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O quadro “Thaty”, pintado em óleo sobre tela, recebeu a
menção honrosa durante exposição no Carroussel du Louvre, no
museu do Louvre em Paris, em outubro de 2011. A autora da
obra, Semini Kwsta, que é artista plástica, monitora e integra a
equipe do programa Mais Educação em Campinas, inspirou-se
em traços que lembram a pintura de Monet para produzir o
quadro, em junho de 2011. A obra possui 20 cm por 30 cm e está
exposta no Centro de Formação, Tecnologia e Pesquisa
Educacional (Cefortepe).
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Compromisso com a Educação
é compromisso com o
desenvolvimento de Campinas

Prof. Carlos
Roberto Cecílio
Secretário Municipal
de Educação

com enorme
satisfação que me
dirijo à Comunidade
Escolar, para apresentar a sétima
edição da revista “Articule-se”, e
assegurar aos laboriosos educadores e servidores desta pasta,
que empenharei todo meu esforço
e dedicação na superação dos
desafios que temos pela frente.
Aproveito para dizer que
confio na reciprocidade desses
propósitos, e que juntos construi-

É

remos importante etapa da história
da educação em nosso município,
sem, contudo, ignorarmos a
grandiosidade das dificuldades que
temos pela frente.
Nesta sétima edição, a
Articule-se traz a temática étnico
racial e como o assunto é tratado
nas escolas municipais, de maneira
criativa e com resultados positivos.
O Plano Nacional de Educação e a
criação do Plano Municipal de
Educação são temas de entrevista

que aborda os aspectos gerais e as
influências que as diretrizes educacionais trazem para o dia a dia das
escolas.
Por falar em referência, o
projeto EJA Profissões, que foi
implantado com sucesso na Rede
Municipal de Ensino, também é
assunto da Articule-se. O intercâmbio
cultural com alunos americanos, que
trará novas possibilidades de conhecimentos aos estudantes do ensino
fundamental, também é parte desta
edição. Outro tema tratado com muito
carinho na Articule-se é a importância
dos projetos de Educação Especial e
o compromisso que Campinas tem
com a inclusão de qualidade.
A importância dos livros para
a formação educacional das crianças
e adultos, além dos eventos da
Secretaria Municipal de Educação, e
dicas de leitura completam a edição,
com assuntos de interesse da
comunidade escolar e da população
campineira.
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Atualidade

Planos Nacional e Municipal de
Educação contribuem para a
qualidade do ensino
Elaboração dos planos deve ser feita de forma
democrática, envolvendo todas as áreas da sociedade
Ingrid Vogl

N

esta edição, a
Articule-se trouxe a
entrevista de Clélia
Brandão Alvarenga Craveiro, do

Conselho Nacional de Educação
da PUC Goiás. Ela faz
importantes reflexões sobre os
avanços possíveis na Educação a

partir da aprovação do PNE e dos
planos municipais e chama a
comunidade para participar deste
movimento.

Clélia Brandão
Alvarenga Craveiro
Conselho Nacional
de Educação da
PUC Goiás

1. O que é o Plano Nacional de
Educação?
A Constituição de 1988 previu
expressamente, no art. 214, a elaboração de um Plano Nacional de
Educação. Dessa forma, no período
de 2001 a 2010 o Brasil viveu a
primeira experiência da vigência de
um Plano Nacional aprovado por lei. O
PNE é uma peça fundamental para
formalização do planejamento, da
articulação das políticas públicas
4

educacionais, da definição e
distribuição de recursos financeiros
para cobrir todo o ensino obrigatório
(4 aos 17 anos) para atender os
objetivos de universalização,
garantindo o direito à educação de
qualidade social, pública e gratuita.

2 – Quais são as metas para
os próximos anos?
A presidente da República
apresentou em dezembro de 2010

ao Congresso Nacional o Projeto de
Lei n.º 8.035/2010 com a seguinte
estrutura: 11 Artigos, e um Anexo
contendo as 20 Metas com suas
respectivas estratégias. As discussões sobre o PL se expressam nas
mais de duas mil emendas sendo a
“Meta 20: Ampliar o investimento
público em educação de forma a
atingir, no mínimo, o patamar de 8% do
Produto Interno Bruto do País, ao final
do decênio” a campeã em receber

emendas. Isso porque os 8% do PIB
propostos é considerado insuficiente
pelos especialistas diante das
necessidades, das possibilidades e
da prioridade de que se cumpra o
compromisso do ensino obrigatório
para todos.
A título de exemplo apresentamos as metas: “Meta 1:
Universalizar, até 2016, o atendimento escolar da população de quatro e
cinco anos, e ampliar, até 2020, a
oferta de educação infantil de forma a
atender 50% da população de até três
anos”. “Meta 2: Universalizar o ensino
fundamental de nove anos para toda
população de seis a quatorze anos”.
Essas metas cobrem toda
educação superior e básica , além da
necessidade de se investir na valorização dos profissionais da educação
e nos recursos financeiros para a
concretização das referidas metas.

3. O Plano Nacional de
Educação (PNE) será referência para a criação dos Planos
Municipais (PME)? Por quê?
Os grandes objetivos do PNE
são: articular o sistema nacional de
educação em regime de colaboração
e assegurar a manutenção e desenvolvimento do ensino por meio de
ações integradas das diferentes
esferas da federação.
Reforço que as Diretrizes têm
como horizonte a conquista da
educação pública gratuita de qualidade social como direito de todos. Dessa
forma deve-se garantir no Plano
Municipal de Educação a universalização da educação básica, ou seja,
acesso para todos a partir de 4
(quatro) anos de idade, a permanência com relevância e a conclusão.
Superar a evasão, a desistência, a
reprovação representa o compromisso que deve ser assumido pelos
gestores públicos, pela escola, pela
família, pela comunidade respeitando
a responsabilidade e competência de
cada um.

4. Por que é importante o
município ter Plano
Municipal de Educação?
É fundamental esclarecer
que o PME não é um Plano para as
escolas públicas do município, mas
um planejamento da Educação do
Município para determinado período,
que estabelece e organiza diretrizes
e ações para todas as escolas
independentemente da sua natureza
(pública ou privada), exigindo, ainda,
a sua integração à proposta de
desenvolvimento, ao contexto
regional e às políticas públicas do
Município nas diversas áreas.
É importante compreender
que PME não pode estar descolado
dos objetivos da população e dos
administradores municipais, e que
deve transcender a perspectiva de
um governo, que tem o mandato
máximo de quatro anos. O PME é
para dez anos, conforme o PNE,
planejamento decenal, considerase, portanto um Plano de Estado e
não de governo, de gestão.
O envolvimento efetivo da
comunidade educacional, dos pais,
da população na construção do
Plano faz crescer a possibilidade de
concretização e consecução das
metas.

5. Quem participa da elaboração do Plano Municipal de
Educação? As metas são
fiscalizadas?
Ao decidir pela elaboração
de seu Plano Municipal, os gestores
devem desenvolver ações para, no
decorrer de sua construção, garantir
um amplo processo democrático de
participação, envolvendo os
diferentes atores que, de forma
direta ou indireta, influenciam a
qualidade da educação do
Município. Devem participar deste
processo educativo de elaboração o
poder Executivo, o poder
Legislativo, o Ministério Público e a
sociedade civil organizada.

