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Ciências
Ciência é TUDO!

Ésempre motivo de muita alegria participar da 
criação de mais uma edição da revista Criançar, pois 
isso representa uma oportunidade para comparti-

lhar ideias, inquietações e promover  reflexões junto a todos 
aqueles que fazem parte da nossa comunidade escolar.

Em especial, o ano de 2013 foi marcado por nossa “maio-
ridade”. Celebramos 21 anos de caminhada educacional. 
Sabemos que essa idade corresponde ao período em que o 
jovem se torna adulto, assume maiores responsabilidades 
sobre a sua vida, mas a alegria e a energia da juventude 
permanecem presentes. 

Dessa forma, sentimo-nos, a cada ano, mais amadu-
recidos e fortalecidos na concretização do nosso projeto 
pedagógico e, ao mesmo tempo, percebemo-nos  “jovens” 
no que se refere ao encantamento que a vida nos oferece.  
Em nosso cotidiano, isso não é difícil, pois a alegria e vitali-
dade de nossas crianças representam  fonte de inspiração, 
energia e nutrição. Quando estamos verdadeiramente 
conectados com o que faz sentido para nossas vidas é 
muito simples se deixar penetrar pelo que os outros podem 
nos oferecer.

Temos consciência de que a noção de tempo, por vezes, 
é relativa, pois a experiência de se apropriar de cada situ-
ação vivenciada depende do movimento interno de cada 
um.  Mas é fato que quanto mais tempo dedicamos a um 
objetivo, mais seguros e confiantes nos tornamos e esse 

resultado é refletido naqueles que fazem parte de nossas 
vidas.   

Em nossa proposta pedagógica, assumimos o compro-
misso com a formação de seres humanos mais críticos, 
autônomos, participativos e comprometidos com a cons-
trução de uma sociedade mais digna e justa.  Sabemos que 
essa missão não é tarefa simples, se considerarmos o todo, 
ou melhor, a sociedade em que as crianças estão inseridas. 
Nessa direção, cabe atentar para as nossas posturas e 
concepções de vida que, a essa altura por sermos adultos, 
tornam-se mais difíceis de serem modificadas. Como justi-
ficativa para tal contexto, podemos dizer que, movidos pelo 
ativismo, entramos no piloto automático e acabamos por 
realizar ou deixar de realizar algo sem percebermos o que 
de mais profundo isso pode gerar em nosso entorno. Nesse 
sentido, gerar inquietações pode ser um dos caminhos para 
essas transformações.

Sendo assim, essa edição da  Revista Criançar tem um 
propósito especial que é provocar inquietações. Dessa 
forma, escolhemos temáticas atuais e relevantes que 
certamente irão contribuir para atingirmos esse objetivo.   

Boa leitura!

Denise Sanford e Heloísa Sena
Diretoras da Casa de Criança



Tira dúvidas
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Como participar
Para participar na nossa coluna “tira dúvidas”, basta enviar sua 

pergunta para o nosso e-mail: revistacriancar@casadecrianca.com.
br ou depositar na urna localizada na entrada na escola.

As perguntas serão selecionadas de acordo com a frequência dos 
temas, devido ao espaço disponível em nossa revista. Mas não se 
preocupem, tentaremos responder a todas as perguntas enviadas.

familiar, a rea-
lidade socioeconô-
mica e cultural da qual faz 
parte fomentam  focos de interesse 
(beleza, saber, habilidade física etc) 
para  a criança e influenciam no de-
senvolvimento de uma vaidade mo-
derada ou excessiva.

Construir uma compreensão 
amorosa de si mesmo, reconhe-
cendo suas capacidades e limita-
ções, como também ser cuidadoso 
consigo quanto a aspectos como a 
higiene, a vestimenta, a linguagem 
verbal e gestual, tudo isso é sau-
dável e desejável.  Contudo, passa 
a merecer maior atenção quando a 
preocupação com esses se tornam 
excessivos.

A intensidade e a frequência dos 
comportamentos da criança baliza-
rão se há um equilíbrio ou não quan-
to à vivência da vaidade. Assim, se 
certos atributos físicos, intelectuais, 
bens materiais ocupam um desta-
que na vida desta, se com frequência 
ela deixa de brincar para não sujar 
a roupa, sapato ou se despentear, 

ou ainda, 
solicita so-

mente roupas, re-
cusando brinquedos como pre-

sente,  todas essas situações são 
sinalizadoras de que a criança preci-
sa ser melhor orientada pela família.

Visando favorecer a vivência de 
uma vaidade moderada, é necessá-
rio que a família possa pensar sobre 
o sentido que a vaidade tem para 
si, como é vivenciada e o que essa 
representa. É preciso orientar, dar 
limites quando for necessário, fa-
vorecendo que o infante diferencie 
valores supérfluos dos essenciais, 
reconheça a importância desses últi-
mos e os integre a sua vivência, bem 
como se fortaleça para  lidar com o 
estímulo ao consumismo  existente 
em nossa sociedade. Por fim, o mais 
importante é possibilitar  à criança 
viver a Infância, ao invés de  viver  o 
mundo de um adulto, pois  a Infância 
é  a fase primordial para um  desen-
volvimento emocional saudável. 

Ana Flávia Rocha
Psicóloga da Casa de Criança

Alguns especialistas no as-
sunto afirmam que, ao ensi-
nar canhotos, devemos nos 
posicionar sempre em fren-
te a eles e não ao lado, para 
que eles tenham uma imagem 
de espelho, facilitando-lhes 
a aprendizagem dos movi-
mentos. O que mais podemos 
fazer para auxiliar os canho-
tos na fase de alfabetização?  
(Sabrina Guilhon, mãe da       
Maria Clara - Infantil 5 G)

   O fato de o sistema de escrita do 
português apresentar movimentos 
convencionais da esquerda para a direi-
ta e de cima para baixo pode represen-
tar para a criança canhota um desafio 
maior, se considerarmos o posiciona-
mento que o destro usa ao escrever, 
dificultando ou facilitando a visibilida-
de de tais movimentos. Isso porque, no 
momento em que estamos escreven-
do, queremos ver o que estamos pro-
duzindo e a criança canhota, ao iniciar 
esse processo, acaba criando um estilo 
próprio, torcendo o pulso para que isso 
aconteça, o que acaba desenvolven-
do uma maneira ineficaz, uma postura 
desconfortável que tende a ser uma di-
ficuldade ao longo da vida.

É necessário, portanto, que pais e 
professores saibam orientar a maneira 
adequada para um canhoto escrever, 
indicar a posição correta de segurar o 
lápis, de organizar o papel, mostrando a 
importância de alinhar punho, cotovelo e 
ombro, antes mesmo da alfabetização.

Como dicas para ajudar os canhotos 
nesse processo, podemos listar:

 • Segurar o lápis mais atrás do que o 
destro;

 • Girar o papel cerca de 45° no sentido 
horário;

 • Segurar o lápis entre o polegar, o in-
dicador e o dedo médio;

 • Manter a mão e o punho sob a linha 
de escrita;

Como ocorre o processo 
de aquisição da lingua-
gem e leitura em crianças 
de dois a três anos? Como 
podemos estimulá-las?  
(Adriana Balby, mãe do 
Guilherme - Infantil 2 B)

 Considerada como a primeira for-
ma de socialização do ser humano, 
a linguagem favorece o contato da 
criança com valores e regras antes 
mesmo de ela aprender a falar. 

A interação verbal com os pe-
queninos é essencial para o desen-
volvimento de suas habilidades lin-
guísticas, visto que o adulto é um 
interlocutor linguisticamente mais 
habilitado e que pode ser mediador 
dessa construção. Para isso, é impor-
tante que ele apresente uma simpli-
cidade sintática em sua fala, de modo 
a corresponder ao nível de interesses, 

Até que ponto a vaida-
de infantil é saudável? O 
que nós, pais, com filhos 
pequenos devemos fazer 
para evitar passar essa 
“vaidade precoce” para  
as crianças?  (Carla Geisa 
Andrade, mãe da Camila 
Meireles - Infantil 3 C)

A palavra vaidade tem 
como origem os termos latinos               
vanitas, vanun  e, dentre outros 
significados, é definida como de-
sejo imoderado de despertar ad-
miração. Sendo assim, para ser 
considerada saudável, necessita 
ser compreendida e vivenciada 
como um desejo moderado de 
atrair atenção para si, de se ob-
ter reconhecimento. 

Ao longo de sua estrutura-
ção psíquica, a criança se depara 
com variadas questões a serem 
elaboradas para que se consti-
tua como um ser humano, sen-
do os mediadores iniciais destes 
processos quem exerce as fun-
ções materna e paterna para ela.  
Decorre deste contexto, entre 
outros aspectos, como a criança 
irá constituir-se quanto ao nar-
cisismo, a autoestima e, então, a 
vaidade.

A criança, como o adulto, 
também deseja ser amada, acei-
ta e valorizada.   E, ao buscar 
realizar isto, vivencia um entre-
laçamento dos seus desejos com 
os desejos  de seus pais.  Neste 
processo, dentre outros fatores, 
as demandas dos pais,  o lugar 
que  o infante ocupa na dinâmica 

 • Escrever sobre uma superfície incli-
nada também pode ajudar.
E, ainda, é importante que os pais ao 

perceberem que seu filho tem tendên-
cia a ser canhoto, avisem a escola para 
que os educadores possam ajudá-lo 
nessa descoberta, que não “corrijam” 
a criança mudando os objetos da mão 
esquerda para a direita e que comprem 
os materiais que forem desenvolvidos 
exclusivamente para canhotos.

Aline Coelho
Coordenadora Pedagógica 

da Casa de Criança

habilidades cognitivas e linguísticas 
da criança. Esse aspecto favorecerá 
à criança uma melhor compreensão 
das situações comunicativas.

À proporção que a criança se de-
senvolve, seu sistema sensorial se 
torna mais refinado, daí ela avança 
em relação ao nível cognitivo e lin-
guístico.

Nesse contexto, a escola é um 
lugar onde as interações sociais se 
ampliam. O professor tem um papel 
importante, uma vez que ele pode 
proporcionar ao aluno diversas si-
tuações para que esse desenvolva 
satisfatoriamente suas habilidades 
linguísticas.

Quanto à escrita, a criança, em 
idade de dois anos, encontra- se 
em um momento em que a palavra 
representa o objeto referido e, por 
essa razão, os aspectos fonológicos, 
ou seja, os segmentos sonoros não 
lhe chamam atenção.

Diante dessa realidade, sugeri-
mos atividades em que a leitura e a 
escrita sejam promovidas em con-
textos sociais, tais como: rodas de 
leituras, dramatizações, constru-
ções de histórias, entre outras, que 
tanto estimulam o desenvolvimento 
da linguagem oral, como também 
podem despertar, em um futuro 
próximo, o desejo pela descoberta 
da escrita. 

Ana Ásia Almeida
Coordenadora Pedagógica 

da Casa de Criança



Entrevista

Cenário da Educação
 no Brasil
PARCERIA FAMíLIA e escola é a melhor via para se fazer uma boa educação

1. De acordo com o último 
resultado do PISA 2009 
(Programa Internacional de 
Avaliação de Estudantes), 
o Brasil ocupa o 53ª posição 
em leitura e 57ª em mate-
mática. Esse dado já repre-
senta um avanço. Entre-
tanto, estamos muito abaixo 
da média do que queremos 
para a educação brasileira. 
Que estratégias você aponta 
para que nosso país possa 
ocupar um lugar mais favo-
rável no cenário mundial?

Pe. Eugênio: Acredito que 
nenhuma revolução na edu-
cação se realize sem a melhor  
valorização e investimento 
na  formação permanente do 
professor. Um professor valo-
rizado e atualizado incentiva 
e se compromete com a edu-
cação integral do aluno. Pre-
cisamos, em nossas escolas, 
de uma maior liberdade para 
interpretar e contextualizar o 
currículo nacional, onde pos-
samos centrar o foco em TCI, 
matemática e ciências, além 

de promover níveis em compe-
tências em idiomas estrangeiros.

2. O ENEM representa um avanço 
significativo quanto ao acesso 
à universidade. Em contrapar-
tida, deparamo-nos com esco-
las que ainda trabalham em um 
sistema clássico de ensino, no 
qual os conteúdos são exces-
sivamente valorizados, como 
exemplo, citamos os “vestibuli-
nhos” realizados para a entrada 
de crianças ao 2º Ano do Ensino 
Fundamental 1. Como você per-
cebe  essa  contradição?

Pe. Eugênio: O principal objetivo 
do Enem é avaliar as habilidades 
e competências dos estudantes, 
e talvez seu maior ponto positivo 
seja a diferença perante as 
provas comuns de vestibular: A 
prova do Enem é contextualizada 
e interdisciplinar, exigindo do 
candidato menos memorização 
excessiva dos conteúdos e mais 
demonstrações de sua capacidade 
de “como fazer”, como colocar 
em prática os conhecimentos 
adquiridos nos anos de ensino. Ao 

contrário do “decoreba” comum 
dos vestibulares, a prova do 
Enem faz com que o aluno pense, 
raciocine e formule respostas 
de acordo com o que aprendeu e 
vivenciou. Infelizmente no Brasil e 
principalmente no Ceará, usa-se 
dessa cultura tradicional, que  nos 
distancia de um bom resultado no 
PISA e não reconhece os objetivos 
do ENEM, mas que deixa os pais 
felizes pela  grande quantidade 
de conteúdos e provas realizadas 
por seus filhos, ou seja, não 
existe um compromisso com uma 
educação integral de qualidade.

3. Qual o lugar da família e da 
escola no que se refere à edu-
cação atual?

Pe. Eugênio:  Entendo educação 
como parceria Escola e Famí-
lia. A maioria das famílias busca 
uma posição cômoda, ou seja, 
transfere toda responsabilidade 
da educação formal e não for-
mal para a escola. E essa por sua 
vez, aceita a exigência e termina 
por não realizar o seu verdadeiro 
papel. A escola não educa sozinha 

PE. EuGêNIO PACEllI CORREIA  AGuIAR 
- Paróco da Igreja Cristo Rei e atualmente Diretor do Colégio Santo Inácio
- Pós-graduado em psicologia da Religião (ITEP/Fortaleza)
- Pós-graduado em Teologia Espiritual  e Pastoral (Manresa/Espanha)
- Bacharelado em Filosofia (UFMG/BH)   
- Bacharelado em Teolgia (CES/BH)
- Licenciado em Pedagogia (UNICAP/PE)
- Atualização Teológico-Catequética   (ISCR/MADRI)

nem a família. Juntos somos 
mais fortes neste processo de 
educação integral. Quando há 
sintonia entre escola e família, 
todo processo educativo se 
fortalece, expande-se. Nosso 
mundo precisa de educação 
e de colo (afeto, respeito, 
amor). Quando colo e educa-
ção andam juntos, formamos 
jovens inteligentes, compro-
metidos e equilibrados.

