e

Saúde do Idoso (UECE/CE), 
concluiu seu mestrado em

Saúde Pública (UFC/CE)
e é o fundador/treinador

 senior do Clube de Corrida.

É pai do Pedro e da Laís,
ex-alunos da Casa de Criança.
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Dança

Futsal

Ginástica R
ítm

ica

Natação

Refletindo um pouco mais sobre o esporte como 
oportunidade de experienciar situações do dia a dia 
escolar, percebe-se o quão enriquecedor ele pode ser. 
Quando se participa de um esporte coletivo, diferentes 
sentimentos podem ser vivenciados, como, por exem-
plo, a alegria da conquista, mediante esforço e dedi-
cação, como também a frustração, em virtude de não 
se alcançar o resultado esperado ou pelo fato de ser 
substituído, caso o técnico avalie como algo necessário 
para o time. Para além disso, destaca-se o desenvol-
vimento de habilidades e reconhecimento dos próprios 
limites a serem aprimorados.

Nessa esteira, é aprendido que para se ter bons re-
sultados, é necessário saber criar estratégias com o 
time e para o time, com bons relacionamentos e flexibi-

lidade. Ampliando esse leque de aprendizados que 
o esporte possibilita, é possível fazer um paralelo 
com as áreas de conhecimento. Uma delas é a 
Matemática, que pode ser integrada de muitas 
formas, por meio de esportes como a dança e a 
ginástica rítmica, ambas disponíveis na Casa de 
Criança. Nesse caso, é feita a reflexão de que, 
para aprender ou elaborar passos de dança, 
faz-se necessária a noção de divisão rítmica da 
música selecionada para a coreografia, feita em 
frações de tempo. E, ainda, evidencia-se a possibi-
lidade de socialização que esses esportes promovem.

Por tudo isso, entendemos os esportes, na escola, 
como instrumentos pedagógicos que, em uma intera-
ção e troca, favorecem o processo de internalização do 
conhecimento.

Louise Sena
Psicóloga da

Casa de Criança

Para refletir...



CRIANÇA TEM CADA UMACriança tem cada uma
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Ao fazer o diário de 
tarefas, Henrique Uchôa 

anunciou:
— Pessoal, hoje a tarefa 

de casa é na folha e de 
formação “úmida”!

(1º ano G)

Durante a explicação, 
a professora falou que 
o sol fica no centro do 
sistema solar. Logo, 
Léo falou: 
— Ah! Por isso que ali 
no centro da cidade é tão 
quente”. 
(Infantil 5 C)

Certo dia, Felipe estava 
quietinho e a professora 
o perguntou se estava 
sentindo algo. Então, ele 
respondeu: 
— Estou com dor no meu 
“escômado”.
(Infantil 5 I)

Reproduzindo a fala das 
educadoras, Maria de 
Sá avisa logo a todos 
que chegam em sala: 

— Olha a aglomeração!
(Infantil 5 I)

Um dia, Luíza 
Queiroz encontrou 

com a fonoaudióloga 
Jacqueline nos 
corredores da 

escola e disse 
bem surpresa:                             

— Puxa! Como 
você cresceu, 
tia Jackie, na 

pandemia!” .
(Infantil 2 D)