Para acompanhar a execução
do PNE e o cumprimento de suas
metas será realizado um monitoramento contínuo e avaliações periódicas, realizados pelo tripé constituído
pelo Ministério da Educação,
Conselho Nacional de Educação e
pelas Comissões de Educação do
Congresso Nacional, sempre com o
acompanhamento do Fórum Nacional
de Educação - FNE. Uma sistemática
semelhante a essa nacional deve ser
pensada pelos municípios, que
podem ainda, em regime de parceria
com o Estado e com a União, estabelecer uma articulação, para somar
esforços na participação dos processos de avaliações propostos pelos
demais entes federados. Na lei de
criação ou aprovação do PME deve
também ser indicada a criação do
Fórum Municipal de Educação, que
conta com representantes de vários
segmentos da sociedade como.

5. Como o Plano pode colaborar na prática educacional em
sala de aula?
O acesso e permanência para
a conquista da qualidade social são
metas nacionais, mas que se efetivam
na sala de aula no entrelaçamento das
responsabilidades. A missão da
unidade escolar, o papel socioeducativo, artístico, cultural, ambiental, as
questões de gênero, etnia e diversidade cultural que compõem as ações
educativas, a organização e a gestão
curricular são componentes integrantes do projeto político-pedagógico,
devendo ser previstas as prioridades
institucionais que a identificam,definindo o conjunto das ações educativas próprias das etapas da Educação
Básica, assumidas,de acordo com as
especificidades que lhes correspondam, preservando a sua articulação
sistêmica, principalmente nas metas
voltas para a valorização dos profissionais da educação.
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Reflexão

Criatividade e interdisciplinaridade
são ferramentas para falar sobre
diversidade, respeito e identidade
Dança, desfiles, contação de histórias e até matemática
compõem as aulas que ajudam os alunos a discutir e aceitar as diferenças
Ingrid Vogl

las da rede trabalham a diversidade e
as questões étnicas e raciais.
“É muito fácil trabalhar questões de diversidade com crianças
pequenas, porque elas ainda não têm
o preconceito formado, como os adul-

M
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bonita do laço de fita”, de Ana
Maria Machado, fala sobre o coelho branco que se encanta com a
menina negra e que tenta, de todas
as maneiras, ter a cor dela, tomando café, chupando jabuticaba e até
mesmo mergulhando em um balde
de tinta preta. No fim, o coelho
encontra uma coelhinha preta e
com ela tem vários filhotes de
diversas cores. A história fala
sobre as diferenças entre as pessoas, a aceitação de cada indivíduo com suas características e o
respeito pelas diferenças.
Foi justamente uma bone-

ca de pano, como a menina do laço
de fita, que despertou em uma das
alunas a identidade e a aceitação de
suas características. “Até então, ela
sempre alisava o cabelo e queria que
fosse como o meu, mas a partir do
momento que a boneca negra, com
os cabelos cacheados foi com ela
para casa, a pequena passou a usar
o cabelo ao natural, enroladinho
como o da boneca de pano”, conta a
professora Luana Romero Lopes.
E com histórias assim, que
falam sobre identificação e o despertar da consciência de respeito às diferenças, o Cemei e várias outras esco-

também desenvolveram outras atividades criativas e inusitadas com as
crianças para abordar, de forma
lúdica, as questões étnicas e raciais,
como desfiles com trajes característicos de tribos africanas.

Desfilando e encantando
Quando a música típica,
animada e com ritmos fortes começa a
tocar na sala, as crianças, em pares, se
posicionam com a ajuda das professoras
e desfilam, com desenvoltura ou timidez,
as roupas coloridas e criativas em peles
brancas, negras ou pardas; com rostos
em todos os formatos, os olhos azuis,
escuros ou puxados e cabelos lisos,
crespos, claros e escuros. O sorriso
sempre no rosto. Na paradinha, na
extremidade do tapete vermelho, a mão
na cintura não pode faltar.
“Meu pai é negro, minha mãe é
branca, e eu e minha irmã somos assim
e acho muito legal não sermos todos
iguais”, mostra o pequeno Guilherme,
com o dedo indicador apontando o
braço esticado, a pele branca e os
cabelos claros.
“Aprendemos que não tem
problema nenhum em sermos
diferentes, isso é importante e é bem

legal”, diz Tamires Camargo de
Oliveira, 6 anos, com todo seu
conhecimento sobre o assunto. As
crianças, em círculo, lembram com
alegria que visitaram há pouco tempo
a casa de um dos colegas para comer
biscoitos típicos da África, em outra
atividade que envolveu culinária e
comidas típicas de países africanos
desenvolvida pela equipe pedagógica da escola.
A dança Mineiro Pau, com
origens indígenas e africanas e que
eram dançadas em cafezais com
bastões que representam defesa e
luta, também faz a alegria das
crianças que, em roda, marcam o
passo com pisadas firmes e palmas,
batendo os bastões no chão no
mesmo ritmo da música. Assim, os
alunos trabalham não só mais uma
dança típica de Minas Gerais, mas a
coordenação e a integração.

Após a formação de professores da rede municipal feita em parceria
com o Centro de Estudos das Relações
de Trabalho e Desigualdades (CEERT),
foi criado, em 2004, programa Memória
e Identidade na Promoção da Igualdade na Diversidade (MIPID), consolidando todo o trabalho iniciado em 2001 e

institucionalizando a discussão das
questões raciais nas escolas, com
investimentos em materiais pedagógicos e a ampliação do trabalho também para a educação infantil.
Atualmente, a formação de
profissionais por meio do MIPID atende 60 professores nos cursos: “Sexualidade Humana, Gênero e Etnia:
Diálogos com Educadores” e “Crianças Consumidoras: um olhar para a
escola e a infância”. Formações mais
específicas, conforme a demanda
das escolas, também são desenvolvidas ao longo do ano letivo. Todas as
200 escolas da rede municipal possuem pelo menos um educador que
tenha passado pela formação.
“Para que o professor tenha
uma formação efetiva e consiga pas-

História e cenário inspiram os pequenos a debaterem as diferenças

enina bonita do laço
de fita, qual seu
segredo para ser tão
pretinha?”. A pergunta feita várias
vezes durante a contação de história
atiça o grupo de crianças de 3 a 6
anos do Cemei Lidia Bencardini
Maselli, Os pequenos participam,
com comentários e observações
curiosas, da atividade com as professoras vestidas a caráter, com
roupas coloridas que combinam
com o ambiente alegre e caprichado
da biblioteca usada em atividades
diversas com as crianças.
A história do livro “A menina

tos. A aceitação e ideias de respeito
com os diferentes é muito maior e é
mais fácil criar essa conscientização”, completa a professora Luana.
Além da contação de histórias, os profissionais do Cemei

Cultura africana nos trajes,
culinária e danças

Política pública
sar os ensinamentos às crianças, é
preciso que haja uma mudança na prática no olhar para a questão e postura do
professor. Pela formação, o professor
tem a chance de ressignificar as práticas e produzir novos materiais pedagógicos. Em geral, as faculdades de pedagogia não possuem em sua matriz curricular a questão racial”, disse Sueli Gonçalves, coordenadora do MIPID.
Para que as ações do MIPID
cheguem até as escolas, as atividades
são desenvolvidas a partir de parceria
com o programa Mais Educação, que
tem como objetivo desenvolver atividades diversas com os alunos em horário
contrário ao de sala de aula.
“A pedagogia sobre as ques7

tões raciais e a diversidade ainda está
sendo formada. A proposta é trabalhar a
igualdade racial de valor para todas as
culturas que formam nosso país. Estamos dando formação para quem tomará conta do país no futuro”, disse.
A doutora em psicologia da
Universidade São Paulo (USP) e diretora executiva do CEERT, Maria Aparecida Silva Bento, acredita que incluir discussões sobre a diversidade e questões

étnico raciais nas escolas é essencial
para que as crianças conheçam a
história e seu papel nos marcadores
da nacionalidade formada por povos
indígenas, africanos e europeus. “Faz
parte das dimensões de todas as
crianças ter a história dentro delas.
Isso enriquece e é uma memória identitária, uma herança de todos nós e
que faz parte da vida e de seu povo e
para sua formação cidadã”, explica.