4. Qual a mensagem que  você 
gostaria de deixar para os 
jovens, pais e educadores 
em relação à vivência dos 
valores humanos? 

Pe. Eugênio: A maior herança 
que um pai deixa ao filho 
resume-se em duas coisas: 
educação é fé. Uma educa-
ção integral nos acompa-
nha para sempre. Ninguém a 
rouba de nós. Há momentos 
na vida, que precisamos ter  
esperança, precisamos de 
fé. Fé não como conjunto de 
crenças, mas fé como ânimo, 
força, coragem, ousadia. Pre-
cisamos ter fé na vida, fé em 
si mesmo, fé no homem, fé em 
Deus. A fé ilumina valores que 
não se extinguem. A fé ilu-
mina nosso modo de agir e de 
viver. Já dizia o poeta Mário 
Quintana: “Viver é acalentar 
sonhos e esperanças, fazendo 
da fé a nossa inspiração 
maior. É buscar nas peque-
nas coisas, um grande motivo 
para ser feliz!”

A escola não educa 
sozinha nem a família. 
Juntos somos mais fortes 
neste processo de educação 
integral. Quando há 
sintonia entre escola e 
família, todo processo 
educativo se fortalece, 
expande-se.
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Fonoaudiologia e 
Nutrição Educacional

Hábitos alimentares 
formados na infância são 
difíceis de serem perdidos. 

Aalimentação é um ato não 
apenas fisiológico, mas 
também de integração 

social e, portanto, é fortemente 
influenciada pelas experiências e 
os exemplos de convivência a que 
são submetidas as crianças.

Nas suas primeiras vivências, 
a criança aprende a relacionar 
as características sensoriais dos 
alimentos com o contexto social, 
resultando num aprendizado das 
preferências. Hábitos alimentares 
formados na infância são difíceis 
de serem perdidos. 

A infância e o contexto fami-
liar são de grande importância 
no estabelecimento de condu-
tas saudáveis. No primeiro ano 
de vida, em que a escolha do ali-
mento depende exclusivamente 
da pessoa que alimenta a criança, 
é importante que se conheçam 
os motivos que levam o adulto a 
adotar atitudes pouco saudáveis. 
Assim, a adequação da alimen-
tação nos primeiros anos de vida 
depende do padrão e da disponi-
bilidade alimentar da família. Mais 
adiante, a influência de outros 

grupos sociais (creche, clubes, esco-
las etc.) e da publicidade na área de 
alimentos, apresenta-se de forma 
mais intensa.

Os hábitos alimentares refletem, 
além das preferências, as caracte-
rísticas culturais de cada indivíduo, 
associadas ao seu estilo de vida. Em 
casa, o consumo de alimentos indus-
trializados (guloseimas, biscoitos com 
alto teor de gorduras e açúcar, refri-
gerantes, salgadinhos etc.) pode estar 
associado ao hábito de assistir tele-
visão, ao uso de videogames e jogos, 
assim como às propagandas veicula-
das pela mídia.

Considerando a escola como espaço 
de convivência, a experiência alimen-
tar nesse ambiente pode ser levada 
ao núcleo familiar e, nesse aspecto, 
destaca-se o papel do lanche escolar 

que deve considerar as diversas for-
mas de apresentação e variedade dos 
alimentos. 

Uma escola promotora de saúde 
estimula boas práticas alimen-
tares e propicia na comunidade a 
busca por escolhas mais saudá-
veis e sustentáveis. 

Além da interação social que as 
refeições na escola estimulam, as 
crianças são orientadas sobre a 
importância de apreciar os alimen-
tos em sua textura, consistência, cor, 
sabor, olfato e valor nutritivo. Nesse 
ambiente, a criança também tem a 
oportunidade de conhecer os ingre-
dientes que fazem parte dos pra-
tos que consumirão, por exemplo, na 
maçã observam sua semente, assim 
como a diferença entre a cor da casca 
e da polpa da fruta.

Outro aspecto importante é a 
maneira como deve ser a masti-
gação, no que tange à postura dos 
lábios, movimentação da língua e sua 
deglutição. Tal aspecto traz gran-
des benefícios, qualquer que seja o 
alimento, sempre auxiliando no pro-
cesso digestivo, além de promover o 
exercício muscular, por meio de movi-

mentos fundamentais para o desen-
volvimento da musculatura orofacial, 
necessários para a deglutição madura 
e para a fala.

A escola também promove expe-
riências quanto às consistências dos 
alimentos orientando as mudanças, 
respeitando cada faixa etária. O ideal 
é haver variação e dar preferência 
a alimentos mais consistentes, que 
precisem ser mastigados com maior 
intensidade e duração, conforme a 
criança vai amadurecendo. Nesse 
caso, a paciência, de quem acom-
panha a refeição, é de fundamental 
importância. 

Portanto, é possível e necessário 
modular a formação de hábitos ali-
mentares adequados desde o início 
da vida, com a finalidade de estabe-
lecer um estilo saudável, relacionado a 
maior longevidade e qualidade de vida.

Sob esta perspectiva, no mês de 
agosto, iniciamos o projeto “Hábi-
tos alimentares: o que se aprende na 

infância fica por toda vida”, visando 
favorecer às crianças do Infantil 1 ao 
1º Ano conhecimentos e práticas que 
promovam a adoção de hábitos ali-
mentares saudáveis.

Dentre as atividades desenvolvidas 
neste trabalho, podemos mencionar:

• A demonstração de diversos gru-
pos de alimentos (utilização de 
bandejas nas cores verde: para os 
alimentos que devem ser consumi-
dos em maior quantidade; amarela: 
para os que devemos consumir com 
moderação e vermelha: para aque-
les cujo consumo excessivo está 
relacionado com diversas doenças), 
enfatizando os alimentos integrais 
e seus benefícios, e os industriali-
zados e sua relação com a saúde; 
• Degustação de alguns alimentos 
com a identificação de cheiros, tex-
turas, consistências e sabores, ele-
mentos que estimulam uma masti-
gação adequada;
• A produção de um painel com os 

itens, enviados pelos pais, mais 
consumidos pelas crianças; 
• A montagem e decoração de 
pratos infantis, ressaltando 
a importância da apresenta-
ção, variedade e equilíbrio de 
nutrientes.
Ressaltamos que o referido 

projeto representa uma etapa do 
processo de educação alimentar 
já desenvolvido continuamente 
através de orientações, observa-
ções e intervenções direcionadas 
para toda comunidade escolar.

Com essas ações buscamos 
contribuir para a adoção de medi-
das que promovam uma alimenta-
ção mais saudável acompanhada 
de uma maior qualidade de vida 
para todos os envolvidos.

Jacqueline Serra e 
Patrícia Campelo

Fonoaudióloga e Nutricionista  
da Casa de Criança

Projeto 
Hábitos Alimentares
O QUE SE  aprende na infância fica por toda a vida
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Capa

Alguns apontamentos sobre
qualidade da educação e 
suas comparações
UMA ANÁLISE comparativa da educação no Brasil

Introdução
Como o passado nos via? A Edu-

cação, concretizada sob quaisquer 
de seus conceitos, fruto das tan-
tas ideologias, sempre foi objeto de 
predições ao longo de sua história 
que se confunde com a própria his-
tória da civilização. Nos inúmeros 
exercícios futuristas quase tudo 
sobre educação, seu papel e evolu-
ção já foi previsto. Também quase 
tudo ficou bem longe do que real-
mente hoje se apresenta ou está 
em processo. Porque a educação é 
ela mesma um processo. Para mim, 
uma das imagens mais fortes des-
tas predições é aquela conhecida 
das crianças francesas com capa-
cetes de onde saíam antenas em 
caracóis plugadas a tomadas. De 
onde, se deduzia, “passava-se” o 
conhecimento e, ao lado, em con-
trapartida, uma máquina moedora 
de livros – representando a des-
truição de um meio de “transmis-
são” obsoleto. Era uma forma do 
passado nos ver. Era uma predição.

Lançando mão desta figura, in-
troduzo este texto e convido você 
a pensar a educação sob alguns de 

seus ângulos. Inicialmente, sob um de 
seus conceitos - para alguns ultrapas-
sados - como processo de transmis-
são, de produção do conhecimento - a 
educação formal. E, sob outro ângulo, 
a educação como “preparação para 
a vida”, como processo transforma-
dor, referenciado socialmente, sendo 
ela, além da associação à criação do 
conhecimento, a autoconstrução do 
sujeito em formação e suas possibi-
lidades de desenvolvimento, que cria 
também em consequência, a vida.

As ideias, aqui, serão distribuídas 
em cinco curtas seções aparentemen-
te desconexas, além de um simples 
parágrafo à guisa de conclusão.  

 
Nosso contexto

O Brasil ocupa a 57ª posição em 
educação, entre os 65 países avaliados 
por um indicador internacional de co-
nhecimento – o PISA 2009 (Programa 
Internacional de Avaliação de Estu-
dantes). Este resultado sem contex-
tualização e isoladamente no tempo 
parece-nos ruim, porque acontece 
mesmo após a obrigação constitucio-
nal e com a ação de programas nacio-
nais de incentivos à matrícula e que 

garantiu o financiamento público para 
aqueles que não têm como pagar os 
serviços de educação formal. 

O objetivo do PISA é produzir in-
dicadores que contribuam para a dis-
cussão da qualidade da educação nos 
diversos países de modo a subsidiar 
políticas de melhoria do ensino básico. 
A avaliação procura verificar até que 
ponto as escolas de cada país parti-
cipante estão preparando seus jovens 
para “exercer” o papel de cidadãos na 
sociedade contemporânea. As avalia-
ções do PISA acontecem a cada três 
anos e abrangem três áreas do co-
nhecimento – Leitura, Matemática e 
Ciências – havendo, a cada edição do 
programa, maior ênfase em cada uma 
dessas áreas. Em 2000, o foco foi em 
Leitura; em 2003, Matemática; e em 
2006, Ciências. O PISA 2009 iniciou um 
novo ciclo do programa, com o foco 
novamente recaindo sobre o domínio 
de Leitura; em 2012, Matemática; e em 
2015, Ciências. A utilização deste indi-
cador segue a linha da meritrocacia. 
Sua utilização para comparação entre 
as diversas nações tem servido muito 
mais para críticas dos seus sistemas 
políticos do que para contribuir para a 
evolução e transformação das socie-

dades. 
Abrindo os dados para o ano de 2011 

estes indicavam que no Brasil, 92% 
das crianças e adolescentes de 4 a 17 
anos frequentavam escolas, ou seja, 
outros 3,6 milhões estavam sem estu-
dar. Só no sudeste havia 1,2 milhão de 
crianças e adolescentes que não iam à 
escola naquele ano - e essa é a região 
com menor percentual no país: 6,9% 
fora da escola. São Paulo, o Estado 
mais rico da federação, apresentava 
o maior número absoluto de pessoas 
não atendidas nesta faixa etária: 575 
mil. Para os pais, mães, tios avós ou 
outros responsáveis que se dedicam 
ao desenvolvimento de suas crianças 
e adolescentes e por isso se preocu-
pam onde matriculá-las (em alguns 
casos muito antes de nascerem!) e que 
buscam a melhor escola segundo seus 
valores, estes dados podem lhes pa-
recer uma aberração. Sob quaisquer 
circunstâncias, são.

Quando consideramos o ensi-
no médio, em cada dez estudantes 
um abandona o curso sem concluí-lo. 
Trata-se da taxa de evasão mais ele-
vada entre os países do Mercosul, para 

jovens cursando esse nível de ensino,  
conforme aponta a Síntese dos Indi-
cadores Sociais 2010, elaborada pelo 
IBGE (Instituo Brasileiro de Geografia 
e Estatística).

No meio de informações aparen-
temente ruins, surge o alento de que, 
pelos últimos dados, o Brasil está en-
tre os três países que mais avançaram 
em resultados entre aqueles avaliados 
segundo o PISA. A complexidade da 
questão é comprovada se olharmos 
para a Europa, por exemplo, cujos 
contextos histórico, social, econômico 
e cultural, diferem em muito do nosso, 
a situação também se mostra preocu-
pante. Analisando os dados do mesmo 
indicador (PISA) apresentados por 
Cecília Braslavsky no artigo intitulado 
“Dez fatores para uma educação de 
qualidade para todos no século XXI”, 
13% dos jovens e adolescentes euro-
peus não compreendiam o que liam!

Esses resultados aqui apresen-
tados nos dão uma ideia do ambiente 
que vivemos. E é este ambiente que 
todos nós precisamos nos empenhar a 
transformar. 

Frente aos dados, muitos de nós 

podemos nos tornar críticos e até 
duvidarmos a respeito dos avanços 
educacionais tantas vezes propa-
gados. Ou até mesmo relacionar os 
péssimos resultados às crianças 
e adolescentes pobres, que nunca 
tiveram acesso ao ensino privado. 
Esta não é a única verdade. Ob-
viamente os resultados perversos 
recaem com maior intensidade so-
bre aqueles com menores níveis de 
renda, mas, a sociedade, em geral, 
expressa os indicadores ruins e 
todos vivem suas consequências. 
Não existe dicotomia de mundos, 
isso se dá apenas no plano mate-
rial. A sociedade pressupõe o con-
ceito de totalidade, portanto, não 
adianta o isolamento pela auto-
proteção. Não nos leva à mudança 
necessária se apenas “livrarmos 
os nossos” e acharmos que assim 
fazemos o certo porque fazemos 
o melhor. Buscar o melhor para 
nossos filhos, netos, afilhados e 
protegidos, é apenas uma parte 
obrigatória do processo de trans-
formação.
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Capa
É necessário que o professor 
se sinta acolhido em suas 
demandas e potencializado 
frente aos desafios

vir, debater e respeitar as diferenças 
num processo de construção coletiva 
sempre deveria estar presente no 
processo dinâmico de educar e de ser 
educado. As boas escolas incorpora-
ram em suas opções metodológicas 
essa premissa. Como Paulo Freire 
muitos de nós rompemos com o con-
ceito de educação vertical que se dá 
num processo de transmissão de co-
nhecimento onde um, que tudo sabe, 
“ensina” aqueles que nada sabem. E 
é assim que quando fazemos a leitu-
ra do nosso mundo, quando olhamos 
para nós mesmos, procuramos as 
melhores escolas para nossos filhos.

