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Apresentação 

Falar de escola hoje é falar da geração do conhecimento.  É falar de conhecimento associado a uma história de idéias. 
A escola é a realidade e não se pode negar que nossos alunos são parte desta realidade, informados sobre ela e inseridos nela. Ao 
longo da história da humanidade, num processo próprio e ligado à dinâmica cultural, o homem recebeu influência da linguagem 
e da tecnologia.  O processamento das informações permite ao indivíduo definir estratégias de ação que se confirmam em fatos 
da realidade. 
Com o objetivo de sobreviver na realidade, conviver em sociedade e transcender a própria existência, a escola deve se colocar 
como espaço de desenvolvimento da criatividade, gerando conhecimento e cultura. 
Não se pode jamais negar a beleza e a delicadeza de um minueto, mas não é por isso que devemos insistir para que nossos jovens 
freqüentem danceterias onde uma orquestra de câmara toca minuetos.  A música de hoje é techno e nem é necessário ensinar aos 
jovens como dançá-la. 
A sala de aula hoje é muitas vezes a danceteria que toca minuetos; pouco atrativa aos nossos alunos.  A reação da maioria de 
jovens inteligentes é a rejeição. 
Mas uma outra atitude, uma outra postura pode ser abordada.  Muitos educadores, numa postura cômoda, preferem ficar como 
um surdo que ganha de presente um CD e lhe dizem que as músicas são lindas.  Outros preferem propor mudanças. 
Há os que pensam com coragem.  Coragem de olhar mais abrangentemente e mais friamente para os problemas que a escola nos 
impõe. 
É possível sonhar com outro tipo de escola.  Aquela que conduzirá a um mundo alternativo, a uma outra maneira de conviver 
com a realidade. 
Mas pode-se ir além de sonhar e efetivamente praticar umas educações críticas, conduzindo à paz, à fraternidade e à 
solidariedade. 
É possível e... Na prática! 
 
Valéria Scomparim de Lima 



“Há um ditado chinês que diz que, se dois homens vem 
andando por uma estrada, cada um carregando um pão e, ao 
se encontrarem, eles trocam os pães, cada homem vai embora 

com um; porém, se dois homens vem andando por uma 
estrada, cada um carregando uma idéia, e, ao se encontrarem 

eles trocam as idéias, cada homem vai embora com duas”. 



 

“Imagens assim, leva-nos a planar sobre o 
panorama da dura realidade da vida escolar e, 

direcionar melhor a atenção para pequenos focos 
onde brotam, nascem pequenos artistas que 

lavorando almejam reconstruir e cultivar a escola 
de seus sonhos”. 

 
Rui Barbosa Fidélis 

 

“É preciso aprender a viver a vida inteira para 
fazer de nossa vida uma obra de arte e, assim, 

proporcionar durabilidade ao mundo”. 
 

Sônia Moreira França 



“Não se pode ensinar alguma coisa a 
alguém, pode-se apenas auxiliar a descobrir 

a si mesmo”. 
 

Galileu Galilei 

“Educação poderia ter por sinônimo a palavra 
paixão. Afinal, não há como dissociar a arte de 
ensinar desse sentimento grandioso que move o 
mundo e nos impulsiona em direção à criação, à 
descoberta e às grandes realizações humanas. 

 
Gabriel Chalita 



“A arte de ensinar constitui um grande 
desafio, pois deve proporcionar a todos os 
indivíduos a oportunidade de reforçar o 

sentimento de dignidade e preparar para o 
exercício da cidadania”. 

 
Marcos Paulo Piccinin Peres 

“Noutros tempos, em que educar significava 
conduzir, os educadores e os mais velhos pretendiam 

saber o caminho, projetar a vida de todos, liderar. 
Nos tempos de hoje é mais sábio reconhecer que esse 
exercício da navegação é um trabalho conjunto, que 

educar não é simplesmente conduzir, mas sim 
preparar gente capaz de orientar-se, projetar a 

própria vida e de, solidariamente, se associar em 
busca dos rumos maiores”. 

 
Luís Menezes



“Transdiscipliridade é a prática do que une 
e não separe o múltiplo e o diverso no 

processo de construção do conhecimento”. 
 

Izabel Petraglia 

“As artes levam-nos à dimensão estética da 
existência e – conforme o adágio que diz que a 

natureza imita a obra de arte – ela nos ensinam a 
ver um mundo esteticamente. 

Trata-se, enfim, de demonstrar que, em toda 
grande obra, de literatura, de cinema, de poesia, 

de música, de pintura, de escultura, há um 
pensamento profundo sobre a condição humana”.

 
Morim 



“A relação de conhecimento implica em uma 
transformação tanto do sujeito quanto do objeto. O 

sujeito se transforma mediante o novo saber, e o 
objeto também se transforma, pois o conhecimento 

lhe dá sentido”. 
 

Cristina G. M. de Oliveira 

“Despertar o espírito de preservação deve fazer 
parte da educação, de um modo geral, para que 

no futuro, venhamos a ter cidadãos que 
respeitem a natureza convivendo com ela e, 

fazendo deste mundo em lugar habitável por 
muito, muito mais tempo”. 

 
Ana Cristine G. da Costa 



“Sala de aula : onde o professor e os alunos 
interagem para que juntos possam alcançar seus 

ideais”. 
 

Helaine Maria Corrêa 

“Aprender e conhecer juntos é a melhor 
maneira para conseguir um futuro melhor e, 

principalmente aprender a conviver em 
sociedade”. 

 
Ana Cristine G. da Costa 



“A Escola é um edifício com quatro paredes, 
onde pode-se esperar que o amanhã esteja 

dentro dele. Mas não é só isso que define uma 
escola, mas sim como um lugar de ensinar, de 

produzir com conhecimento. Um lugar de 
convívio social.É na escola que se aprende a 

respeitar o outro, com todas as suas diferenças e 
peculiaridades. 

Escola é espaço de...tudo o que de melhor ela 
possa nos oferecer...” 

 
Helaine Maria Corrêa

“Educar é ensinar a pensar e agir com segurança, 
sem medo de romper com as “verdades” 

estabelecidas, para a conquista da liberdade.” 
 

Lucinéia Silva e Maria Paula Bettoni 
 



“A Educação é um ato de amor, por isso um ato 
de coragem. Não pode temer o debate, não pode 

fugir a discussão criadora, sobre pena de ser uma 
farsa”. 

 
Paulo Freire 

“Creio que o principal objetivo da educação deve 
ser encorajar jovens a duvidar de tudo aquilo que 

se considera estabelecido. Importante é 
independência de espírito”. 

 
Bertraud Russel 

 



Missão da Educação 
 

“Transmitir conhecimentos sobre as 
diversidades humanas, bem como mostrar e 

levar as pessoas a conscientizar sobre as 
interdependências entre todos os seres 

humanos do planeta”. 
 

Lucinéia Silva 

“Não basta saber que dois mais dois são quatro. É 
preciso avaliar como este conhecimento imprime 
uma nova direção em nós mesmos e no mundo, 

conferindo à existência um certo grau de 
perfeição”. 

 
Sônia Moreira França 