Segundo Maria Aparecida, trabalhar a
temática da diversidade com as crianças
na escola é uma maneira de fazer com
que o aluno reconheça seu legado
cognitivo, psíquico e cultural. “Temos
muito o que fazer ainda, pois se
reconhecer requer questões psíquicas.
Os elementos que aparecem na
escola ajudam o indivíduo a se
reconhecer, se conectar, tanto as crianças
negras, quanto as brancas”, concluiu.

trando que além dos movimentos da
luta, ele também aprendeu sobre a historia da capoeira,que se confunde com
a História do Brasil. Língua Portuguesa
também está entre os assuntos da aula.
Sabia que as palavras caçula e camundongo têm origem africana?
Valores, regras e o convívio são
sempre praticados pelos alunos. “Muito do preconceito vem da desinforma-

ção. Às vezes a discriminação é involuntária por falta de conhecimento. O
que procuro fazer aqui é, com informações, trabalhar o preconceito de
várias formas, que muitas vezes vem
de casa. O legal na capoeira é que
todos estão com o pé no chão e são
iguais”, avalia o mestre David. Assim,
a luta desperta a autoestima, a integração e o orgulho de ser capoeirista

Ensinamentos

Planejamento de trabalho
Antes de colocar em prática as
atividades sobre diversidade com os
alunos do Cemei Lídia Bencardini
Maselli, a equipe da escola pesquisou
sobre a história, dança, culinária e até
aprendeu a criar bonecas de pano: tudo
para embasar o trabalho pedagógico
com os pequenos.
“A ideia de inserir no projeto
pedagógico as questões étnicas e
sobre diversidade surgiu a partir da lei
que determina essa discussão em sala
de aula. Pesquisamos, buscamos referências, compramos materiais e envolvemos toda a escola e também os pais
dos alunos nessa questão. E quando
fomos discutir o projeto, nós próprios
paramos para refletir sobre a questão,
antes de propor as atividades com as
crianças”, diz o diretor do Cemei, Marcus Venícius de Brito Coelho.
Todo o trabalho que continua a
ser desenvolvido na escola acaba sur-

tindo efeitos positivos. “Conseguimos
trazer a questão racial, retomar e
resgatar essa história. Agora os alunos sabem o que é ser negro, o que é
ser branco e acabam se aceitando
mais, eles entendem e sabem valorizar as diferenças”, afirma Marcus
Coelho.
Para os professores, os ensinamentos também são novos e vastos nas ações com as crianças. “A
formação teórica temos na faculdade,
mas pela primeira vez, trouxemos a
prática para nossa profissão, nosso
dia a dia. Também temos curiosidade,
vontade, e da discussão, fizemos
realizações e participamos de todo o
processo”, revela Luana Lopes.
“Com as vivências e as
ações lúdicas sobre a diversidade,
talvez as crianças não saibam a
dimensão do que aprendem, mas o
ensino está dentro delas, assim como
As manhãs de sábado na
Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) Oziel Alves Pereira são
disputadíssimas pelos alunos que
fazem aulas de capoeira com o mestre David de Sousa Rosa. Há três
anos, o capoeirista atua na escola.
Inicialmente o trabalho foi como
voluntário e agora como oficineiro do
programa Mais Educação, que prevê
ações diversas com os alunos em
horário contrário ao de sala de aula.
Muito mais do que aprender
a arte marcial genuinamente brasileira, o mestre discute com seus alunos
fatos do dia a dia das crianças que
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e brasileiro entre as crianças.
“Muito do que os alunos não
sabiam, agora eles conhecem sobre o
tema. Eles acabam criando uma consciência de que mesmo diferentes, eles
são iguais. “Ser negro é muito mais que
a cor da pele, é uma questão de identidade”, disse o mestre, que acredita em
um mundo melhor com pessoas que se
respeitam.

toda as possibilidades de identificação”,
diz a professora.
Para o diretor, atividades que
envolvem toda a comunidade são
essenciais para a vivência e o conhecimento de profissionais, crianças e famílias. “Para a escola, é interessante discutir as relações e ampliar isso para os
pais. É um trabalho em equipe, uma
troca. Quando fazemos o diálogo, ele
acontece de dentro para fora e a escola
amplia seu trabalho, diz Marcus Coelho.

As aulas de capoeira despertam a autoestima e a integração

Africanidade
permeiam as questões étnicas, “Através da capoeira, transmitimos a problemática do preconceito e a tolerância,
sempre em meio aos jogos e brincadeiras. A história da escravidão, que tem
tudo a ver com a história da capoeira, é
ensinada aos alunos, para que eles
reflitam e entendam inclusive sobre a
formação do povo brasileiro”, explica
David Rosa.
“Sabia que antigamente as
pessoas vestiam terno branco para jogar
capoeira?. Até os anos 30 era proibido e
eles jogavam escondido.”, informa Victor
Azevedo dos Santos, 13 anos, demons-

Com um abraço caloroso, os
alunos vão chegando e cumprimentando o mestre David. Nascido baiano, aos
5 anos, Victor Azevedo dos Santos se
mudou com a família para Campinas e
aos 8 conheceu a capoeira pelo tio.
“Aqui na escola faço capoeira
há dois anos. Adoro a luta e quero que
outras pessoas a conheçam. Com ela,
aprendi a ter mais respeito pelas pessoas e controle de minhas atitudes”, ensina o menino com desenvoltura.
“Aqui eu conheço e aprendo”,
diz Caroline Beatriz da Silva Valeijo, 9
anos, que há um ano recebeu de surpresa a notícia de sua mãe que estava

matriculada na aula de capoeira. “Minha mãe só me avisou. Eu vim e gostei”, lembra.
Para Jailson Soares da Silva
Junior, 10 anos, a capoeira foi um
caminho para fazer novas amizades.
“Luta é dentro da roda. Fora dela, o
grupo tem uma grande amizade”, diz,
já se aquecendo para entrar na roda,
que chama os alunos com o som alto
e a cantoria das músicas que falam
sobre a escravidão e a África. Para
acompanhar o ritmo forte, berimbau,
atabaque, agogô, surdo e pandeiro
são tocados com habilidade por capoeiristas. O mestre canta a estrofe e as

crianças repetem. “Sapo, sapo na
lagoa...sapo, sapo na lagoa...”
Muitas mães fazem questão de
acompanhar as aulas dos filhos aos
sábados na Emef Oziel Alves Pereira e
aguardam com paciência e cheias de
orgulho o término da aula. “Meu filho era
uma crianças reservada, quieta. Depois
que começou a frequentar as aulas de
capoeira, começou a se comunicar
mais, se integrou com outras crianças e
hoje se expressa muito bem. Até me
ensina algumas coisas sobre a história
que aprendeu na capoeira”, se diverte
Marli Maria dos Santos, 42 anos, mãe
de Jardel, 8 anos.