Algumas consequências, muitas 
explicações para as diferenças

Voltando ao PISA, os resultados 
para o Brasil evidenciam o problema da 
falta de equidade educacional no país. 

ao mesmo tempo suas consequências, 
assim como também as provocamos, 
sejam elas boas para aqueles que cui-
damos ou ruins, para aqueles com os 
quais convivemos nos diversos espa-
ços em que somos atores.

Os professores, sempre pautados 
Principalmente em países como o 

Brasil, os professores se tornam alvos 
ou recebem os papéis das esperanças 
e grande parte das vezes também das 
críticas. As críticas ao sistema edu-
cacional cobram deles cada vez mais 
dedicação e responsabilidades como 
se na educação formal se encerras-
se a solução para todos os problemas 
sociais. De alguma forma, todos nós 
incorporamos esse conceito e todos 
nós, ao buscarmos o melhor para os 
nossos, buscando as “melhores” es-
colas com os “melhores” professores. 
É como se nos bastasse e assim con-
seguíssemos produzir o bem-estar de 
todos. Mesmo assumindo esta razão, 
sabemos que não é aí que se encerra 
o problema e nunca será apenas por aí 
sua solução.  

É quase um consenso que a qua-
lidade da educação está fortemente 
aliada à qualidade da formação dos 
professores. Diferente do que se pen-
sava em meados do século passado, o 
fato de proporcionar aos professores 
livros e novos materiais e tecnologias 
pedagógicos, sabe-se, hoje, não ga-
rante a qualidade da educação. Outro 
fato é o que o professor pensa sobre 
educação determina o que ele faz nes-
te processo. Ou em outras palavras, o 
que se passa para as crianças, jovens 
e adultos num processo de educação, 
é o que somos! Isso vale também para 
nós enquanto família. Como diz um 
especialista: “o desenvolvimento dos 
professores é uma precondição para 
o desenvolvimento da escola e, em 

geral, a experiência demonstra que 
os docentes são maus executores das 
ideias dos outros. Nenhuma reforma, 
inovação ou transformação – como 
queiram chamar – perdura sem o do-
cente”. Os professores são sujeitos 
que são levados a se envolverem em 
situações formais de aprendizagem. 
Para a transformação verdadeira, eles 
têm que se sentir parte do processo 
e não meramente um receptáculo de 
atualizações que muitas vezes nem 
lhes dizem respeito.

A matemática, este aparente 
mistério 

Voltando novamente ao PISA, os 
resultados de matemática são sempre 
apresentados como parte essencial do 
problema quando se trata de indica-
dores utilizados para comparações de 
qualidade da educação. Mesmo sem 
concordarmos com a maioria destas 
comparações, vale à pena entender-
mos as peculiaridades desta ciência. 
Sempre quando se trata de resultados 
de matemática, sabemos que um início 
ruim na maioria das vezes influencia 
fortemente nos resultados posteriores. 
Isso se dá porque o conhecimento da 
matemática é obrigatoriamente cumu-
lativo. Seu próprio conceito leva à ne-
cessidade do conhecimento sequencial. 
Uma criança pequena entende que uma 
planta cresce ao ser aguada. Mas, para 
a matemática “torna-se obrigatório 
entender o sistema decimal para saber 
que, depois do 19, vem o 20” —  é o que 
diz Suely Druck, da Universidade Fede-
ral Fluminense, doutora em matemáti-
ca e criadora da Olimpíada Brasileira de 
Matemática.

É interessante observar que as ex-
periências, ao longo da história do co-
nhecimento, são tão marcantes que a 
transmissão cultural de que a mate-
mática é difícil e complicada antecipa 

uma certa aversão que devemos 
buscar romper. Os próprios co-
mentários na escola, na família ou 
com os amigos, vão transmitindo 
este sentimento de medo diante 
da matemática – a “matofobia”. 
Este é um dos temas mais interes-
santes quando se trata de indica-
dores, porque ao mesmo tempo a 
matofobia cria o seu contrário: um 
conceito de “inteligência especial” 
marcando aqueles que, no processo 
de aprendizagem, não apresentam 
dificuldades quanto à matemáti-
ca. Talvez a simples consequência 
de uma experiência exitosa que se 
teve a sorte de ter. Talvez a simples 
oportunidade de brinquedos. O que 
devemos pensar é que saber ma-
temática por si só nos diz pouco. O 
que deveríamos objetivar é educar 
ao visar um cidadão não só com a 
matemática, mas, também, com as 
outras ciências.  

Para concluir
Tentamos pautar a educação 

no seu conceito formal através de 
alguns de seus determinantes e 
de características deste proces-
so que é parte inerente de nossas 
vidas. Poderíamos ter abordado a 
mesma questão pela participação 
das famílias – tema hoje tão im-
portante dado as dificuldades do 
mundo contemporâneo. Preferi 
trazer você para refletir, atra-
vés destes simples apontamentos 
sobre o mundo das comparações 
a maioria das vezes injustas, e às 
quais estamos subordinadas sem 
nem saber as razões.

Ana Maria Fontenele
Professora da 

Universidade Federal do Ceará

Aqui, é possível encontrar estudantes 
com desempenho comparável ao dos 
chilenos - que contam com o melhor 
sistema de ensino da América Latina, 
segundo as avaliações internacionais – 
e outros com resultados semelhantes 
ao do Azerbaijão.

Jorge Wertheinex, representante 
da UNESCO  e especialista em educa-
ção, explica: “Quanto maior o nível de 
desigualdades sociais de um país, mais 
ela se reflete na educação”. O cenário 
da desigualdade dos resultados mos-
tra também que é necessário criar me-
didas específicas para atender os sis-
temas de ensino mais deficientes em 
termos de resultados. “... temos que 
ter políticas diferenciadas, de discrimi-
nação positiva, para poder enfrentar 
aquelas regiões que estão mais desfa-
vorecidas” diz ele. E completa o espe-
cialista: “Isso é o que deveríamos fazer 
em cada estado da federação, introdu-
zir um componente forte de equidade. 
Os melhores professores têm que dar 
aulas nas escolas que mais requeiram 
a sua expertise, as mais pobres e ca-
rentes. Senão, não vamos conseguir 
romper esse círculo perverso da esco-
la do bairro mais pobre que reproduz 
a pobreza”. O que vale para a “com-
paração” entre países, entre estados 
e entre regiões também vale para as 

diferenças entre 
indivíduos quais-
quer que sejam 
eles. 

Para alguns de 
vocês que leem 
este artigo estas 
questões podem 
parecer fora de 
suas vidas, mas, 
pelo contrário, é 
a nossa realidade. 
Fazemos parte 
desta totalida-
de e absorvemos 

Um exemplo
Se não existe, como ensinou 

Paulo Freire “saber mais ou saber 
menos mas apenas saberes dife-
rentes” para que servem estas 
comparações? Até que ponto um 
indicador de conhecimento nos 
serve como referência para avan-
çar e transformar pela educação? 
Freire afirmava que, muito antes 
de realizar a leitura de letras e 
palavras, os homens já realizavam 
leituras de mundo, ou seja, leitura 
das condições que nos rodeiam e 
de nós mesmos. Paulo Freire era 
de família humilde e, como era 
comum em seu tempo e classe 
social, foi alfabetizado por seus 
pais. Gostava muito de estudar 
como ele mesmo relatava e, mes-
mo formado em Direito, resolveu 
ser professor, dedicar-se ao que 
chamamos hoje de educação bá-
sica. Como marca de sua vida e 
obra, dedicou-se à formação de 
jovens e adultos trabalhadores, é 
autor de um dos mais elogiados e 
debatidos projetos de alfabetiza-
ção, seguindo o princípio de partir 
da realidade e do diálogo perma-
nente para 
buscar a 
c o m p r e e n -
são crítica 
do mundo 
como base 
para trans-
f o r m á - l o . 
Passou-nos 
o conheci-
mento de 
que a opção 
pelo diálogo, 
na qual o ou-
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Formação Continuada:
a busca por novos saberes.

Diversidade e Perspectiva de 
Inclusão

Abordando o tema Diversidade 
e Perspectiva de Inclusão, aconte-
ceu em Fortaleza nos dias 30, 31 de 
maio e 01 de junho, o I Congresso 
Internacional de Psicomotricidade 
Relacional. Estiveram presentes , 
nesse encontro, Psicomotricistas 
Relacionais e demais profissionais 
da área de educação e saúde dentre 
eles, Anne Lapierre, filha de André 
Lapierre, o pai da Psicomotricidade 
Relacional (PR).

Durante o evento, foram com-
partilhadas experiências ligadas a 
essa ferramenta de trabalho dando 
uma atenção especial às práticas 
inclusivas na educação, na clínica e 
na sociedade, bem como, os seus 
resultados e reconhecimento.

Nessa ocasião, foi comemorada 
a conquista de a secretaria de edu-
cação de Fortaleza estar investindo 
na implantação da Psicomotricida-
de Relacional no cotidiano escolar. 
O método já está sendo utilizado 
em algumas escolas da rede muni-

Transtorno e Dificuldades de 
Aprendizagens

Após um mês de férias, um grupo de 
educadores da Casa de Criança resolveu 
recarregar suas baterias e ampliar seus 
conhecimentos, participando nos dias 29 
e 30 de Junho de 2013, em Fortaleza, do VI 
Congresso Internacional de Transtorno 
e Dificuldades de Aprendizagem. 

No evento, foram debatidos temas 
atuais que retrataram aspectos volta-
dos à aprendizagem do aluno, em uma 
abordagem neuropsicológica e psico-
pedagógica. Assuntos como dislexia, 
disgrafia, TDAH, desatenção, dentre 
outros são fundamentais para que o 
professor possa ter melhores condi-
ções de acompanhar o desenvolvimen-
to de seus alunos, percebendo ocorrên-
cias que possam ser sinalizadoras de 
alguma dificuldade de aprendizagem.

Em geral, os profissionais da Casa 
de Criança, sempre atentos às ques-
tões relativas ao aprendizado, procu-
ram manter-se atualizados, partici-
pando, quando possível, de congressos 
e cursos como forma de aprimorar 
seus conhecimentos.

Renata Aragão
Coord. Pedagógica da  Casa de Criança

cipal de educação no intuito de melho-
rar os índices de aprendizagem.

Para entender melhor sobre esse 
método, importa saber que a PR, cria-
da na década de 60 por André Lapierre,  
é uma ferramenta socioeducativa de 
valor preventivo (no âmbito escolar) e 
terapêutico (na clínica) que estimula 
o desenvolvimento do Ser, recorren-
do a leitura e decodificação dos com-
portamentos por meio do movimento 
corporal. Segundo Isabel Belaguarda, 
Psicomotricista Relacional e Psicóloga, 
a arte do Psicomotricista está em per-
mitir que as pessoas, de qualquer idade, 
brinquem enquanto trabalhamos com 
elas sem que  percebam que estão sen-
do trabalhadas.

Ao considerar que a educação pas-
sa por um período de mudança de seus 
paradigmas, vale destacar que a Insti-
tuição escolar, independente da classe 
social em que atua, precisa estar aten-
ta à formação de valores de seus alu-
nos. Nesse contexto, a PR tem muito a 
contribuir com as escolas, unindo-se à 
equipe de professores e às famílias na 
educação de suas crianças.

Nessa direção, a Casa de Criança 
adotou essa proposta no ano de 2003, 
com o propósito de favorecer à crian-
ça melhores condições para ela desen-
volver suas potencialidades cognitivas, 
psicomotoras e socioemocionais.

Márcia Trindade
Psicomotricista da  Casa de Criança

Congressos

Índice:
1. Um vilarejo e minhas considerações so-

bre as manifestações e o nosso mundo 
(Luciana Barroso)

2. Parceria entre escola e família na edu-
cação das crianças (Ana Flávia Rocha)

3. Trânsito Cidadão (Bruna Lima Arruda)

4. A comunicação como base das relações 
sociais (Claudia Marques) 

5. A escolha pela felicidade: como contri-
buir para uma sociedade mais consciente?  
(Hugo Mendonça) 

Reflexões para a 
Formação do Cidadão

6. Professor: reflexões sobre uma profissão 
(Denise Sanford) 

7. Violência: o que fazer com ela?              
(Fernando Lincoln Mattos)

8. Celebrações: ressignificando valores 
(Heloísa Câmara de Sena)

9. A arte de viver (Kelly Marques Botelho 
Aguiar)

10. Uma história de superação (Gilvanna 
Cavalcante)
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A 
inda não me manifes-
tei publicamente sobre 
as manifestações. Fal-

ta de tempo, preocupações de 
trabalho, filha doente, conflitos 
domésticos... alguns dos moti-
vos. Também não participei de 
nenhuma passeata. Medo de 
multidão, desconhecimento do 
movimento, um pouco de aliena-
ção... alguns dos motivos. Há al-
guns dias, indo para o trabalho, 
depois de um banho de chuva na 
porta da escola da minha filha, 
ouvi Marisa Monte cantar no 
rádio do carro. O som me tocou. 
Da escuta comecei algumas re-
flexões que envolvem tudo isso. 
São minhas reflexões apenas.

Não estou nos apocalípticos 
nem nos integrados. Não me 
sinto na turma do jogo nem na 
da manifestação, se é que exis-
tem turmas opostas. Se é que 
existem uns e outros. O fato é 
que tudo isso não me tocou. Não 
vejo as pessoas questionarem o 
sistema no qual vivemos. O sis-
tema que envolve mais que go-
vernantes, e sim modo de vida, 
coletivo, geral. E acho que aí é 
que está o x da questão.

Quando vamos, por exem-
plo, parar e pensar no consumo 
exacerbado? O consumo que 

coloca o mundo em uma situação 
tão caótica...

Vivencio diariamente meus 
alunos estudando estratégias de 
marketing: de guerrilha, de rela-
cionamento, 2.0, 3.0... Vejo-os ter-
minando trabalhos de conclusão de 
curso focados na produção de mais 
formas de vender, de conquistar 
clientes, de posicionar marcas. Ora, 
estão cursando 
publicidade, o 
objetivo é este 
mesmo. É?

