


Ia. Uma atividade que contempla a criação, o

diálogo e a participação ativa do aluno, tendo

como pano de fundo a música e a beleza de

contar histórias.

Assim, a interatividade de suas oficinas é

perpetuada pelas salas de aula de nosso terri-

tório. É também este trabalho que faz nascer

salas de leituras em muitas escolas públicas

e possibi-

lita incluir

o hábito de

ler como

via para a

discussão

de pro-

blemáticas

comunitá-

rias vividas

pela insti-

tuição es-

colar, prin-

cipalmente

tratando-

se da dis-

valores que consideramos essenciais para a

transformação dessa sociedade excludente e

permanentemente permeada pelo medo.

São trabalhos deste gênero que têm contri-

buído para que a sala de aula seja um encon-

trõ de gente. Gente que canta; se movimen-

ta e reflete sobre seu próprio mundo. Gente

que discute o amor, a saudade e as mudan-

ças neces-

sárias para

que a escola

re-signifique

seu papel na

sociedade

contemporâ-

nea, através

de um pro-

cesso coIeti-

seminação

da paz, do auto-equilíbrio e da felicidade.

A ação multiplicadora do trabalho conse-

gue mudar o enfoque das aulas nas esco-

las. Este resultado é confirmado quando os

mamulengos, as cantigas de roda e as brin-

cadeiras invadem a práxis pedagógica e se

contrapõem com as músicas apelativas e eró-

ticas disseminadas pelo consumismo e pela

televisão. É um retrato que as várias coorde-

nadorias regionais da Prefeitura Municipal da

Cidade do Rio de Janeiro vêm registrando na

avaliação da formação continuada planejada

pelas equipes pedagógicas nas quais trazem

as oficinas como estratégias para que os di-

versos professores e professoras possam re-

fletir sobre as possibilidades de lidar com os

desafios de nosso tempo. Dentre muitos em-

bates podemos destacar a questão da agres-

sividade, da perda da infância e da perda de

vo.

São con-

cepções que

possibilitam

a compreen-

são dos prin-

cípios fun-

damentais da atualização ao longo da vida

profissional através da superação de modelos

educativos que se limitam à transmissão de

conhecimentos de forma passiva. Por um ou-

tro viés, buscam estimular de maneira ativa

o desenvolvimento do pensamento crítico e

das habilidades que resultem na resolução de

problemas de nosso tempo e entendam a for-

mação continuada de professores como uma

verdadeira troca de experiências.

Cabe-nos ressaltar que o lugar da Univer-

sidade neste cenário é de fundamental im-

portância. São estreitamentos como estes

que nos levam a repensar sobre os desafios

da escola de Educação Básica na formação

dos jovens de nosso tempo.
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