9

Diversificando a matemática

Fazendo uma

boneca de

jornal

Essa é uma boneca originalmente feita com palha de milho em todo o interior do Brasil.
O uso do jornal é uma adaptação para quem vive nas cidades e o ideal é que seja feita em
duplas. Uma maneira de integrar, reaproveitar materiais e ser ecologicamente correto.

1. Pegue uma folha de
jornal. Divida-a em duas.
Pegue um pedaço e
divida em dois.

2. Enrole os pedaços
pequenos para fazer
dois canudinhos.

Atividades mostram aos alunos a importância do respeito das diferenças

Na mesma escola, o professor
de matemática Wilson Queiróz fala
sobre a diversidade e as questões
étnico e raciais em sala de aula.
Parece estranho? Mas é a maneira
como o professor, com criatividade e
inovação, ensina números ao mesmo
tempo que fala sobre a importância
dos alunos se identificarem, aceitarem
e respeitarem.
O professor participou da
criação do MIPID na rede municipal e
até sua dissertação de mestrado fala
sobre o assunto. “Essa questão deve
ser tratada não como uma atividade
pontual, mas sim no cotidiano, com
ações interdisciplinares, pois assim os
alunos começam a perceber, na
história dos povos que formam o país,
sua identidade”, analisa.
Entre números e contas, o
professor sempre se pergunta o que é
possível trabalhar com os alunos em
sala de aula. Questões como a jornada
tripla da mulher e cotas em
universidades podem ser temas das
aulas de matemática. “Os números
tem uma importância grande para falar
sobre desigualdade racial”, ensina.
Mesmo há pouco tempo na
Emef, o professor já está discutindo e
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desenvolvendo atividades diversas
como pintura de bonecos e
elaboração de painéis, sempre com
temáticas ligadas às questões da
diversidade. Uma urna colocada na
escola pretende receber as opiniões
e sensações sobre o que o aluno
sente e aprende sobre as atividades
escolares e seu cotidiano.
“No começo, o aluno tem a
sensação de que vai ouvir tudo o que
já foi dito sobre esse assunto, mas no
decorrer do processo, os próprios
estudantes começam a entender as
questões da desigualdade, o
racismo e acabamos discutindo
temas relacionadas a essas
questões com fatos que acontecem
no dia a dia do aluno”, conta o
professor.
Na maneira de conduzir as
aulas, o professor percebe que os
alunos tomam consciência do que
são. “Busco sempre a melhor aula e
faço o possível para inovar .Percebo
que isso pode melhorar as relações e
ajuda os alunos a desenvolverem
suas potencialidades individuais. É
importante se conhecer para se
aceitar”, disse.
Assim como o mestre David,

Wilson tem a mesma opinião sobre o
preconceito. “O medo ou a
conveniência, a falta de material e a
falta de informação impõem o racismo.
A escravidão acabou, mas o racismo
não”, diz o autor de cordéis, Wilson
também trata assuntos raciais em suas
estrofes e mais uma vez, une várias
disciplinas para falar sobre
identificação e respeito.

“Cabelo vem de
dentro e por isso
não se esqueça:
por mais que você
alise, a consciência
é crespa”

3. Faça uma trouxinha
para a cabeça

5. Junte a cabeça
ao corpo e
amarre bem

7. Pinte dois olhinhos e
amarre uma linha nas
mãos ou no pescoço da
boneca.

4. Trance os canudos.

6. Invente a roupa (saia,
vestido, sapato...) e
cabelos de cordão ou de
tirinhas de papel.

8. Brinque com a boneca
dependurada no cordão
ou no colo.

Wilson Queiróz

Você pode fazer bonecos, bonecas,
bichos e brincar de teatro. E pode,
também, usar pano no lugar de jornal.
A boneca fica mais macia.
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Coletivo

Escolas Bilíngues

Mais de mil alunos da Educação Especial
frequentam a rede de ensino municipal
Desde 2006, Campinas é município polo do Programa de
Educação Inclusiva: direito a diversidade, que visa a capacitação
de outras 69 cidades
Jacqueline Malta

Atualmente, a rede municipal
de ensino tem quatro escolas bilíngues:
uma de Educação Infantil, duas de
Ensino Fundamental e uma dos anos
finais do Ensino de Jovens e Adultos
(EJA). Nestas unidades, a língua de
instrução é a Língua Brasileira de
Sinais (Libras), ensinada por professores bilíngues, fluentes em Libras e
Língua Portuguesa. No contraturno
escolar, os instrutores surdos ensinam

Libras às crianças surdas, à equipe
escolar e à família para manter um
diálogo constante entre elas.
Também participam de situações
escolares para mediar as relações
entre surdos e ouvintes. A interpretação simultânea ou consecutiva da
Libras para a Língua Portuguesa e
vice-versa é feita pelo intérprete
educacional na etapa final do
Fundamental e do EJA.

Salas de Recursos Multifuncionais (SRM)

Ambientes diferentes favorecem o aprendizado dos alunos com deficiência

A

Educação Especial
(EE), modalidade
presente em todos os
níveis de ensino oferecidos pela
Secretaria Municipal de Educação
(SME), atende a mais de mil alunos com
deficiência nas escolas regulares do
município. Atualmente, 153 professores
de EE , apoiados por recursos educacionais adequados, atuam com estratégias de apoio ao processo de ensino e
aprendizagem dos estudantes com
deficiência.
Desde 2006, Campinas é
“Município Polo do Programa de
Educação Inclusiva: direito à diversidade”, cujo compromisso é promover a
capacitação de 69 cidades do Estado
de São Paulo. “Desde 1991, os alunos
com deficiência têm garantia de
12

matrícula na rede municipal de
ensino. Sempre buscamos adaptar a
escola e orientar os professores para
receber esse estudante que tem
direito a frequentar a escola regular
com permanência e qualidade no
ensino”, explica Claudia G.D.Nunes,
coordenadora do Núcleo de
Educação Especial/Coordenadoria
de Educação Básica (NEE/CEB).
Os professores de Educação
Especial trabalham em conjunto com
os educadores da turma para
promover a formação integral do
aluno, sua autonomia, criatividade e
cultura. Assim, os educadores
elaboram o projeto pedagógico
coletivamente e flexibilizam o
currículo escolar, garantindo aos
alunos com deficiência a apropriação

dos conhecimentos.
Esses educadores atuam em
diferentes ambientes, de forma a
favorecer o aprendizado dos alunos nas
aulas regulares, nas Salas de Recursos
Multifuncionais (SRM), nas classes
hospitalares que funcionam nos
Hospitais Municipal Dr. Mário Gatti e
Complexo Ouro Verde, no atendimento
domiciliar aos que não podem frequentar a escola por motivos de saúde e nas
escolas inclusivas bilíngues.
Em parceria com a SME, 15
Organizações Não Governamentais
(ONGs) atendem alunos com deficiência no contraturno escolar. “A parceria
com as ONGs é uma complementação
à rede municipal de ensino, com
atendimento multiprofissional especializado”, explica Claudia.