Mas a en-
xurrada de 
trabalhos com 
campanhas pu-
blicitárias para 
grandes e pe-
quenas empre-
sas me angustia. 
Aonde chega-
remos? Muda-
remos o mundo 
sem mudarmos 
a nós mesmos?

A fila de car-
ro se forma na 
porta da escola. 
Ignora as placas 
de proibido es-
tacionar. Ignora 
as dezenas de 
c o m u n i c a d o s 

da coordenação pedindo a fluidez 
do trânsito. Ignora as pessoas que 
estão sendo prejudicadas porque 
aquele pai/mãe tinha que parar na 
porta, não importa se a sua fila já 
é a dupla. Mas, dizem eles, a culpa 
é da cidade. O trânsito ruim não é 
culpa nossa... É possível mesmo en-
xergar os problemas de fora quan-
do não vemos os de dentro?

ciais. Aliás, questões essas que a 
gente esquece por tanto tempo. A 
gente continua querendo ter o ca-
belo mais liso, loiro e brilhoso, que-
rendo estar mais magra e comprar 
um vestido novo pra ir a um evento 
especial, afinal, como eu vou apare-

focado. Não dá pra clamar por 
uma sociedade melhor só para 
alguns. Não dá pra falar em 
mudança do mundo e não pen-
sar em quem é atingido pelos 
seus atos diários. Seja na ma-
nifestação que fechou o acesso 
de quem já estava ilhado pelas 
barreiras da copa, seja no banho 
de chuva que o pedestre leva 
porque o carro não podia ir mais 
devagar, estava atrasado.

É bonito ver um estádio can-
tar o hino de sua nação. Não 
porque é copa de qualquer coi-
sa. Não porque o Hulk e o Fred 
são bem gostosinhos. Mas por 
que ainda emociona dizer “Pá-
tria amada, Brasil”. Sim, é 
preciso mudar. Sim, é possível 
mudar. Sim, é importante que 
alguém se mobilize, na verda-
de que todos se mobilizem, mas 
há uma mobilização interna que 
é muito maior e mais difícil que 
reunir milhares de pessoas na 
rua. Aquela mobilização em que 
se abre mão do individual pelo 
coletivo. Aquela que vai cons-
truir “um vilarejo ali, onde areja 
um tempo bom (...) frutas em 
qualquer quintal, peitos fartos, 
filhos fortes, sonho semeando o 
mundo real (...) lá é primavera, 
portas e janelas ficam sempre 
abertas pra sorte entrar. Em 
todas as mesas, pão, flores en-
feitando os caminhos, os vesti-
dos, os destinos...”.

Pra entender escutem “Vi-
larejo”, com a Marisa Monte, 
foi aí que minhas reflexões se 
desenharam.

luciana Barroso
Jornalista e publicitária,

Mestre em educação e
mãe da Clarissa (Infantil 5 B)

Um vilarejo e minhas considerações 
sobre as manifestações e o nosso 
mundo

A violência é falta de segurança 
pública. Não apenas. A violência é 
falta de educação, é sobra de os-
tentação, é fruto de uma sociedade 
que nunca se preocupou com quem 
não tinha: a comida, a roupa ou o 
tênis. Agora se preocupa, porque 
aquele que não tem, quer a sua co-
mida, a sua roupa, o seu tênis.

Como a semente que precisa de 
terreno fértil para se desenvol-
ver, a droga só tomou a dimensão 
que tem porque encontrou pesso-
as fragilizadas, pelo desamor das 
famílias, pelas diferenças sociais, 
pela necessidade de ser perfeito... 
alguns dos motivos.

E a gente continua querendo que 
o filho passe em primeiro lugar no 
vestibular. Para isso, a escola tem 
que ser a que tem mais aprovação, 
não importa se ela não humaniza, 
não atenta para as questões so-
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É bonito ver um estádio 
cantar o hino de sua nação. 
Não porque é copa de 
qualquer coisa. Mas porque 
ainda emociona dizer 
“Pátria amada, Brasil”.

cer nas fotos do 
instagram e do 
facebook? Con-
tinua querendo 
que a educa-
ção de casa seja 
dada na escola, 
afinal, quem tem 
tempo pra edu-
car?

Há muito em 
tudo isso. Nas 
manifestações e 
fora delas. Sim, 
é bonito ver 
pessoas uni-
das caminhando 
juntas e pacifi-
camente por um 
objetivo. Mas 
é preciso que 
o objetivo seja 
claro, nítido, 
transparente e, 
principalmente, 



A  
escola e a família, cada 
uma dentro de seu li-
mite de atuação, têm 

a missão de educar crianças e 
adolescentes. Constituem-se 
nas primeiras instâncias socia-
lizadoras dos sujeitos e eixos 
fundamentais para o desenvol-
vimento  e aprendizagem des-
tes. Têm objetivos, conteúdos 
a serem vivenciados e métodos 
distintos, mas complementa-
res. Passaram por diversas 
mudanças geradas por fatores 
socioeconômicos e culturais ao 
longo da história da humanida-
de que influenciaram na  maior   
precisão ou não  da  delimitação 
da função de  cada uma. 

Diante desta realidade, é 

necessário explicitar os papéis de 
cada um destes sistemas sociais  
de modo global e quanto à relação 
de parceria entre eles. A escola é 
responsável por promover um am-
biente propício à aprendizagem de  
conhecimentos elaborados pela 
humanidade, à construção da cri-
ticidade, bem como à ampliação 
das possibilidades de convivência 

e a formação de valores que favo-
reçam as relações  sociais.  Neste 
contexto, é necessário que desen-
volva ações como acolher, escutar, 
respeitar  a família; delimitar os 
papéis  relativos  a  si própria e aos 
pais no processo de aprendizagem 
do infante; informar a família sobre 
a proposta pedagógica, elaborar 
vivências que instiguem a partici-
pação efetiva dessa nos trabalhos 
realizados,  dentre outros procedi-
mentos.

 A família  tem a  função de ser 
matriz de identidade da criança, de 
proporcionar as condições para que 
a estruturação psíquica e o desen-
volvimento físico dessa sejam sau-
dáveis, de  favorecer a formação de 
valores, o aprendizado de hábitos e 

PARCERIA ENTRE ESCOLA E FAMÍLIA 
NA EDUCAÇÃO DAS CRIANÇAS

atitudes que promovam o bem co-
mum e de oferecer o suporte ne-
cessário à escolarização. Quanto 
a isto, considera-se o  respeito, a  
abertura ao diálogo, a confiança, o 
acompanhamento das tarefas es-
colares do(a) filho(a), o compareci-
mento às reuniões, dentre outros, 
aspectos  que contribuirão para  a 
aprendizagem de conteúdos e de 
valores por parte da criança.

O enlace dos universos escolar 
e familiar traz em si variadas pos-
sibilidades de caminhos, podendo 
estes serem  construtivos ou não 
para a comunidade escolar.  O per-
curso da relação entre a escola e 
a família será determinado pela 
compreensão que os adultos têm 
de homem, de criança e educa-
ção, pela compreensão e vivências 

quanto às  relações humanas, mas 
também por sentimentos, emo-
ções, desejos diversos que podem 
aparecer quanto ao tipo de vínculo. 
É necessário, então, ter uma aten-
ção maior e fazer reflexões sobre 
o que mobiliza esta relação, como 
cada participante está se posicio-
nando, como ela está transcorren-
do e em que lugar objetiva-se che-
gar. Assim,  busca-se um encontro 
singular e autêntico, a resolução de 
desencontros,  a  não culpabiliza-
ção  devido  a definição clara das 
fronteiras de atuação da escola e 
da família e da responsabilização 
compartilhada. 

Diante de tarefas tão comple-
xas, é essencial que a relação en-
tre família e escola ocupe um lu-
gar de destaque para todos que 

a compõe, pois a partir dela  
pode-se potencializar as con-
tribuições nos âmbitos afetivo, 
social, cognitivo e psicomotor 
da criança. Deste modo, é ne-
cessário que a relação família 
e escola seja vivida, pensada, 
reformulada quando preciso, 
visando sempre o  respeito,  a 
confiança, a transparência, a 
compreensão, o enriquecimen-
to dos saberes sobre educação  
e sobre  a criança. Assim, fa-
vorecerá o  fortalecimento dos 
vínculos entre pais, educado-
res e   crianças  e o desenvolvi-
mento integral e a aprendiza-
gem dessas.

Ana Flávia Rocha
Psicóloga da Casa de Criança
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No trânsito, o que mais 
preocupa os transeun-
tes é a vida, pois se não 

cumprirmos as regras de cada 
ator social podemos colocá-la em 
risco. Se estivermos como pedes-
tres, devemos atravessar na faixa, 
olhar para os dois lados, segurar 
no punho da criança, atravessar 
em linha reta, caminhar sobre as 
calçadas e outros. Se estivermos 
como ciclistas, é preciso usar ca-
pacete, joelheira e cotoveleira, 
verificar as condições da bicicleta, 
pedalar próximo às calçadas ou em 
ciclovias quando houver.

Se motociclistas, é preciso 
sempre usar o capacete, manter 
os faróis acessos durante o dia e a 
noite, andar na velocidade permi-
tida, dar carona a uma só pessoa, 
pois a moto foi fabricada para um 
número máximo de duas pessoas. 
E como motoristas, devemos usar 
sempre o cinto de segurança no 
veículo, dirigir com cuidado, res-
peitar os mais frágeis, assim como 
respeitamos os mais velhos, veri-

Em todos os momentos de 
nossas vidas, a comunicação 
permeia as nossas ações. 

Através da palavra, de um movi-
mento, uma expressão, um olhar ou 
qualquer outro meio, estamos sem-
pre buscando formas de entrar em 
contato com o outro.

Desde muito cedo, somos “atra-
vessados” pela linguagem do Outro, 
essencial para nos constituirmos 
como sujeitos. A partir da “sona-
ta materna” ou de quem se colo-
ca nesse lugar de cuidador, somos 
submetidos a uma série de sentidos 
que irão nos dar “formas”.

Essas primeiras palavras serão 
fundantes para uma organização 
emocional saudável! 

As palavras constituintes, for-
talecedoras, interditoras irão for-
mar um sujeito capaz de continuar 

ficar as condições do carro e respeitar 
as leis de trânsito.

Educar no trânsito é possível? A 
educação ocorre em todos os âm-
bitos de nossa vida e a todo o mo-
mento. Sendo assim, precisamos es-
tar atentos ao que passamos para as 
crianças durante nosso deslocamento, 
lembrando que o exemplo é a melhor 
forma de educar. Proteger as crianças 
é fundamental, mas precisamos estar 
equipados também para salientar a 
importância da segurança no trânsito. 
Enquanto motorista, precisamos res-
peitar a faixa de pedestre para ensi-
nar a importância do respeito mútuo e 
também ser respeitado quando preci-
so.

O entorno da escola é o lugar de 
mais importância para a criança, pois 
é esse trânsito que ela vivencia todos 
os dias. Tenha atitudes convenientes e 
cidadãs, respeitando para ser respei-
tado, demonstrando atitudes corretas 
para as crianças, como:

 • Não estacionar ou parar 
na faixa de pedestres, es-
paço reservado a eles e 
que todos utilizamos para 
nossa segurança, afinal 
no trânsito somos todos 
pedestres;

 • Não estacionar em fila du-
pla. Atrapalha o fluxo de 
carros na via e outras pes-
soas estão usando a via 
para seus mais diversos 
deslocamentos;

dando voz, de muitas maneiras ao seu 
desejo.

A mesma palavra que nos forma nos 
dará condições de manter as relações 
sociais a que estamos submetidos. Na 
maioria das vezes, será a palavra, de 
fato, que nos explicará, defenderá, ocul-
tará, facilitará e até destruirá. Dar aten-
ção à própria palavra e a do outro será 
um balizador para as nossas ações.

Mas não nos comunicamos somente 
pela palavra. O provérbio “Um olhar vale 
mais que mil palavras” ou a citação de 
Cecília Meireles: “Basta-me um peque-
no gesto, feito de longe e de leve, para 
que venhas comigo e eu para sempre te 
leve...” apontam para uma forma de co-
municação que substitui a palavra. O cor-
po também fala e muitas vezes expressa 
com ênfase os nossos sentimentos.

Somos pura expressão em gestos 
ou palavras! Essa é a base para o nosso 

 • Evitar ficar interditando qual-
quer uma das mãos permitidas ao 
trânsito e transitar na contramão.

 • Não usar palavras desagradá-
veis que venham trazer trans-
tornos morais ao colégio e a 
pessoa a quem as palavras estão 
direcionadas.
Os ditados populares já confir-

mam que o exemplo é a melhor forma 
de educação: “filho de peixe, peixinho 
é”, Tal pai, tal filho”. Assim, para con-
seguirmos um trânsito mais seguro 
é preciso ser cidadão e começar a 
mudança já nas crianças, mas para 
isso precisamos mostrar o que é 
certo e deixar o tal “jeitinho brasilei-
ro de  lado”, porque “educação vem 
de berço”.

FAÇAMOS A MUDANÇA JÁ!

Bruna lima Arruda
Educadora de Trânsito da AMC

e Formanda de Psicologia

contato com o mundo. 
O modo como nos comunicamos 

acontecerá de acordo com os nos-
sos sentimentos (mundo interno) 
e sensações (mundo externo). Cui-
dar das nossas emoções, da forma 
como internalizamos o que recebe-
mos o tempo todo do mundo, será 
um cuidadoso passo para a tentati-
va de uma vida em equilíbrio.

Comunicando ou sendo comu-
nicados, vamos construindo os 
percursos das nossas existências. 
Escutar as variações de chamados 
com atenção e disposição e pensar 
sobre o efeito do que comunicamos,  
são ações que contribuirão para a 
fluidez de nossas comunicações e 
relações.

Escute e se escute!

Claudia Marques
Psicóloga da Casa de Criança

Trânsito Cidadão
A comunicação como base 
das relações sociais
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Pesquisa do Instituto Akatu 
aponta que mais da metade 
dos brasileiros associa feli-

cidade ao bom convívio social, cons-
tatação essa que já havia sido feita 
por Aristóteles quando afirmou que 
o homem precisa do relacionamento 
social para atingir sua plenitude.

O ato de relacionar-se é uma 
consequência automática da vida 
em sociedade, mas há muitas for-
mas distintas de interagirmos com 
aqueles que nos rodeiam. O ato de 
bem relacionar-se, portanto, é uma 
escolha nossa!

