
Anexo 1
Programa PCN em Ação

Pólo Nova Friburgo
1a fase: 26 a 29 de julho de 2000

Grupo: 5a a 8a séries
Nome Formação Cargo/ função Local Endereço Telefone E-mail

Português e
inglês

Orientadora
Pedagógica

C.E.
Almirante
Protógenes

R. Profa Maria EmíliaAlves
Soares 18/ Duas Barras/ RJ

(24)534-1412 drica69@hotmail.com.br1. Adriana Thurler Moreira

Familiaridade com os PCNs:
Pedagogia Diretora adjunta Centro de

Estudos
Supletivos de
Nova Friburgo

R. Pref. Gustavo Lira 95 sobr./
Olaria/ Nova Friburgo/ RJ

(24)522-0805
(24)9963-1146

-2. Agueda Dias Knupp

Familiaridade com os PCNs:
História/ Pós
em História do
Brasil

Professora C. E. Canadá R. Antonio Machado 12 Lto São
Jorge - Conselheiro Paulino/
CEP 28630-570/ Nova Friburgo/
RJ

(24)527-2304 -3. Ana Lúcia de Souza
Dallia

Familiaridade com os PCNs:
Coordenadora
pedagógica

Nova Friburgo/ RJ4. Andrea Azevedo
Emmerica

Familiaridade com os PCNs: razoável
Pedagogia Orientadora

pedagógica
E. M. Jardel
Motta

R. Oliveira Botelho 72/ 101 -
Centro/ Nova Friburgo/ RJ

(24)523-8076 arthurrei@uol.com.br5. Ana Paula Cerqueira
Laback

Familiaridade com os PCNs: começo a familiarizar-me com a prática
Letras e
pedagogia

Supervisora
pedagógica

C. M. Odette
Penna Muniz

R. Prefeito José Eugênio Muller
223 apto. 205 B/ Centro/ CEP
28625-500/ Nova Friburgo/ RJ

(24)523-5506 -6. Cacilda Morgano Ribeiro

Familiaridade com os PCNs: muito pouco
pedagogia Orientadora

pedagógica
C.M.E.S.
Padre Rafael

R. Augusto Cardoso 75 apto 501,
Centro/ Nova Friburgo/ RJ

(24)523-5412 -7. Carla Freire

Familiaridade com os PCNs: pouco



Pedagogia/
Especialização
em
Psicopedagogi
a

Equipe pedagógica/
Psicopedagoga

SEC de Nova
Friburgo

R. Henrique Zamith 25 CEP
28605-090/ Nova Friburgo/ RJ

(24)522-7839 -8. Cláudia Ribeiro Catrib
Seixas

Familiaridade com os PCNs: bom
Pedagoga/ Pós
graduação em
Planej.
Educacional

Coordenação
pedagógica

SMEC R. Ulisses Lengruber 169, CEP
28640-000/ Carmo/ RJ

(24)537-1305
ou 537-1245

-9. Deise Cristina de Souza

Familiaridade com os PCNs: pouco
Letras/ Pós em
Língua
Portuguesa

Coordenador
pedagógico

Secretaria de
Educação

R. N. S. de Fátima 36/ apto. 204/
CEP. 28610-080/ Nova
Friburgo/ RJ

(24)522-2633 -10. Delio Abib Sarruf

Familiaridade com os PCNs: forte. Um trabalho fora feito na rede
Matemática/
Pós graduação
em
Metodologia

Diretor do Programa
de Melhoria do
Ensino (PROMEN)

Nova Friburgo Av. Rui Barbosa 235 apto 401
Centro/ Nova Friburgo/ RJ

(24)522-8723 -11. Edmar José Bernabé

Familiaridade com os PCNs:
Letras Orientadora

pedagógica
CIEP 283 GP
Ma Amélia
Pacheco

Av. José Muniz de Andrade s/n/
Sumidouro/ RJ.

(24)9956-5542 -12. Elaine Gaspar Ferreira

Familiaridade com os PCNs: razoável
Orientadora
pedagógica

Nova Friburgo/ RJ13. Leila Maria A. Cordeiro

Familiaridade com os PCNs: muito pouco
Matemática Coordenadora

pedagógia
SMEC Caixa Postal 98472 (24)555-4116 -14. Lucimery S. G. de Paula

Rodrigues
Familiaridade com os PCNs: razoável
Pedagogia/ Pós
em Supervisão

Supervisora
educacional

C. M. Rui
Barbosa

R. Garcia de Queiroz 02 apto
201/ Prado/ Nova Friburgo/ RJ

(24)9941-566615. Lucineia Moraes Vogas

Familiaridade com os PCNs: curso "Salto para o Futuro"
Letras Orientador

pedagógico/ Diretor
de Ensino- SEMEC/
CIEP. Dr.