O Ministério da Educação
disponibilizou recursos a Campinas
para a estruturação de 23 Salas de
Recursos Multifuncionais ( SRM), com
o objetivo de aprimorar o atendimento
aos alunos com deficiência que têm
impedimento de longo prazo de
natureza física, mental, intelectual ou
sensorial; Transtorno Global do
Desenvolvimento (Síndromes de
Aspeger e de Rett e Transtornos
Desintegrativo da Infância e os
Invasivos), além dos com Altas
Habilidades/Superdotação.

As unidades, indicadas pela
SME, receberam mobiliário adequado, materiais didáticos e pedagógicos, recursos de acessibilidade e
equipamentos específicos para os
alunos da EE, que precisam de
Atendimento Educacional Especializado (AEE).
Nove escolas já implementaram as SRM e atendem 109 alunos
com deficiência, sendo 14 da
Educação Infantil, 79 do Ensino
Fundamental e 16 dos anos finais do
EJA. O professor de AEE trabalha

com a necessidade específica do
estudante e utiliza recursos que se
diferenciam das atividades da sala de
aula. O atendimento é individual ou em
grupos de até cinco alunos e ocorre no
contraturno escolar uma vez por
semana.
As salas multifuncionais são
equipadas com computadores com
telas de visão ampliada ou touch screen
(toques na tela); teclado e mouse
adaptados; software Boardmaker para
comunicação alternativa; software que
faz desenhos gráficos e táteis; recursos
específicos para deficientes visuais
como impressora Braille; máquina
Braille, globo terrestre adaptado, entre
outros itens, facilitadores do processo
de aprendizagem.
As Salas de Recursos
Multifuncionais priorizam a matrícula
dos alunos da rede municipal de ensino
desde o Infantil até o EJA anos finais.
Instituições de ensino infantil sem fins
lucrativos conveniadas com a SME,
Naves Mãe, Fundação Municipal de
Educação Comunitária (FUMEC). As
escolas estaduais públicas de
Campinas e Região Metropolitana
também podem se matricular, por meio
do AEE.

Fazendo a diferença
Na Sala de Recursos
Multifuncional (SRM) da EMEF Raul
Pila, no Jardim Famboyant, o atendimento é realizado pelas professoras
Rosângela do Carmo V. Joaquim e

Elizete Lobato Miranda.
A aluna, Bárbara Lima
Camposano, 7 anos, tem deficiência
física e frequenta a sala há um ano e
meio. De acordo com a professora

Rosângela, o espaço dispõe de vários
recursos adaptados para atender suas
necessidades, visando proporcionar
mais autonomia na execução das
atividades escolares, das tarefas diárias,
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Salas multifuncionais atendem 109 alunos da rede

melhorar sua comunicação, beneficiando o processo de aprendizagem e
interação com as demais pessoas, seja
na família, escola ou comunidade.
Barbara usa uma cadeira de
rodas adaptada para se locomover em
grandes distâncias e na SRM utiliza
uma cadeira adaptada, com apoio para
os pés e cinto peitoral, para ela se
manter em uma postura adequada para
acessar o computador. O monitor fica
posicionado na altura de seus olhos ou
uma tela ampliada é utilizada para
facilitar a visualização. “As adaptações
vão se modificando, conforme a
necessidade do aluno, as condições do
ambiente e o objetivo da tarefa a ser
executada. Nos primeiros atendimentos

da Barbara, por exemplo, usávamos
um monitor touch screen para ela
acessar o computador, mas atualmente, optamos pelo uso de uma tela
comum, teclado digital e mouse
adaptado tipo roller boll”, conta
Rosângela.
Letícia Camposano Lima,
mãe da menina, afirma que é notável
seu desenvolvimento. “Ela já distingui
as vogais e um pouco do alfabeto. Se
estiver na ordem, ela identifica
algumas consoantes”.
Além dos recursos pedagógicos adaptados, a SRM dispõe de
brinquedos pedagógicos acessíveis
que valorizam o lúdico, principalmente, para os alunos do Infantil, de zero a

6 anos. Os brinquedos são resistentes,
coloridos, emitem sons e favorecem a
interação das crianças. Rosângela
conta que os animais de pelúcia, com
sensores de movimento e sons,
despertam interesse dos pequenos,
estimulam o contato visual, o toque e
estabelecem a interação sensorial e a
comunicação.
Outra aluna da EMEF Raul Pila,
Mayara Christiny Teixeira Samora, de 12
anos, que também utiliza a sala, tem
Síndrome de Down e frequenta o espaço
há dois meses. Ela é atenta, impõe seus
desejos e se comunica bem. Como
Mayara mostrou o desejo de aprender a
jogar xadrez, pois ganhou um livro de
presente, a professora tem trabalhado
os conceitos matemáticos, por meio das
regras desse jogo, pintando diagramas
que evidenciam a movimentação de
cada peça e usando bolinhas coloridas,
no próprio tabuleiro, para marcar de
forma concreta as possibilidades de
movimento que a aluna pode fazer.
A mãe de Mayara, Sandra
Regina, afirma que “ela melhorou o
comportamento em casa. Está mais
tranquila, centrada nas coisas e interessada em fazer as tarefas”. Para a
menina, o AEE está “ajudando num
monte de coisas. Tipo coisas que eu
gosto e que eu não gosto”.

Ensino Fundamental Municipal
participa de projeto na Unicamp
Cerca de 700 estudantes do
9º ano, divididos em turmas, participam do programa de visita dos
alunos aos laboratórios da Unicamp.
O modelo inédito no País oferece,
mensalmente, atividades científicas
e práticas nos laboratórios do
Instituto de Física, Biologia,
Ciências Médicas e Hemocentro.
O objetivo é proporcionar

Escola de Governo traz mais de 70
cursos na programação de agosto
Os servidores municipais
que buscam capacitação profissional
têm mais de 20 opções de cursos
presenciais na Escola de Governo e
Desenvolvimento do Servidor (EGDS)
no mês de agosto. Já aqueles que
querem se capacitar, mas não podem
sair do local de trabalho, uma parceria
entre a EGDS e a Catho On Line
oferece 51 cursos na modalidade

Trabalhando a interdisciplinaridade
Na SRM do CEMEFEJA Pierre
Bonhome, na Vila industrial, em
atendimento realizado em grupo, quatro
alunos do EJA e dos anos finais do
Fundamental, entre 15 e 41 anos, são
atendidos pelas professoras Mires Luiza
Lucisano B. do Amaral e Cássia
Cristiane de Freitas Alves.
Atualmente, o filme “Rio” está
sendo trabalhado com o grupo, por meio
de TV, vídeo, computador, internet,
figuras do software Boardmaker e
software Dosvox (comunicação pela
voz). Memória, leitura, escrita, expressão oral narrativa, entre outras necessidades são desenvolvidas, respeitando
os limites e deficiências de cada um. Por
meio da interdisciplinaridade, vários
temas são tratados como os estados
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brasileiros, contrabando e extinção de
aves. As professoras explicam que
houve avanço significativo, principalmente, nos aspectos motores,
cognitivo e linguístico.
Os alunos Ivani Vieira Lopes
de 41 anos e Matheus Rodrigo Artioli,
16 anos, têm deficiência intelectual.
Rafael Gava Santos e Caetano Vilas
Boas Rodrigues, ambos com 15 anos,
têm Síndrome de Down. Rafael diz
que gostou “da arara azul, do cachorro
Luis e do tucano Rafael” e Ivani conta
“que a arara era abandonada (em
extinção) e Blu conseguiu soltar as
aves do avião e voar para salvar Jade”.
Todas essas ações promovidas pela Secretaria de Educação
visam proporcionar aos alunos com

aos visitantes, que passam um dia
e meio com grupos de alunos da
pós-graduação, uma melhor
compreensão de temas das
disciplinas de Ciências
Biológicas. Um grupo do Instituto
de Obesidade e Diabetes vai às
casas dos alunos para dar aulas
aos seus pais sobre alimentação e
maus hábitos.

deficiência uma educação inclusiva de
qualidade, possibilitando o desenvolvimento integral desses estudantes.