Para tornar essa escolha mais 
consciente, precisamos ponderar 
que, se por um lado, nem sempre 
conseguimos controlar o que senti-
mos, por outro, podemos e devemos 
escolher a forma de agir para com 
todas as pessoas, independente-
mente de quaisquer sentimentos, 
do amor ao ódio, que elas nos des-
pertem.

Sim, o ódio está presente em to-
dos nós, em maior ou menor grau! 
Para muitos de nós, aliás, basta a 
frustração de algum interesse pró-
prio, no mais das vezes banal, para 
que a raiva apareça em grande es-
cala, pronta para determinar nosso 
ato impulsivo de “reação”.  

Cabível, assim, a reflexão: qual tem 
sido a minha escolha comportamental 
quando me sinto envolvido por esses 
sentimentos? Se nesses momentos es-
tou simplesmente deixando a vida me 
levar, preciso inquirir aonde meu ódio e 
a minha raiva, ou os comportamentos 
deles derivados, têm me levado? Tenho 
me sentido feliz e em paz com minhas 
escolhas comportamentais?

Essas reflexões se tornam ainda 
mais importantes quando constatamos 
que, ao buscar com sinceridade a fonte 
dos nossos sofrimentos, seguramente 
encontramos a origem de vários deles 
em nossos próprios comportamentos 
inconsequentes. É que quanto mais es-
colhemos dar vazão a esses sentimen-
tos por intermédio da nossa conduta, 
menos felizes e pacificados nos senti-
mos, o que nos causa mais indignação, 
mais raiva e, por que não dizer, mais 
ódio...  

Temos a ilusão de que dando vazão 
à raiva iremos inibir alguém de repetir 
a ação supostamente equivocada que 
nos gerou a indignação, mas a verdade 
é que dar vazão à raiva só traz um único 
resultado: mais raiva.

Dessa forma, contribuímos para 
uma sociedade onde proliferam senti-
mentos de agressividade e de medo e, 
consequentemente, onde proliferam 
ações derivadas diretamente desses 
sentimentos. Assim, não nos apropria-
mos da óbvia constatação, segundo a 
qual quanto mais raiva e ódio for jogada 
na sociedade, mais raiva e ódio repercu-
tirão sobre cada um de nós!

Vivemos incomodados, geramos 
mais incômodo, incomodamo-nos ainda 
mais! 

Interromper este ciclo vicioso passa 
pela convicção de que precisamos es-
colher bons comportamentos mesmo 
quando envolvidos por sentimentos que 
nos desequilibram. É possível que a mo-
tivação inicial dessa escolha seja apenas 
sentir-se melhor consigo mesmo, mas 
ao longo do processo descobre-se que 
a nossa verdadeira plenitude está na 
transformação do mundo através da 
nossa transformação, colaboração má-
xima que podemos dar para a constru-
ção de uma sociedade mais equilibrada.

Com efeito, Marilyn Ferguson, reno-

convicção exige, contudo, um estado de 
alerta e de consciência, principalmente 
porque ela precisa se concretizar nas 
decisões relativas aos comportamentos 
mais corriqueiros da nossa rotina diária. 

Em tempos de multiconexões 
ininterruptas, precisamos escolher: 
se seremos instrumentos de divul-
gação de manchetes tenebrosas e 
se compartilharemos no Facebook 
postagens agressivas, maledicentes 
e desrespeitosas, ou se buscaremos 
ir de encontro à tendência odiosa, 
para, com um ato de amor, quebrar 
essa cadeia de projeção destrutiva.

Diante dos crescentes conges-
tionamentos, necessitamos refletir 
sobre nossa conduta no trânsito da 
cidade para definirmos: se seremos 
motoristas ou passageiros ansio-
sos e egoístas, verdadeiros instru-
mentos da onda de raiva que inunda 
nossas ruas todos os dias, ou se fa-
remos dos veículos onde estivermos 
ilhas de caridade e paciência a bene-
ficiar a muitos.

Vivenciando a Fortaleza Apavo-
rada, na qual recrudesce a audiência 
de programas que somente retra-
tam o que há de pior no comporta-
mento social, carecemos mesmo de 
decidir: se continuaremos a nos ver 
como vítimas de uma sociedade vio-
lenta e se manteremos nossa atitu-
de de compactuar com a divulgação 
do medo ou se assumiremos nossa 
própria responsabilidade de pacifi-
car e passaremos a vibrar positiva-
mente onde quer que estejamos. 

Sob esse ângulo, passamos a ver 
com maior nitidez o quanto a so-
ciedade precisa de nós, mas não do 
nosso ódio, e sim da nossa escolha 
por nos comportarmos bem. 

Mais do que a sociedade, nós 
mesmos precisamos como nun-
ca dessa escolha que se identifica 
como a própria escolha pela nossa 
felicidade.

Hugo Mendonça
Promotor de Justiça e

pai do Júlio (Infantil 2 A)

A escolha pela felicidade:
como  contribuir para uma sociedade 
mais consciente?

mada psicóloga americana, diz que “não 
podemos esperar o que o mundo se 
transforme, nós somos a força trans-
formadora do mundo”. 

Escolher agir de acordo com essa 
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dar vazão à raiva 
só traz um único 
resultado: mais raiva.



A 
situação do professor 
hoje em nosso país é algo 
que necessita ser me-

lhor refletido, tendo em vista a 
relevância dessa profissão para 
a formação de todas outras. Por 
ser desafiadora e prazerosa essa 
temática toca a minha alma. Falo 
prazerosa, porque me sinto en-
cantada por trabalhar com “gen-
te”, contatando com a infinidade 
de possibilidades que o ser humano 
possui para aprender sobre o seu 
mundo interno, bem como o que 
lhe cerca.  Como educadores e for-
madores, precisamos aprimorar o 
nosso olhar e escuta frente ao que 
o outro nos comunica, para assim 
podermos intervir no sentido de 
favorecer as aprendizagens ne-
cessárias. No que se refere ao de-
safio, esse se apresenta nas ques-
tões subjetivas desse trabalho, 
como também nas contradições 
que se fazem presentes na Educa-
ção  Brasileira.

Sabemos que o processo de 
aprendizagem é bastante com-
plexo, pois sempre nos deparamos 
com o encontro do que está fora 
(saberes sistematizados, meio 
social, cultural etc..), com o que 
está dentro do sujeito que é a sua 
subjetividade (sentimentos, valo-
res...).  Nesse processo, o profes-
sor assume um lugar de muita im-

portância à medida em que intermedia 
e facilita esse encontro. Reconhecendo 
essa complexidade, o professor neces-
sita de muitos saberes: dominar con-
teúdos a  serem explorados, buscar 
didáticas apropriadas, conhecer como 
o aluno aprende e ser sensível as suas 
questões emocionais, que na maioria 
das vezes, representam a grande vilã 
da aprendizagem. Enfim, não basta ser 
professor, precisamos de um pouco de 
filosofia, psicologia e, inclusive, medici-
na, tendo em vista as novas pesquisas 
nos campos neurológico e genético.

Nesse caminhar, ainda, acrescen-
tamos o envolvimento emocional e 
afetivo do professor. Cristina Kupfer, 
psicóloga e pesquisadora da CNPQ, 
evidencia que o “ato de aprender sem-
pre pressupõe uma relação com outra 
pessoa, a que ensina”. Sendo assim, 
aprender é aprender com alguém e 
nesse espaço do “com” é que o profes-
sor se situa e atua. Numa perspectiva 
freudiana, o sucesso da aprendizagem 
possui forte alicerce na relação afe-
tiva entre professor e aluno, e  o que 
existe nesse campo, torna-se então, o 
grande responsável por estabelecer as 
condições essenciais para o aprender.

Deparamo-nos, então, com uma 
gama de exigências para com o pro-
fessor e, aqui, o leitor pode ressaltar: 
“Mas essas exigências também exis-
tem em outras profissões”. É verdade, 
mas também cabe outra indagação: 

“que lugar, de fato, o professor ocupa 
hoje em nossa sociedade?” “A valo-
rização de seu trabalho é condizente 
com a essência de sua profissão?” Vi-
vemos um momento de crise no que se 
refere a encontrar bons profissionais 
e, sobretudo, bons professores.  Para 
muitos, ser professor é sinônimo de 
não ter uma vida de qualidade, em fun-
ção da ausência de condições básicas 
de trabalho, bem como a insatisfação 
no âmbito financeiro.

A desvalorização do professor 
também é observada nos momentos 
de violência em que ele é exposto. Na 
rede pública, a violência física é muito 
comum. Infelizmente, com certa fre-
quência, tomamos conhecimento de 
situações em que os alunos coagem 
os professores por notas, por ques-
tões de limites e outras insatisfações. 
Essa violência, na verdade, é uma                     
consequência de um sistema educa-
cional com falhas, que por sua vez é 
resultado de um sistema de governo 
que não prioriza e não respeita o ser 
humano. Importa lembrar que tal ges-
tão é consequência de uma sociedade 
que não se compromete com o coletivo 
e não assume a escolha dos governan-
tes em função do que é o melhor para 
todos, pois ainda nos encontramos fo-
cados em nossos interesses pessoais e 
são esses valores que, na maioria das 
vezes, norteiam nossas escolhas. 

Na rede particular, deparamo-nos 

e, por essa rele-
vância, de modo 
algum pode 
se sujeitar a 
esses con-
flitos e con-
t r a d i ç õ e s 
do mundo 
moderno.  A 
escola pres-
ta um servi-
ço à sociedade 
e deve acolher 
igualmente todos 
aqueles que se iden-
tificam com os valores 
e crenças que norteiam o 
seu projeto pedagógico. A rela-
ção de confiança entre família e escola 
é o principal alicerce para o desenvolvi-
mento desse projeto em sua plenitude. 
Quando a escola assume o seu real lu-
gar de poder, no que tange às questões 
educacionais, sociais e emocionais que 
se fazem presentes em sua rotina es-
colar, ela contribui para que o professor 
fortaleça o seu poder e atue com liber-
dade e segurança em sua sala de aula, 
frente ao grupo de alunos que lhe foi 
confiado. 

Outro aspecto, que muito contribui 
para a valorização e reconhecimento 
profissional do professor, diz respeito 
a sua competência teórica. Infelizmen-
te percebemos, na postura de alguns 
professores, que ainda há resquícios 
de uma concepção antiga da educação, 
sobretudo na infantil, em que ser afe-
tuoso e jeitoso com crianças era o su-
ficiente para se desenvolver um bom 
trabalho.  Sabemos que isso não é ver-
dade! O professor necessita estudar e 
aprimorar sua prática, mantendo-se 
atualizado para assegurar a excelência 
no desempenho de seu trabalho.

Para finalizar essa reflexão sobre o 
professor, trago a contribuição amo-
rosa de Rubem Alves quando este di-

ferencia o professor do educador 
de alma. Professores são aqueles 
que desenvolvem o seu trabalho 
como uma profissão e que por isso 
tornam-se iguais a muitos outros. 
Na concepção do educador, ele 
enaltece a vocação como algo que 
se define por dentro, de certa for-
ma, por amor. Segundo esse Edu-
cador de Alma, toda vocação nasce 
de um grande amor e por isso de 
uma grande esperança. Acredito 
que essa esperança possa ser ca-
paz de tocar a alma de quem é res-
ponsável não só por educar, mas 
por formar cidadãos que verda-
deiramente se comprometam com 
a realização de uma utopia maior, 
que é o desejo genuíno de todos 
nós: “precisamos urgentemente 
de um Brasil mais justo e digno!”

Temos muito trabalho para a 
concretização desse ideal. Sen-
do assim, mãos à obra!  Que cada 
um faça a sua parte, não para ser 
o melhor, mas para fazer o melhor 
que sua alma é capaz de realizar.

Denise Sanford
Diretora da Casa de Criança

Professor: 
reflexões sobre uma profissão

com outro tipo de desafio que diz res-
peito à forma como as pessoas lidam 
com o poder. O poder de quem se acha 
com o poder. Mas que poder é esse? De 
quem é o poder dentro de uma insti-
tuição escolar? Antigamente, escola 
e professores exerciam o seu poder, 
frente ao saber, de modo muito tran-
quilo e assegurado. E o que mudou? 
As noções de limites modificaram-se 
muito nas últimas décadas. Impor li-
mites de modo rígido é visto como algo 
negativo e por isso deve ser evitado de 
toda forma. Contudo, o limite é neces-
sário, é estruturador para a formação 
de todos. Dentre as influências da glo-
balização, evidenciamos alguns confli-
tos que podem ser elencados como um 
dos responsáveis pela dificuldade que 
encontramos, hoje, na vivência dos li-
mites. A competitividade é algo muito 
forte, cobramos-nos por fazer sempre 
mais e melhor e isso implica num dis-
tanciamento de uma parte da vida que 
é essencial, a família. No contato com 
essa culpa, gerada pela ausência, pelo 
pouco tempo dedicado, sentimos-nos 
inseguros sobre dar o não quando é 
necessário e, também, em função do 
nosso desejo infantil  de que “o mun-
do se adapte ao que é essencial para 
mim”. Assim, também nos deparamos 
com a nossa dificuldade em ouvir um 
não e viver a frustração. Percebe-se, 
então, que aqui se instala um ciclo vi-
cioso. Temos dificuldade de aceitar as 
frustrações da vida e isso transparece 
na relação com os nossos filhos quan-
do não conseguimos dar e sustentar as 
noções básicas de limites.

Nesse contexto competitivo, a es-
cola também se viu enredada. Tendo 
em vista os impostos e encargos sociais 
que a mesma assume, não há como ne-
gar a sua vertente empresarial. Mas a 
escola é bem mais que uma empresa, 
ela é uma instituição escolar, responsá-
vel pela formação de futuros cidadãos 
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O 
tema da violência é 
cotidiano em nossas 
vidas. E não é à toa: 

a violência saiu da esfera ape-
nas da “violação” da dignidade 
da pessoa para a espetacula-
rização, para o circo diário dos 

entendemos como humanidade. O 
cotidiano das pessoas sempre es-
teve impregnado de formas violen-
tas de conviver, de exploração, de 
violações do corpo, das mentes. A 
diferença, agora, é a forma sofisti-
cada, autojustificada que ela assu-

Muitos pais e responsáveis se 
preocupam com a exposição de 
suas crianças a videogames violen-
tos, a sites inadequados na Inter-
net ou situações de insegurança. 
Embora a exposição repetida e de 
longa duração a estas fontes pos-
sam enfatizar comportamentos 
violentos e efetivamente preocu-
pem, estes espaços e situações se 
encontram naquela vertente dos 
“terceiros”. É diante daqueles “im-
portantes” afetivamente que está 
a maior parte da responsabilidade.

Esta responsabilidade resume-se 
essencialmente a duas providências: 
o exemplo e o diálogo. O discurso do 
“faça o que eu digo, mas não faça o 
que eu faço” não cola, especialmente 
a longo prazo. Quem embarca nesta 
maravilhosa aventura humana de 
educar pessoas deve ter em mente 
que suas próprias vidas precisam 
mudar. Nós, pais, responsáveis e 
educadores profissionais, precisa-
mos amadurecer e percebermos que 
não somos imunes à violência. A ex-
posição repetida e de longa duração 
também gera efeitos nos adultos. 
Apenas tentamos justificativas ou 
repetimos as justificativas que os 
que nos vendem a violência querem 
nos impor: “Conteúdo para adultos” 
é um deles. Pressupõe-se que “adul-
to” é alguém equilibrado emocional-
mente, sem preconceitos, despido de 
qualquer tipo de violência, em suma, 
um ser humano “amadurecido”. So-

mos mesmo assim? Podemos 
mesmo ser expostos a tanta vio-
lência e não sermos “engolidos” 
pela estética - pelas práticas e 
falas da violência? Será que, nós 
também, adultos, não devería-
mos nos resguardar, sempre que 
possível, da violência de “tercei-
ros”? Como construir uma es-
tética da paz se nosso cotidiano 
não busca a paz?

Do exemplo ao diálogo. Con-
versar, conversar muito com 
a criança. Mas conversar sem 
prepotência, sem sermos os 
“donos da verdade”, mas ten-
tando entender o mundo e os 
motivos da criança. Brincar, 
brincar muito com ela. No brin-
quedo, vivenciamos de forma 
simbólica muitas situações ex-
tremamente importantes da 
vida, inclusive aquelas impreg-
nadas de violência. Desta forma 
poderemos entender mais de 
nós mesmos, ao mesmo tem-
po em que tentamos entender 
nossos filhos.

Neste caminho de aprendi-
zagem mútua da vida, talvez 
cheguemos ainda à compre-
ensão não apenas dos nossos 
filhos, mas dos filhos dos ou-
tros. Não apenas das pessoas 
que frequentam as escolas de 
nossos filhos, mas àquelas que 
frequentam escolas muito pre-
cárias ou experimentam a vio-
lência de sequer ter acesso à 
Escola. 

E a paz poderá então fazer 
sentido.

Fernando lincoln Mattos
Doutor em educação e 

professor da Universidade 
Federal do Ceará.

Violência: o que fazer com ela?

me. Outra diferença, e mais especi-
ficamente no Brasil, tem a ver com 
a nossa estrutura de classes. Em 
nosso País, os pobres, negros e mi-
norias sempre sofreram violências 
sistemáticas, inclusive das institui-
ções que deveriam proteger os ci-
dadãos. No entanto, de alguns anos 
para cá, a violência social passou a 
atingir também aos ricos e aos di-
tos remediados. É neste ponto que 
a violência deixa as seções policiais 
dos meios de comunicação e passa 
a ocupar as políticas públicas e as 
mentes dos tradicionalmente in-
cluídos no Brasil. É neste momento, 
também, que pais e responsáveis 
com maior poder aquisitivo pas-
sam também a preocupar-se com o 
tema, antes prioritário apenas nos 
outros estratos sociais.

Para nós, educadores profis-
sionais e para os demais respon-
sáveis pela educação de crianças, 
a violência, entendida em todas 
as suas possibilidades materiais e 
não materiais, tem duas verten-
tes básicas: a violência vinda dos 
“que importam” para a criança e a 
violência de “terceiros”. A primei-
ra é, sem dúvida nenhuma, a mais 
importante. “Importam” à criança 
aqueles com quem ela detém laços 
afetivos fortes – pais, amigos pró-
ximos, educadores profissionais, 
alguns parentes. Os “terceiros” 
são aqueles cujos laços afetivos 
com a criança não são fortes (ou 
mesmo são inexistentes). Embora 
a violência de “terceiros” possa ser 
extremamente forte e marcante, 
muito da estabilidade emocional e 
do amadurecimento da criança vai 
depender da forma como aqueles 
que importam para ela posicio-
nam-se no sentido de respeitá-la, 
protegê-la e se tornarem presen-
tes em seu dia a dia.
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estética da paz se nosso 
cotidiano não busca a 
paz?

horrores. Ganha-se muito dinheiro 
com a violência. Embalada e vendi-
da como show, a notícia que choca, 
o esporte (esporte?) de pancadaria 
mútua encontra sempre audiência 
farta.

Sempre foi assim, desde que nos 



Desde as antigas e gran-
des civilizações, as ce-
lebrações possuem um 

lugar de importância. Os povos 
egípcios, Incas e mesmo os roma-
nos faziam uso das celebrações 
para sacralizar o tempo. Essas, 
como alguém pode pensar, não 
são patrimônios das religiões. To-
dos nós celebramos a vida porque 
faz parte da condição humana. 
Porém, precisamos ter consciên-
cia do que queremos celebrar em 
nossas vidas, para não sermos 

envolvidos pelo comércio, visto que 
está voltado exclusivamente para o 
consumo. Precisamos escolher o que 
faz sentido pra nós, de acordo com os 
nossos valores e princípios.

Nessa direção, gostaria de enfati-
zar os aniversários. Atualmente, es-
ses são comemorados, na maioria das 
vezes, em Buffets contratados com 
múltiplas opções de entretenimentos 
e guloseimas bastante atrativas. O 
ambiente é realmente preparado com 
afinco, levando em consideração vá-
rios detalhes. Diante desta realidade, 

prossigo fazendo alguns questiona-
mentos.           

Será que os aniversários de hoje 
são diferentes daqueles que aconte-
ciam há 30 anos? O que mudou? Penso 
que as crianças continuam querendo 
tirar os sapatos para brincar, só que 
as brincadeiras se distanciam daque-
las em que o encontro com o primo ou 
amigo era o maior motivo, o mobili-
zador. Os presentes eram entregues 
acompanhados de um grande abraço 
no aniversariante, que podia estar 
brincando lá no quintal, mas rapida-

Para preservarmos nossa pro-
posta filosófica, a tarefa não é tão 
simples. Faz-se necessário assegu-
rarmos sua relevância para o desen-
volvimento de pessoas mais com-
prometidas com o ser do que com o 
ter, traduzindo, assim, os valores que 
sustentam essa ideia.

Dessa forma, a partir do próximo 
ano, 2014, seguiremos alguns critérios 
para a realização dos aniversários  
que oportunizarão aprendizagens 
significativas para a formação 
das nossas crianças. A começar 
pela preparação do espaço que 
será organizado e decorado por 
elas próprias junto às educa-
doras em ritmo de cooperação. 
Os parabéns acontecerão acom-
panhados por um lanche especial 
fornecido pela escola, que constará 
de um bolo confeitado pelas crianças 
e o suco correspondente no cardápio.

Agora, convido vocês a mais uma 
reflexão: Será que nesta proposta 
deveremos valorizar os presentes e 
as lembrancinhas tão comuns nos 
aniversários? Penso que não, pois 
assim alimentamos uma postura 
de consumo não benéfica à for-
mação de nossas crianças. Pre-
cisamos, ao contrário, valorizar 
atitudes voltadas para o fazer, 
para o criar e o disponibilizar-se 
para o outro. Nesse contexto, o 
presente será confeccionado pelo 

grupo evidenciando neste gesto 
a dedicação e o carinho pelo(a)
(s) amigo(a)(s) que estiver(em) 
sendo homenageado(s). Por fim, 
acredito que todas essas con-
siderações estejam povoando a 
imaginação de vocês, ao que se 
refere à alegria e à disponibilida-
de das crianças nessa modalidade 
de celebração a vida. Assim, des-
de já, agradeço a compreensão e 
colaboração de todos vocês para 
a prática dessas condutas tão es-
senciais nos dias atuais em nossa 
sociedade.

Heloísa Câmara de Sena
Diretora da Casa de Criança

Celebrações: ressignificando valores

mente se apresentava para recebê-lo 
e agradecer. Em seguida, corria para 
o quarto para abrir e expô-lo na cama 
com o maior orgulho. Hoje, esse ges-
to tornou-se raro,  pois os presentes 
simplesmente são colocados no ” baú 
afetivo”, como denomina Yves de La 
Taller, psicólogo e especialista em de-
senvolvimento social e da personali-
dade, e identificados através da es-
crita do nome por um funcionário do 
próprio Buffet.    

Sobre esse assunto, Taller ressal-
ta que a ética e a cidadania se apren-
dem, não são espontâneas. Desta 
maneira, faz-se necessária a vivência 
dos valores, desde muito cedo, tanto 
na escola como no contexto familiar, 
a fim de nutrir e solidificar princípios, 
tais como a cooperação, a justiça e o 
respeito.

Partindo desse pressuposto, lan-
ço outras questões: Como acontecem 
estas homenagens em sala de aula 
com o grupo de amigos e educado-
res? Elas devem se assemelhar aque-
las que ocorrem no Buffet ou devem 
trazer algum diferencial voltado para 
a aprendizagem e desenvolvimento 
socioemocional das crianças?  Es-
pecificamente, na Casa de Criança, 
há alguns anos, estamos atentos à 
maneira como nos organizamos para 
realizar a comemoração dos aniver-
sários. Percebemos que a proposta 
vem passando por mudanças que a 
descaracterizam e a distanciam da 
sua essência formativa. Por motivos 
diversos e solicitações variadas por 
parte das famílias, alguns critérios 
que embasam a proposta estão sendo 
colocados de lado. Porém, acreditan-
do em sua relevância, precisamos nos 
manter fiéis a ela, uma vez que está 
atrelada a uma ideia da formação do 
ser, nossa maior responsabilidade e 
compromisso enquanto instituição 
escolar.
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A 
criança brasileira é a que 
mais passa tempo em 
frente à televisão no mun-

do, quase quatro horas por dia. Na 
programação infantil, o número de 
anúncios de produtos alimentícios 
chega a ser seis vezes maior do que 
aqueles veiculados em horário de 
programação adulta. Uma ou duas 
exposições com duração 
entre 10 a 30 segundos de 
comercial para crianças de 
2 a 6 anos são capazes de 
influenciar a preferência 
por produtos específicos. 
Seja pela influência do há-
bito alimentar, do seden-
tarismo ou de um conjunto 
de fatores, um dos graves 
impactos destes fenôme-
nos relatados em pesqui-
sas é que uma em cada 
três crianças brasileiras 
de 5 a 9 anos está acima 
do peso. E a influência da 
mídia contribui muito para 
este cenário.

De acordo com dados 
do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatís-
tica (IBGE), o sobrepeso 
dobrou nos últimos 34 
anos e já atinge 33,5% 
das crianças de 5 a 9 anos 

no Brasil. Na faixa etária até 12 anos, 
30% das crianças têm sobrepeso, das 
quais 15% estão obesas. Este alerta foi 
realizado pela equipe de atendimen-
to infantil do Instituto de Assistência 
Multidisciplinar da Obesidade e Saúde 
Integral (AMO), que realizou no último 
dia 26 de setembro, a palestra “Crian-
ça e Consumo Alimentar: a influên-

cia da mídia na formação de hábitos”, 
dentro do projeto Trocando Ideias da 
Casa de Criança.

O evento, um espaço de troca entre 
pais, profissionais, educadores e convi-
dados, sempre orientado por um tema 
importante do desenvolvimento e vi-
vência infantil, contou com as presen-
ças das profissionais do Instituto AMO, 

nutricionista Samara 
Mesquita; endocrino-
pediatra Milena Souza; 
psicóloga Nadine Fil-
gueiras; e a fonoaudiólo-
ga Caroline Sampaio. Na 
oportunidade, a equipe 
apresentou informa-
ções sobre a obesidade 
infanto-juvenil no Brasil, 
tratamentos, casos, a 
importância da masti-
gação, além de explicar 
como se dá a ação da 
mídia na influência dos 
hábitos alimentares.

Como escolher um 
alimento saudável?

Não é novidade que 
os intervalos dos dese-
nhos animados estão 
recheados de propagan-
das de alimentos nem 
sempre saudáveis. Um 

mente com a criança, persuadindo de 
maneira que elas não são capazes de 
identificar, garantindo um consumidor 
não apenas exigente, como também 
constante.

E, pelo fato de elas ainda não terem 
maturidade para entender essa publici-
dade no seu verdadeiro objetivo, é ne-
cessário ser regulada. Para combater 
essa forte influência, a psicóloga mos-
trou um panorama de diversos países 
que já estão regulamentando a publi-
cidade voltada para o público infantil, 
justamente por reconhecê-la como 
nociva ao seu desenvolvimento, incen-
tivando aos maus hábitos alimentares 
e consumismo. Conforme ela, ainda não 
existe nenhuma limitação desse tipo de 
publicidade no Brasil, embora propostas 
para regulá-la estejam em tramitação 
no Congresso Nacional. “Precisamos 
urgente de mecanismos para limitar a 
publicidade voltada para o público in-
fantil no Brasil”, disse.

Maus hábitos
Já a endocrinopediatra Milena Sou-

sa explicou que obesidade - distúrbio 
do metabolismo energético, que ocor-
re pela interação de fatores genéticos, 
ambientais e comportamentais, e leva 
ao acúmulo excessivo de tecido adiposo 
(gordura) ao organismo – pode ser cau-
sada por fatores endógenos (doenças, 
síndromes) ou exógenos (maus hábitos 
alimentares e sedentarismo, princi-
palmente). Apenas 3% a 5% dos casos 
de obesidade têm como causas esses 
fatores endógenos. Os outros são re-
sultados de maus hábitos, entre eles a 
exposição excessiva à televisão, video-
games e computadores; sobrepeso dos 
pais, introdução precoce de alimentos 
de transição; relação intrafamiliar com-
plicada; e omissão de refeição. 