Educação a Distância. Os
interessados podem se inscrever no
site da Escola, no endereço:
http://smrh.campinas.sp.gov.br/
cursos_egds/ ou pelo telefone
(19) 3236-8874.
Vale lembrar que todas as
capacitações contam pontos na
Avaliação de Desempenho do
funcionalismo municipal.

Matrículas para EJA podem
ser feitas durante todo ano
As matrículas do programa
de Educação de Jovens e Adultos
(EJA) dos anos iniciais e finais do
ensino fundamental estão abertas
durante todo do ano. Pessoas a partir
dos 15 anos podem se inscrever nas
unidades de educação espalhadas
por todas as regiões de Campinas.
Para se inscrever, é necessá-

rio que o aluno procure a escola ou
sala de aula de seu interesse e
realize a matrícula. É preciso
apresentar o documento de
identidade – RG - e o histórico
escolar. Mais informações podem
ser obtidas pelos telefones:

(19) 2116 -0600/ 3235 -3732
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Conexão

Encontro

Meio ambiente e ciclismo são dicas para
quem busca opções de lazer com qualidade
Sem custos, interessados podem participar de
visita monitorada à Mata, de um fórum sobre gestão
ambiental ou utilizar as ciclofaixas da cidade
Ana Paula Menani

Intercâmbio internacional será
oportunidade para alunos da rede
ampliarem conhecimento
Conversas via skype e outras ferramentas da rede social estão
entre as ações previstas para a primeira fase do projeto
Ingrid Vogl

Visita Monitorada
A Fundação José Pedro de
Oliveira oferece visitas monitoradas à
Mata de Santa Genebra para toda a
rede de ensino (universidades,
escolas públicas e particulares). Os
alunos têm a oportunidade de aprender mais sobre a fauna e flora do local,
participando de palestras, trilhas,
exposição fotográfica, além de
conhecer o borboletário.
As visitas acontecem às
terças e quintas-feiras, em duas

opções de horários: das 9h às 11h e
das 14h às 16h. O agendamento
deve ser feito com uma semana de
antecedência. A entrada é franca e a
capacidade é para 40 alunos.
Mais informações podem
ser obtidas no Departamento
Técnico Científico (DTC) pelo
telefone (19) 3749-7205.
E-mail: comunicacaosantagenebra@gmail.com

Gestão Ambiental
Com o objetivo de promover
uma discussão qualificada sobre a
Gestão Ambiental Pública na região, o
Programa de Educação Ambiental do
Gasoduto Campinas-Rio (PEA
GASCAR) realizará em Campinas, no
dia 22 de agosto, o evento IV Fórum
Temático, com o tema Unidades de
Conservação. Além disso, haverá
também a Aldeia Ambiental, que é um
subprojeto do PEA GASCAR voltado
para o público escolar e tem como

proposta oferecer oficinas e atividades lúdicas que sejam capazes de
trabalhar temas como conservação
e preservação de recursos locais,
atitudes e comportamentos coletivos, resíduos sólidos, entre outros.
Mais informações pelo
telefone (34) 3227-4447. Inscrições
para o IV Fórum pelo e-mail: peagascar@katu.srv.br

Lazer com a família
Quem gosta de andar de
bicicleta de forma segura pode usar uma
das ciclofaixas disponíveis em Campinas.
Os espaços funcionam no Centro e no
Ouro Verde sempre aos domingos, das
7h até as 12h. Não há limites de idade,
elas são abertas a crianças, jovens,
adultos, idosos.
A Ciclofaixa de Lazer do Centro
é aberta ao público no trecho entre a
Lagoa do Taquaral, passando pelo
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Kartódromo, Praça Arautos da Paz,
Avenida José de Souza Campos,
mais conhecida como Norte-Sul, até o
Viaduto São Paulo, conhecido como
Laurão. Já a Ciclofaixa de Lazer do
Ouro Verde funciona no trecho da
Avenida Coacyara, entre o Bosque
Augusto Ruschi e a Avenida Ruy
Rodriguez. Mais informações podem
ser obtidas no site da EMDEC, no
endereço www.emdec.com.br

Redes sociais serão utilizadas na comunicação entre alunos de Campinas e Indianápolis (EUA)

O

s alunos de Escolas
Municipais de Ensino
Fundamental (Emefs)
poderão ter, a partir dos próximos
meses, experiências pedagógicas e
culturais internacionais. Conversas via
skype e outras ferramentas da rede
social com alunos americanos estão
previstas como uma das ações
propostas no intercâmbio entre
Campinas e Indianápolis, cidade dos
Estados Unidos. Futuramente, a
parceria pretende que o intercâmbio
aconteça com a viagem de alunos até
os Estados Unidos e vice-versa.
Para consolidar esta parceria
entre as cidades irmãs, as Emefs Maria

Pavanatti Fávaro (Jardim São
Cristóvão); Virgínia Mendes Antunes
de Vasconcelos (Jardim Maria Rosa)
e Elvira Muraro (Jardim São Pedro)
receberam, em junho, a visita da
professora e psicóloga americana,
Laura Glassmeyer, que trabalha há
30 anos em escolas públicas
americanas.
O objetivo da visita, inédita na
rede municipal, foi conhecer escolas
públicas brasileiras e estabelecer
possíveis parcerias e intercâmbios
com alunos, para desenvolver um
“digital pen-pal program”, ou seja, um
programa de intercâmbio digital entre
alunos brasileiros e americanos.

A pedagoga americana
acompanhou trechos de aulas de inglês
e conheceu como é desenvolvido o
componente disciplinar com os alunos.
Laura Glassmeyer ficou impressionada
e encantada com as escolas que visitou,
principalmente em relação à afetividade
e motivação dos alunos e professores
com a ideia do desenvolvimento do
intercâmbio.
A vinda da professora a
Campinas ocorreu por meio da
Assessoria de Currículo da Secretaria
Municipal de Educação e foi intermediada pelo professor Heliton Leite de
Godoy e a professora formadora de
língua inglesa, Karina Vicentin.
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(In) Formação
A partir de reunião com a
participação da pedagoga americana, membros da Assessoria de
Currículo da rede municipal de
ensino, do secretário municipal de
Educação, Carlos Roberto Cecílio e
do secretário- chefe de gabinete,

Alcides Mamizuka ficou definido o
oferecimento de um curso de
inglês para professores da rede
municipal no segundo semestre
de 2012, que faz parte da efetivação do projeto.
“A ideia é iniciarmos o

intercâmbio com um grupo pequeno
de escolas para que tenhamos
oportunidade de avaliar o desenvolvimento do projeto em cada etapa
do processo e aos poucos, implementar em mais escolas”, explicou
Karina Vicentin.