Milena Sousa alerta que cada vez 
mais vem sendo comum a chegada de 
crianças nos consultórios com proble-

mas de adultos, como colesterol 
alto, gordura no fígado, hipertensão, 
entre outros.  Ela destaca que isso 
não acontece somente com crianças 
com sobrepeso ou obesidade, mas 
também com aquelas que estão 
com peso normal.  A vida moder-
na, com seus alimentos industria-
lizados, menos tempo para brincar, 
muito tempo na TV, segundo ela, 
está mudando o perfil da criança 
atual. E, se não houver uma forte 
prevenção, torna-se terreno fértil 
para a obesidade.

Mastigação
É esta mesma vida moderna, 

onde tudo é para “ontem” e não se 
pode perder tempo, que atrapalha 
um dos itens fundamentais da boa 
alimentação: a mastigação. A fono-
audióloga Caroline Sampaio desta-
ca que grande parte dos alimentos 
fast-foods tão anunciados na tele-
visão e bem conhecidos pelas crian-
ças são moles, de fácil mastigação, 
exatamente para que a criança não 
tenha “trabalho” em comer. Outro 
alerta apresentado para o momen-
to da refeição foi a importância do 
tempo de mastigação. Isso porque, 
muitas vezes, na frente da TV ou 
em restaurantes, ou até mesmo por 
pressão dos pais, a criança na ânsia 
de brincar e de terminar o seu pra-
to, não mastiga bem os alimentos. 
E, quando não se mastiga, segun-
do Caroline Sampaio, não há tempo 
hábil para o cérebro processar o ali-
mento e entender que o organismo 
foi saciado. Quando isso não acon-
tece, não só crianças como adultos, 
ficam com uma falsa sensação de 
fome e acabam comendo além do 
necessário.

Paola Vasconcelos
Jornalista e

mãe do Álvaro (1º Ano C)

Quando a mídia influencia a 
alimentação infantil

importante alerta feito pela nutricionis-
ta Samara Mesquita foram os critérios 
de escolha dos alimentos. Segundo ela, 
critérios como praticidade, custo, sabor, 
valor agregado, socialização, motivação 
pessoal ou induzida influenciam no mo-
mento da compra de um alimento. E ao 
ver o produto na TV, crianças e pais po-
dem ser seduzidos pela “proposta” do 
alimento, que muitas vezes, não acom-
panha os benefícios prometidos.

O mais importante, recomenda a nu-
tricionista, é que a família esteja atenta 
ao conteúdo nutricional de cada alimen-
to e não perca de vista também a ne-
cessidade de alimentação da criança, 
questionando sempre se a ingestão do 
alimento vai suprir a sua demanda ener-
gética com qualidade. Isso porque um 
produto que tem a mesma quantidade 
ou menos calorias que outro pode con-
ter, por exemplo, altos níveis de sódio 
(sal) ou gordura, que serão tão ou mais 
prejudiciais à criança como a ingestão de 
grandes quantidades calóricas.

Bombardeio publicitário
Em todo o mundo, a publicidade 

televisiva é talvez a mais utilizada na 
promoção de produtos alimentícios e 
bebidas. Conforme a psicóloga Nadine 
Filgueiras, a cultura pós-moderna co-
loca o indivíduo diante de necessidades 
criadas, ditadas pelo modismo e pela 
propaganda, com todas as suas téc-
nicas, personagens e slogans. E essa 
forma de agir da propaganda achata a 
subjetividade e faz com que os desejos 
internos não sobressaiam. É justamen-
te, segundo ela, quando a criatividade 
perde espaço. “É preciso desse espaço 
para que a subjetividade surja”, disse.

Nadine Filgueiras explicou que a 
publicidade fala para a criança de uma 
forma direta e fantasiosa. Os produtos 
prometem força, energia, inteligência, 
amizade, carinho, amor etc. De forma 
lúdica, as propagandas falam direta-
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O  
Vini chegou para nós com 
16 dias de nascido... ele é 
nosso segundo filhinho de 

escolha amorosa  - adoção!
Por volta de dois anos de idade, 

comecei a perceber sinais que me 
causaram muito medo. Ele era um 
bebê muito quieto, não falava, come-
çou a andar em pontas de pés, grita-
va, acordava à noite e não buscava 
ninguém, derrubava objetos de ma-
drugada, tapava os ouvidos com ba-
rulhos um pouco mais altos, abanava 
as mãozinhas... reconheci claramen-
te sinais de autismo.

A vontade era sumir diante do 
pavor. Fiquei paralisada, mas eu sa-
bia o que teria que fazer. Então “ao 
início”, a pesquisa do lado médico, 
onde sabia que iria encontrar lacunas 
enormes até por conta da adoção, e 
buscar tratamento.

A primeira coisa que eu pensei 
é que ninguém poderia cuidar dele 
melhor que eu mesma. Então modi-
fiquei e planejei a vida de forma que 
pudesse fazer dessa forma. Era uma 
emergência. A babá se foi e eu fui 
cuidar, mostrar a ele seu corpo, fa-
zer carinho que ele, inicialmente, re-
cusava, massagens, sentar no chão, 
brincar, desligar a televisão!!! O irmão 
mais velho sempre incluído nas brin-
cadeiras, uma fonte de inspiração e 
alegria para todos nós.

Após a primeira consulta médica, 
onde foram feitos exames médicos 
sem resultados, apesar de todos os 
sintomas, foi explicado que o diag-

nóstico de autismo só é fechado aos 7 
anos. O médico mandou retornar após 4 
meses. No retorno, ele se surpreendeu. 
Perguntava ao Vinícius pelas partes de 
seu corpo e ele respondia (sem falar) 
apontando cada uma delas. Ele então 
disse: - “Meu Deus, esse menino não é um 
autista clássico!!!” E eu respondi: - “Mas 
o senhor já tinha fechado o diagnóstico 
que só era aos 7 anos?” Ele ficou muito 
sem graça... eu o tranquilizei e disse que 
não se preocupasse. Ele perguntou o que 
fiz e eu disse que tinha demitido a babá e 
ido para o meu lugar de mãe - cuidar do 
meu filho.

Nessa rotina diária, foram incluídos 
alguns tratamentos: psicólogos, fonoau-
diólogos - alguns que não deram certo de 
início, não houve progresso - e a busca 
continuou. Ele respondeu melhor a tra-
tamentos grupais. A Psicomotricidade 
Relacional mostrou-se ser uma excelen-
te ferramenta de trabalho, indo ao foco 
de sua maior dificuldade, a socialização e 
atuando também na fala.

Através da Psicomotricidade, fui en-
caminhada a uma fono “diferente”, seu 
diagnóstico era feito no ambiente natural 
em que a criança estava, além disso tive 
aulas para saber estimular a fala do meu 
filho em casa. Eu era a única mãe pre-
sente nas aulas, as outras alunas eram 
babás... Penso, nessa hora, no medo que 
tive quando soube do que teria que en-
frentar, e de como me deu vontade de 
fugir...

Outro tratamento, da ordem do 
“mais além”, que levei o meu filho sem 
acreditar, por insistência de uns ami-

gos, foi a Frequência de Brilho. Após 
um mês em tratamento, fui abordada 
pela professora Eveline (computação) 
perguntando se tinha mudado algo no 
tratamento do Vinícius, pois ele estava 
muito bem, pegando no mouse e fazen-
do tudo o que as outras crianças faziam. 
Respondi que nada havia mudado, pois 
eu não considerava a frequência algo 
importante. Hoje a considero como o 
grande catalisador no processo evolu-
tivo de meu filho.

Esse é um ano de despedida, saímos 
da Casa de Criança, onde fomos muito 
acolhidos e temos fortes vínculos de 
amizade. Estamos diante de uma re-
alidade em que a lei não se cumpre, as 
vagas para crianças especiais são es-
cassas. Os grandes colégios tradicio-
nais, que visam metas, vestibular, não 
recebem e os que trabalham com inclu-
são ficam em situação difícil, pois não 
têm vagas para todos que necessitam!!! 
Estamos diante de uma realidade onde 
não sabemos para onde nossos filhos 
irão, eu e muitos outros pais... pelo não 
cumprimento da lei!!!

O Vini teve “alta” de todos esses 
tratamentos. Ele é uma criança feliz, 
carinhosa, amorosa... Hoje tem apoio 
psicopedagógico, é um “menino do 1º 
Ano”, como ele mesmo diz. Cada dia é 
mais um passo na busca de construção 
dessa nossa história querendo o que é 
de direito: a felicidade, a autonomia, a 
realização desse lindo e amado ser que 
é meu filho, VINÍCIUS!!!

Gilvanna Cavalcante
Psicóloga e  mãe do Vinícius (1º Ano A)

Uma história de 
superação
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Hoje, em todo o mundo 
tem-se discutido o co-
nhecimento, no intuito de 

encontrar fórmulas que permitam 
tirar o conhecimento de uma esfera 
meramente teórica e cada vez mais 
aproximá-lo das necessidades do 
cotidiano, dando a ele uma utilidade.

Embora seja importante discutir o 
método e a profundidade do conhe-
cimento, também é de extrema valia 
refletir sobre o objeto do conhecimen-
to. Esta reflexão é importante para 
que não se sucedam certas incoerên-
cias: saber construir uma nave espa-
cial e não saber reconhecer a própria 
vocação, saber construir edifícios de 
dezenas de andares e não saber lidar 
com a solidão, saber resolver as mais 
difíceis equações matemáticas e não 
saber ser cortês no trânsito... estas, 
dentre tantas outras incoerências,  
dão-se porque muitas vezes enten-
demos que não podemos fazer astro-
física, engenharia ou matemática sem 
um conhecimento prévio, mas come-
temos o engano de acreditar que a 
arte de viver não requer sabedoria 
prévia. Erro crasso!!

Viver é uma arte e como tal exige 
estudo, reflexão e aperfeiçoamento 
constante. Este pensamento traduz 
a filosofia de Epicteto - um filóso-
fo grego, que viveu a maior parte de 
sua vida em Roma, no primeiro século 
depois de Cristo - de quem podemos 
aprender boas lições para viver uma 
vida mais feliz e consciente, indepen-
dentemente das circunstancias:

“Defina claramente a pessoa que 
você quer ser; anote-o no seu diário”.

Este pensamento faz lembrar uma 
metáfora usada por Confúcio, sábio chi-
nês, que dizia que se todos os dias colo-
camos um punhado de terra no mesmo 
lugar ao final da vida teremos uma mon-
tanha, mas se não temos um objetivo 
claro e todos os dias colocamos um pu-
nhado de terra em lugares diferentes, ao 
fim da vida teremos legado apenas um 
monte de sujeira. Assim como nesta me-
táfora o pensamento de Epicteto traz 
claramente a mensagem de que antes 
de ser um ser humano ativo é necessário 
ser um ser humano consciente, é preciso 
ter clareza do sentido e direção que ado-
taremos como norte em nossas vidas.

“Imite um modelo valioso. Sementes 
de grandeza em nós necessitam de uma 
imagem para se focalizarem e germina-
rem”.

Todo ser humano traz dentro de si 
muitas potencialidades, no entanto não 
é uma missão simples trazê-la à tona. 
Epicteto e outros grandes nomes da 
cultura greco-romana acreditavam que 
diante de um bom exemplo o ser huma-
no teria mais motivações e condições de 
imaginar melhores maneiras de evocar 
suas qualidades. Daí todo o valor que da-
vam aos heróis e à imagem de homens 
que se tornaram grandes sem abrir mão 
da virtude.

“Tem coisas que dependem de nós e 
coisas que não dependem de nós”.

Classificamos Epicteto dentro de 
uma corrente de pensamento chamada 
Estoicismo, corrente nascida na Grécia 
e que teve seu apogeu em Roma, atra-
vés de expoentes como Sêneca, Marco 
Aurélio e o próprio Epicteto. O pensa-
mento acima sintetiza em grande parte 

a mentalidade de um filósofo estoico: 
Na vida, há muitas coisas das quais 
não se pode ter controle, como por 
exemplo, se fará sol ou chuva, qual 
será a reação das pessoas frente a 
fortuna e o infortúnio e, sendo assim, 
estas coisas não devem trazer sofri-
mento, pois não dependem de nós. 
No entanto, há coisas que dependem 
exclusivamente de nós, como por 
exemplo, se ficarei bem ou mal apesar 
da chuva. Se não dependem de nós, 
não devem nos trazer incômodos, se 
dependem de nós e já atuamos não 
poderão nos trazer incomodo,... Pen-
sando assim um homem viveria sem 
tantos desconfortos ou tensões. 

Não defenda sua reputação ou ca-
ráter, não dê explicações; a qualidade 
de suas ações falará a seu favor. Se 
alguém o criticou, sorria e diga: “Essa 
pessoa não conhece todos os meus 
defeitos, senão não teria mencionado 
apenas estes”.

Por fim, uma lição de bom humor! 
Esta pérola do pensamento ociden-
tal, o manual com as lições de vida de 
Epicteto, conhecido por Encheiridion, 
ensina-nos também a não nos ofen-
dermos com as opiniões e críticas 
alheias. Todo ser humano deve cons-
truir um ‘espaço’ dentro de si mesmo, 
um ‘porto-seguro’ onde possa viver 
em paz com sua consciência e suas 
escolhas, apesar das circunstâncias 
ou opiniões externas.

Kelly Marques Botelho Aguiar
Profª da Organização Internacional 

Nova Acrópole,  de filosofia, cultura e 
voluntariado, sede Fortaleza/CE.

A Arte de Viver

Reflexões para a 
Formação do Cidadão

Reflexões para a 
Formação do Cidadão



outras perguntas foram instigadas 
em sala de aula oportunizando nos-
sas crianças o desejo pela descoberta.  
Partindo para o Infantil 3, abordamos 
o tema “Água” que proporcionou re-
flexões significativas para a menina-
da. Leitura de histórias sobre o as-
sunto, produções coletivas de textos, 
noções de massa (pesado/leve), volu-
me (cheio/vazio), situações-proble-
ma envolvendo a água, observações 
sobre o ciclo da água e o desperdício 
da água nas diversas situações coti-

dianas embasaram esse 
projeto. O grupo vi-
venciou experiências 

com a água nos 
estados: sólido/

l íquido/gaso-
so. E os nos-
sos estudos 
c i e n t í f i c o s 
não param 

por aí. As 

turmas dos   
Infantis 4 investiga-

ram “Luz e cor” a 
origem do sol 
e sua impor-
tância para 

os seres vivos, 

luz natural e artificial, cores primá-
rias, secundárias e neutras. O gru-
po do Infantil 5  ousou ao estudar o 
Projeto “O que sai do nosso corpo?” 
Assuntos como o corpo humano, ali-
mentação, hábitos de higiene e os cui-
dados que devemos ter com o nosso 
corpo foram socializados. Esses e ou-
tros temas foram abordados de for-
ma que a empolgação tomou conta 
das crianças. Acabou? Que nada!!! O 
1º Ano representou de forma interes-
sante o Projeto “Beleza de dentro pra 
fora.” Alimentos saudáveis, benefícios 
e malefícios dos alimentos naturais, 
cuidados com a pele e cabelo; estética 
corporal foram exaltados ao longo dos 
estudos. Conheceram a função dos 
nutrientes, vitaminas e proteínas ne-
cessárias para o corpo humano, den-
tre outras descobertas.