EJA alia oportunidade de
conhecimento e melhoria da
autoestima com a possibilidade
de uma profissão
Em Campinas, o programa EJA-Profissões - criado em 2010 - alia
alfabetização a cursos de qualificação profissional
Tatiane Bueno

Reunião define que professores da rede terão
curso de inglês no segundo semestre

Cidades Irmãs
As ações com a cidade
americana foram iniciadas em 2011,
quando a Secretaria Municipal de
Educação (SME), por meio do
Departamento Pedagógico e da
Assessoria de Currículo, realizou o I
Congresso Intermunicipal de Ensino
da Língua Inglesa.
O evento ocorreu em
Campinas, no mês de setembro, e
contou com várias parcerias, inclusi-

ve com a Embaixada Americana no
Brasil. A partir do Congresso,
vários desdobramentos se consolidaram, inclusive um workshop de
três dias com uma especialista no
ensino de Língua Inglesa para
crianças, que foi oferecido para
professores de inglês da rede
municipal em janeiro de 2012.
Campinas foi escolhida
para o possível intercâmbio porque

a cidade faz parte do programa de
“Cidades Irmãs”, no qual municípios
fazem parcerias com outras cidades
ao redor do mundo para atingir
objetivos comuns em diversas áreas,
principalmente econômicas, culturais, educacionais, organizacionais.
O intercâmbio também visa estreitar
laços entre povos e aumentar a
compreensão de diferentes costumes, culturas e vivências.
Informática e Eletricista são os cursos mais procurados pelos alunos da FUMEC

N

ovas oportunidades,
alfabetização, ensinar
uma profissão,
melhorar a autoestima e criar vínculo. É
disso que trata o programa Educação
de Jovens e Adultos (EJA), em
Campinas. Se a EJA-Anos Iniciais Fumec e EJA-Anos Finais - SME têm
por objetivo oferecer a jovens e adultos,
a partir de 15 anos, acesso à educação
básica (do 1º ao 9º ano do Ensino
Fundamental), o EJA Profissões integra
18

isso à profissionalização do aluno.
As situações do dia a dia são
o grande incentivo para que novos
alunos se matriculem no programa,
além de servir de inspiração para as
aulas. “Com situações cotidianas,
fica mais fácil o aluno entender que a
escola não é supérflua e como saber
ler, escrever e fazer uma operação
matemática, por exemplo, pode
torná-lo menos dependente de
outras pessoas”, explica Marinalva

Cuzin, coordenadora da EJA-Anos
Inicias - FUMEC.
Nem sempre aprender uma
profissão ou conseguir colocação no
mercado de trabalho é o principal
objetivo dos inscritos no programa EJA.
O prazer de aprender e as amizades
são fatores que, além de levar a pessoa
de volta à escola, faz com que ela
permaneça e só perca aula em casos de
necessidade. Segundo os próprios
alunos, a escola é como uma família.
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diferente. Agora entende a dinâmica
financeira de seu departamento e
tem até vontade de abrir a própria
borracharia. “É mais difícil e burocrático do que eu achava, mas agora que
entendo como funciona, assim que
puder, vou abrir minha borracharia.”
Donizete Aparecido
Cabelho voltou a estudar por uma
imposição do INSS. Depois de

Inspiração

sofrer um acidente de trabalho,
perdeu a visão de um olho e a
reabilitação imposta foi estudar.
Com o tempo, passou a gostar e
hoje não perde uma aula. “Eu amo
estudar. Aprendi a ter educação, a
conversar com as pessoas, fiz
várias amizades. Agradeço ao
INSS por ter me feito estudar”.
Donizete conta também que

pretende terminar o Ensino Médio,
para então poder realizar um sonho:
cursar o Técnico em Segurança,
profissão que muito admira. Ele
deixa um recado para os jovens:
“Que futuro teremos se os jovens
não estudarem? Aprendi, ainda
criança, uma coisa com meu pai, e
levo para a vida toda: precisamos
terminar o que começamos.”

Capacitação de Professores
A Secretaria Municipal de
Educação firmou, junto ao Centro de
Estudos Sindicais e de Economia do
Trabalho, ligado ao Instituto de
Economia da Unicamp, uma parceria
para adaptar o currículo do curso de
extensão, para oferecer aos profissi-

Jorge Diniz, um senhor de
73, é a grande inspiração da EJAAnos Finais - SME localizada na
EMEF Maria Pavanatti Fávaro.
Dentre as várias profissões que
exerce, ser azulejista é o que ele
realmente gosta e, antes de voltar a
estudar, dependia dos filhos para
fazer um orçamento. Hoje, graças ao
curso de informática oferecido aos
alunos do 4º Termo (9º ano), seu
Jorge faz até planilhas no computador e conta que seu grande estímulo
é aprender cada vez mais, estar
sempre atualizado. “Tenho até um
notebook em casa, faço os serviços
de banco pela internet. Gosto de
aprender cada vez mais, ter mais
cultura e assuntos para conversar.”
Informática e Eletricista são
os cursos mais procurados pelos
alunos da Fumec, justamente
porque proporcionam independência ao aluno. Muitas mulheres fazem
o curso de eletricista para aprender a
fazer pequenos consertos. É o caso
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“ Tenho até um
notebook em casa, faço
os serviços de banco pela
internet. Gosto de
aprender cada vez mais,
ter mais cultura e assuntos para conversar.”

de dona Helena Maria Lindolfo,
que aos 50 anos decidiu voltar a
estudar. “Foi uma necessidade.
Tive um problema de saúde e
precisei parar de cozinhar e agora
tenho que encontrar um trabalho
mais tranquilo, mas como não
sabia ler e escrever, ainda não
consegui nada. Faço o curso de
elétrica porque em casa somos eu
e minha filha, então para não
gastar dinheiro com eletricista,
faço eu mesma o que for preciso”,
conta dona Helena, que afirma que
se alguém bate em sua porta
pedindo que faça algum conserto,
não dispensa trabalho.
“Aprender a Empreender” é o terceiro curso mais

procurado na EJA-Anos Iniciais Fumec e, ao contrário do que se
pode pensar, não ensina a abrir o
próprio negócio, mas sim a ter olhar
empreendedor em tudo o que faz,
calcular custos, lucros, estabelecer
metas e planejar aquilo que faz,
mesmo que seja vender pães para
completar a renda ou fazer um
pequena reforma na casa. Na EJAAnos Finais - SME, o curso de
Gestão é oferecido para alunos do
3º Termo (8º ano) e os estudantes,
divididos em equipes, montam
empresas fictícias e precisam lidar
com as diferentes situações de uma
firma, desde sua abertura até o
funcionamento no dia a dia.
Anderson Moura, que voltou
a estudar por insistência de sua
esposa Valdirene (que também
voltou a estudar pouco tempo
depois), é borracheiro em uma
empresa de ônibus e afirma que o
curso de Gestão fez com que enxergasse o próprio trabalho de forma

onais ligados à EJA uma formação
completa, com temas relacionados
ao “Mundo do Trabalho” (que já
fazia parte do currículo do curso) e
que agreguem aspectos pedagógicos – Currículo Integrado. “O curso
se mostrou pertinente por contribu-

ir para compreensão da economia de
modo articulado a outras dimensões
da vida social, entre outros benefícios”, conta o responsável pelo Núcleo
de EJA da Coordenadoria de
Educação Básica Anos Finais da
SME, Heitor Guizzo.

Cursos do EJA garantem mais independência para os alunos
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Prazer em conhecer

Opinião

Trabalhar com as crianças,
sempre ávidas de novos conhecimentos, é um desafio para todos, em especial para
os professores. Pensando nisso, a revista Articule-se trouxe nesta edição dicas de
três livros que podem contribuir o trabalho do educador em sala de aula.
Thatyane Pereira

Professora municipal publica livro sobre a
interferência da Barbie na educação das meninas
Uma reflexão sobre o que a
sociedade espera das crianças é a
proposta do livro: “Barbie na educação das meninas: do rosa ao choque”,
escrito pela professora municipal
Fernanda Roveri. O estudo tem como
objetivo discutir a interferência da
boneca Barbie na educação de
meninas e mostrar que, por meio da

história dessa boneca e a força da
sua publicidade, a sociedade tem
esperado das crianças que fiquem
na moda, pois se não estiverem,
não conseguirão prestígio e
visibilidade social.
O livro pode ser adquirido
livraria Loyola.

Projeto da DPaschoal e Monsanto leva
livros para rede municipal de ensino
A criatividade e a inovação
por meio da contação de histórias é a
proposta do projeto de Leitura em
Campo, realizado pela Fundação
Educar DPaschoal e Monsanto para
os educadores das unidades municipais de Campinas .
A coleção do projeto é
distribuída em três livros: “A gritadeira”,

“O livro que não tinha fim” e “A semente
da verdade” e tem como objetivo
passar o conhecimento necessário
aos alunos do ensino fundamental
(1º ao 5º ano) e educação infantil.
O projeto realizou uma oficina e
distribuiu de 75 mil exemplares dos três
livros nas unidades municipais de
Campinas.

Livro sobre os mitos afro-brasileiros
estimula o aprendizado das crianças
Uma dica imperdível para
quem trabalha com o público infantil é
o lançamento da coleção: “Os mais
belos mitos afro-brasileiros”, que
utiliza dos mitos afro-brasileiros e
seus elementos lúdicos para passar
os conteúdos necessários para a
construção de autoestima e identidade
positivas as crianças.
A coleção, que vem dentro de
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uma maleta, conta com seis livros:
“Promessa é dívida”, “O caçador de
uma flecha só”, “Justiça seja feita!”,
“O segredo de Oiá”, “Os lavradores
infiéis” e “O príncipe que não sorria”.
Além de um DVD, quebracabeça, jogo de memória e
personagens para recorte que
pode ser encontrado na loja
Adonis.

A Literatura na Formação do Cidadão
e da Identidade Nacional Brasileira
Ana Beatriz
Demarchi Barel
é Doutora em Literatura
Brasileira pela
Universidade Paris III
Sorbonne Nouvelle

Q

uando se pensa em
Educação, sobretudo
no que diz respeito aos
estudos literários, ou seja, quais seriam
os textos que teriam uma importância
inequívoca na formação dos alunos e,
por consequência, dos cidadãos de um
país, imediatamente vêm à mente três
tipos de produção literária: os contos
populares, as revistas e os romancesfolhetim.
Os primeiros formam o leitor,
fornecendo, ainda na infância, o contato
com um material coletivo e partilhado
por todos os indivíduos de um país,
devido a sua pertença ao arcabouço da
identidade nacional brasileira. Todos
conhecemos as histórias produzidas e
transmitidas, em princípio oralmente, e
que posteriormente foram reunidas em
antologias, divulgadas no Brasil desde o
século XIX. Dois dos maiores nomes de
autores de coletâneas de contos
populares em Língua Portuguesa no
Brasil são, para o século XIX, Sílvio
Romero, que em 1885 publica seus
Contos Populares do Brasil e, no século
XX, Monteiro Lobato, que em 1937
escreve seu Histórias de Tia Nastácia,
obra em que registra, brilhantemente, o
mecanismo de transmissão deste
material entre as classes sociais em
nosso país.
São ainda do século XIX os
dois outros exemplos de objetos
literários responsáveis pela formação
de uma identidade nacional brasileira:
as revistas e os romances-folhetim.
Ambos surgem atrelados ao jornal, o

Especialista do
Romantismo brasileiro e suas
relações com a França, é autora
de Um Romantismo a Oeste:
Modelo Francês, Identidade
Nacional e de Os Nacionalismos
na Literatura do Século XX: Os
Indivíduos em Face das
Nações. Atualmente desenvolve pesquisa de Pós-Doutorado
em História Política junto ao
Instituto de Estudos Brasileiros
da Universidade de São Paulo.

folhetim sendo o gênero que alcançou
o maior êxito entre os leitores e,
particularmente, entre as leitoras, que
tinham acesso, através das páginas
destes romances, aos códigos sociais
em voga. Modas, penteados, hábitos
gastronômicos e culturais, dentre os
quais, o consumo do próprio romance-folhetim e a leitura do jornal.
Na esteira dos inúmeros
jornais impressos do período, surgem
os periódicos e as revistas. Ilustrados,
versáteis por sua forma portátil,
apreciados pelos temas aparentemente 'leves' que veiculam, são um

sucesso estrondoso junto ao público
de todas as faixas etárias, homens e
mulheres, apresentando um traço
que os torna ainda mais atraente ao
leitor: a especialização em determinado assunto.
Podemos indicar vários tipos
de revistas que atuam na formação
do leitor e do cidadão em nosso país.
Dentre elas a Nitheroy, de 1836, a
Revista do Instituto Histórico e
Geográfico Brasileiro, de 1839, e
ainda o Almanaque Literário Paulista,
de 1875.
Noutro extremo da paleta de
propostas editoriais configuram lugar
cativo junto ao público feminino as
revistas de moda, beleza e culinária.
Coco Chanel, Poiret, Jean Patou são
nomes que se divulgaram graças às
revistas que agora atingiam um
grande número de leitoras, veiculando as últimas novidades de seus
modelos e estabelecendo os códigos
vestimentares de sua época.
Numa resposta a esta
valorização do público infantil e como
consequência das novas concepções
de conceitos como criança, infância,
escola, República, vêm à luz as
revistinhas, os gibis, Tico-Tico, de
1905, sendo a primeira revista de
quadrinhos brasileira. Um imenso
espectro de publicações define-se,
acompanhando a evolução do perfil
infantil, apostando, de início na
missão de formação de uma consciência cívica, mote dos movimentos
nacionalistas e higienistas do começo
do século XX. Formar o leitor é,
assim, formar o cidadão e vice-versa.
Sílvio Romero, Figueiredo Pimentel,
Monteiro Lobato são alguns dos
responsáveis pelo projeto de
iniciação cívica que colocará nas
mãos infantis as rédeas do Brasil
ilustrado e civilizado, como condiz
aos preceitos do projeto positivista
Republicano.
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