De uma maneira bem criativa e 
promovendo o envolvimento de to-
dos durante as propostas, as crianças 
elaboraram ricas experiências e com-

partilharam com a comunidade 
escolar no dia da culminância 
desse projeto. 

Nossos pequenos cientistas 
findaram os Projetos, compartilhando 
suas descobertas através de panfle-
tos produzidos em família. Desta for-
ma, concluímos: Ciência é tudo! 

Cristiana Boblitz
Coordenadora da Casa de Criança

 e mãe do Artur (Infantil  4 E)

UMA MANEIRA criativa de promover arte e conhecimento científico na educação infantil

Ciência é TUDO!

Mostra Ciências

Formigueiro: produção do Inf. 2 D

F iquei encantada com 
a mostra ciências 
“Ciência é tudo!”, pela 

criatividade das apresen-
tações e pela participação 
das crianças.

A apresentação dos tipos 
de iluminação em uma sala 
escura despertou a curio-
sidade de pais e filhos. Ideia 
brilhante!

A sala das sombras e a 
mistura de cores estimulou a 
imaginação das crianças com 
suas formas e movimentos.

A mostra foi bem 
sucedida desde a escolha 
dos temas, o aprendizado 
dos alunos, o envolvimento 
das famílias, a criação das 
obras, até a apresentação 
das crianças.

Todas as educadoras da 
Casa de Criança estão de 
parabéns pelo excelente 
trabalho e por nos propor-
cionar momentos tão grati-
ficantes.

Denise Brito                  
Rebouças Freitas

Mãe do Lucas 
(Infantil 4 F)

Catarro e Meleca: produçã
o do

 In
f. 

5
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Este ano a Casa de Crian-
ça vivenciou o VIII Mos-
tra Ciências que teve uma 

mistura de artes, conhecimentos, 
descobertas e desafios, tudo isso 
somado aos talentos dos nossos 
pequenos e ao envolvimento de 
pais e educadoras de nossa es-
cola. Iniciamos com as turmas de 
Infantis 2 estudando o Projeto: 
“Subindo nas Paredes” que visou 
despertar o interesse pela pes-
quisa científica, desde pequeno. 
Além de conhecer al-
guns animais que so-
bem nas paredes, tais 
como: aranha, lagar-
tixa, calango, barata e 
formiga, as crianças 
aprenderam so-
bre o tipo de ali-
mentação desses 
bichos, conhe-
ceram o habi-
tat de cada 
um, des-
cobriram 
como eles fazem 
para subir nas paredes e estabe-
leceram relação de semelhança e 
diferença entre os animais. Ques-
tionamentos como: A formiga é 
leve ou pesada? Será que a for-
miga tem um bom olfato? E como 
as formigas se organizam para 
transportar comida e construir 
suas casas? Essas e 



7 de Setembro

ALUNOS DA CASA DE CRIANÇA expressam seus desejos para o nosso país

Ser cidadão significa pertencer a um 
país, ter seus direitos assegurados 
e participar das decisões sobre o 

que é melhor para a sociedade na qual vive. 

Nesse sentido, a Casa de Criança pro-
curou desenvolver, durante a semana da 

pátria, a cidadania através da escrita de 
cartas pelas nossas crianças sobre as neces-

sidades da sociedade. 

Gostaria de parabenizar a escola por esta iniciativa, 
bem como o desenvolvimento do patriotismo por meio de discussões 
e vivências na escola durante toda a semana de nossa querida pátria.

Adriana Andrade de Menezes 
Mãe do Renan (Infantil 3 B)

Semana da Pátria
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Páscoa

VIVÊNCIA dos valores cristãos na Casa de Criança

O que os olhos não veem,
o coração sente

V ivenciamos o perí-
odo pascoal deste 
ano com um dese-

jo de ampliar o olhar da co-
munidade escolar para o que 
está bem à vista: o outro. O 
outro que está ao nosso lado 
ou o outro que ainda nem co-
nhecemos. Para isso, a es-
colha foi certa e quem veio 
nos visitar e receber o nosso 
carinho foram as crianças do 
Instituto Hélio Goes. Foi um 
dia de ricas trocas, pois as 
crianças com baixa visão e 
deficientes visuais trouxe-
ram à escola um ensinamen-
to fundamental: “Ver com 

o coração”. Como foi enrique-
cedor perceber a sensibil idade 
dessas crianças quanto à escu-
ta e ao toque e, especialmente, 
comprovar a alegria estampada 
no rosto independentemente de 
qualquer l imitação. 

É motivador idealizar mo-
mentos como esse! Não ter a 
dimensão do quanto crianças, 
pais e educadores levam de re-
gistro em suas memórias sobre 
como se relacionar consigo, com 
o mundo e com o OUTRO.

Karolyne Freitas de Oliveira
Coordenadora Pedagógica             

da Casa de Criança

Crianças do 
Instituto 

Hélio Goes



O 
ano de 2013 tem se carac-
terizado como um tempo 
histórico em nosso país. O 

“Vem pra Rua” foi um protesto que 
movimentou de forma extraordiná-
ria o povo brasileiro, levando jovens, 
adultos, estudantes e trabalhado-
res às ruas em todo o Brasil. Pre-
senciamos ações que repercutiram, 
na imprensa nacional e internacio-
nal, uma nação atenta aos seus di-
reitos, mas também dividida quanto 
à forma de expressar suas opiniões, 
ocorrendo, assim, atos pacíficos e 
outros com uso de violência.

Como educadores, queremos 
contribuir com a formação de uma 

ALUNOS DO 1º ANO escrevem para nossos governantes.

sociedade mais justa e democrática 
em que todos possam ter vez e voz e, 
sobretudo, saber fazer uso adequa-
do desse poder. Assim, pensamos que 
as primeiras lições sobre o exercício de 
cidadania começam na infância e, com 
esse fim, realizamos, durante a semana 
da pátria, atividades que favoreceram 
um olhar sobre a nossa postura cidadã 
e uma reflexão sobre o que queremos 
para o nosso Brasil. 

Dessa forma, em sala de aula, foram 
analisadas e discutidas, com as turmas, 
imagens que retrataram a situação real 
em que vivem muitos brasileiros no que 
tange à saúde, educação e moradia. 
A partir desse recurso, as crianças de 

2 a 4 anos construíram histórias com 
enredos de faz-de-conta, buscando 
dar a todas um final feliz. Já as crian-
ças maiores, na faixa etária entre 5 e 6 
anos, produziram cartas com pedidos 
especiais, visando um país melhor para 
todos. Todas as produções foram entre-
gues à direção da Casa de Criança, que 
as encaminhou ao prefeito de Fortaleza, 
Roberto Cláudio. 

E quanto às respostas? Ainda não 
recebemos nenhuma cartinha, mas es-
peramos que as boas notícias estejam a 
caminho!

Ana Ásia Almeida
Coordenadora Pedagógica                         

da Casa de Criança

Cartas para o BRASIL!

Cartas para o Brasil
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Homenagem Especial

1º Ano A 1º Ano B

1º Ano C

1º Ano E

1º Ano F 1º Ano G

1º Ano D

Que ano especial! Que alunos 
especiais! Parabenizamos a 
cada um de vocês! 

Nós, que formamos a Equipe 
Técnica da Casa de Criança, direção, 
coordenação e professores,  senti-

Homenagem especial aos 
alunos do 1º Ano!

mo-nos bastante orgulhosas pelas con-
quistas alcançadas. Temos a certeza de 
que seguirão seu caminho com tranqui-
lidade, saber e determinação. Vocês são 
únicos para nós e sempre farão parte da 
nossa escola, autores da nossa história. 

Que Deus promova muita luz à 
vida de vocês e os ajude a serem sem-
pre pessoas do bem. Carinhosamen-
te, agradecemos o privilégio de estar 
pertinho de vocês por esses anos vi-
venciando tantas construções.

Jogos da Amizade

Criados para serem mais uma 
das inúmeras atividades 
que integram alunos e pais 

na escola, percebo que os jogos da 
amizade já se transformaram numa 
grande atração no calendário anual! 

Pelos vários grupinhos de pais 
e mães que encontramos nos cor-
redores da escola na semana que 
antecede o “evento”, já se podia 
observar a alegria dos filhos em ve-
rem os pais totalmente envolvidos 
nas atividades. Aliás, o envolvimen-
to é o lema da semana!

A escola se divide em cores, cada 
turma grita sua cor! Mas não tem 
disputa, só alegria... Quanto mais 
pais participando, mais animada a 
escola fica!

E tem mãe que vira filho, que 
vira bruxinha, que vira princesa, 
que vira super herói! Tem pai que 
encara ser árvore, ser sol, ser pato 

e já teve até girassol! 
Eu mesma já fui um rio, um pesca-

dor, uma “nega maluca” e um menino, 
pra citar apenas os últimos e, em cada 
momento, a alegria de me sentir cada 
vez mais próxima das mães dos 
amiguinhos do meu filho, 
o orgulho dele em me 
ver participando 
e valorizando 
sua vivência 
escolar além 
dessa ma-
r a v i l h o s a 
viagem de 
volta à in-
fância são, 
sem dúvida, 
um grande 
presente!

O b r i g a d a 
Casa de Criança 
por nos permitir vi-

ver momentos únicos, que ficarão 
guardados nos registros de fotos 
mas, principalmente, do coração!

Fernanda Sena
Mãe do César 

(Inf. 5 A)



        

Eventos 

Entre bandeirinhas, balões, danças e a cultura do nosso 
povo, a criançada da Casa de Criança pôde brilhar mais uma 
vez em noites de São João. Com graciosidade e talento, as 
turmas expressaram o verdadeiro significado da alegria do 
povo nordestino.

No mês de Julho, a Casa de Criança 
trouxe a magia do Circo para com-
partilhar com as crianças. Atrações 
como: mágicos, palhaços, musicais e 
brincadeiras não poderiam faltar nas 
manhãs animadas da Colônia de Fé-
rias. Diversão e alegria garantidas. 

A Casa de Criança sempre nos presenteia com 
belos momentos. Esse ano, durante a comemora-
ção do dia das mães, vivi uma grande emoção ao 
ver meus filhos cantando uma música tão linda, 
segurando um coração com o nosso nome lá no 
peito deles. 

Momentos únicos na nossa vida que com cer-
teza ficarão em nossas memórias. Parabéns à 

Casa de Criança, a casa das nossas crianças 
que nos enche de alegria a cada dia.

Adriana Praxedes
Mãe da Thaís (1º Ano E), 

Victor (Infantil 2 A) e 
Mirella (Infantil 2 B)

Um dia, DEUS me enviou um pequeno anjo para 
ser amado e protegido aqui na Terra. Em agradeci-

mento a esta grande graça alcançada, decidimos cha-
má-lo de MATEUS, que significa “PRESENTE DE DEUS”.
Sem dúvidas, o maior desafio que já me foi confiado: a 

incansável arte de educar. 
À Casa de Criança, meus agradecimentos pelo momento vivido com 

meu filho na festa em nossa homenagem. Uma manhã de interação com 
atividades lúdicas em meio à natureza, que fez regressar no tempo e 
recordar de forma emocionada meus tempos de menino e as brincadei-
ras ao lado de meu amado pai.

Fábio Cavalcante Rocha 
Pai do Mateus (Infantil 4 H)

Retrato de Família:
nossas raízes vêm do sertão.

Mãe: 
um amor sem receitas!

Vem brincar que o
circo já chegou!

Pai, proteção e carinho que 
nutrem o nosso  dia a dia.

Eventos 

Festa 
Junina

Dia das 
Mães

Colônia
de Férias

Dia dos     
Pais
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Em sala, um aluno 
espirrou. A educadora 
disse: “Saúde!” e 
Pedro Bandeira 

comentou: “Saúde 
é o que interessa 
o resto não tem 
pressa”.
(Infantil 3 D)

Isabela Fontenele chegou 
em casa pedindo ao pai 
dinheiro, pois precisava 
comprar uma roupa. 
O pai perguntou para 
quem era a roupa e ela 
respondeu: “É para a tia 

Maira, pois ela vai todo 
dia para a escola com a 
mesma roupa (farda).”
(Infantil 3 C)

A professora Ticiana 
estava na roda com 
as crianças fazendo 
o calendário, quando 
perguntou: “Hoje 
é segunda-feira, 
dia 2. E ontem foi 
que dia?” Maria 
Sofia prontamente 
respondeu: “Dia de 
ir pra missa”.   
(Infantil 3 D)

Durante uma atividade 
sobre os cuidados com 
a natureza, Pedro José 
citou a necessidade de 
se cuidar das plantas, 
por elas nos ajudarem 
a respirar melhor e por 
nos dar frutos. Dentre 
as árvores, citou: 
bananeira  - pé de 
banana, cajueiro - pé 
de caju e “pereira” - pé 
de pera.  
(1º Ano D)

Criança tem cada uma

Durante o projeto Hábitos 
Alimentares, a educadora 
perguntou aos alunos: 
“Quais as comidinhas 
que não podemos comer 
todo dia?” Logo, Olavo 
respondeu: “porcaria”.                    
(Infantil 3 I)

A fonoaudióloga 
Jacqueline estava 
falando do poder 
da boa alimentação, 
quando Sophia 
Maria comentou: 
“Tem o poder do 
aprendimento!” 
(1º Ano A)
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Passatempo

Querido aluno,

Esse espaço foi pensado especialmente 
para você!!!

É hora de colorir, usar a criatividade e     
realizar novas descobertas. 

Divirta-se!!!

Que tal colorir?

Encontre os 7 erros.

Mais diversão para você!

* Todas as imagens foram extraídas da internet.
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www.casadecrianca.com.br

NO SORRISO A GENTE
ENCONTRA ESPERANÇA