Oswaldo
Cruz/ SEMEC

Av. Presidente 872/ Santo
Antonio / Cordeiro/ RJ

(24)551-1670 -16. Luiz Antonio da Silva
Cavalheiro

Familiaridade com os PCNs: muito pouco



Sociologia/ Pós
graduação
Educação

Chefe de Educação SMEC Praça João XXIII, 186 apto 405,
Centro, Cantagalo-RJ

(24)555-5079 -17. Luiza de Fátima
D'Oliveira e Fontão da
Silva

Familiaridade com os PCNs: razoável. Algumas etapas vencidas.
Matemática Professora

Equipe pedagógica
da SEC

Colégio
Anchieta
SEC de Nova
Friburgo

Al. Barão do Serro Largo 15 -
Parque São Clemente/ Nova
Friburgo/ RJ

(24)526-7102 luziane@netflash18. Luziane Beiruth
Schwartz

Familiaridade com os PCNs: razoável
História Professora

(Teleposto)
Instituto de
Educação de
Nova Friburgo

R. Marechal Floriano Peixoto 16
apto 03/ Perissê/ Nova
Friburgo/ RJ

(24)521-1074 -19. Maria de Fátima Amaral
Villas Boas Sancho

Familiaridade com os PCNs: nenhuma; iniciando
Pedagogia Orientadora

pedagógica
Sumidouro R. Hildebrando de Moura, 34

Centro/ Sumidouro/ RJ
(24)531-1302 -20. Marta Luci da Cunha

Araujo
Familiaridade com os PCNs: pouca
Letras e Planej.
Educacional

Coorden. Ensino
Fundamental

SEC de Nova
Friburgo

R. José Eugênio Müller 117 apto
401/ Nova Friburgo/ RJ

(24)522-1454 -21. Nadia Conti Padilha

Familiaridade com os PCNs: bom
Letras Orientador

pedagógica
C. M. Odette
Penna Muniz

R. Min. Plínio Casado, 13/
Centro/ CEP 28625-500/ Nova
Friburgo/ RJ

(24)522-6807 robertocanto@uol.com.br22. Robério José Canto

Familiaridade com os PCNs: muito pouca
Matemática e
pedagogia

Professora e
coordenadora de
série

Colégio
Anchieta

R. Águas Belas 109, Cônego/
Nova Friburgo/ RJ

(24)523-7490 ranton@netflash.com.br23. Rosane Tápias Almeida
Alves

Familiaridade com os PCNs: estudo e alguma prática
Ciências e
matemática

Professora
Equipe pedagógica
da SEC

Colégios
Anchieta e
Nossa
Senhora das
Dores
SEC de Nova
Friburgo

R. Ma D'Angelo Magliano 99
Olaria - CEP 28620-070/ Nova
Friburgo/ RJ

(24)526-9345 scorga@uol.com.br24. Sânia Tereza Corga

Familiaridade com os PCNs: razoável
Orientadora
pedagógica

SEC de Nova
Friburgo

25. Sueli Duarte Martins

Familiaridade com os PCNs: pouco



História e
pedagogia

Supervisora
educacional

E.M. Dante
Magliano

R. Manuel Lourenço Sobrinho
160- Olaria ou Caixa postal
96636/ Centro/ Nova Friburgo/
RJ/ CEP 8610-100

(24)9956-2584 reebootne@uol.com.br26. Sonia Cristina Gomes
Soares

Familiaridade com os PCNs: nenhuma - iniciando
Psicopedagogi
a

Assessora
pedagógica

Colégio
Anchieta

Av. Galdino do Vale 101 apto
204/ Nova Friburgo/ RJ

(24)523-3815 fantappie@uol.com.br27. Tania Lúcia Teixeira
Fantappie

Familiaridade com os PCNs: não o suficiente para práticas
Pedagogia e
supervisão
educacional

Supervisora
educacional da SEC

Equipe
central da
SME de Nova
Friburgo

R. Ariosto Bento de Mello 70
apto. 201 - Centro/ Nova
Friburgo/ RJ/ CEP 28610-100

(24)522-8281 -28. Terezinha Gonçalves
Daflon

Familiaridade com os PCNs:



Anexo 2

O QUE LEVEI PARA O CANTINHO DA LEITURA:

Livros:

; A Prática Educativa: Como Ensinar. Antoni Zabala; trad. Ernani F. da F. Rosa.
Porto Alegre: Artes Médicas Sul, 1998.

; Aprendizagem Escolar e Construção do Conhecimento. César Coll Salvador;
trad. Emília de Oliveira Dihel. Porto Alegre: Artes Médicas Sul. 1994.

; Currículo, Cultura e Sociedade. Antonio Flávio Moreira e Tomaz Tadeu da Silva
(orgs.); trad. Maria aparecida Baptista. 2a edição. São Paulo: Cortez, 1995.

; Educação Para Uma Sociedade em Transição. Ubiratan D'Ambrósio. Campinas:
Papirus, 1999.

; Ensino e Aprendizagem Por Meio das inteligências Múltiplas. Linda Campbell e
outros; trad. Magda França Lopes. Porto Alegre: Artes Médicas Sul, 2000.

; Epistemologia e Didática. Nilson José Machado. 2a edição, São Paulo: Editora
Cortez, 1996.

; Estruturas da Mente: A Teoria das Inteligências Múltiplas. Howard Gardner; Trad.
Sandra Costa. Porto Alegre: Artes Médicas Sul, 1994.

; Ética, Valores Humanos e Transformação. Regina de Fátima Migliori e outros.
São Paulo: Petrópolis, 1998. Série Temas Transversais; v. 1.

; Ler, Escrever e Fazer Conta de Cabeça. Bartolomeu Campos Queirós. 3 edição.
Belo Horizonte: Editora Miguilim, 1998.

; Meu Professor Inesquecível. Fanny Abramovich (org.). São Paulo: Editora Gente,
1997.

; O Construtivismo na Sala de Aula. César Coll e outros. São Paulo. Editora Ática,
1997.

; O Diabo dos Números. Hans Magnus Enzensberger; trad. Sérgio Tellaroli. São
Paulo: Companhia das Letras, 1997.

; Paixão de Aprender. Esther Pillar Grossi e Jussara Bordin (org.). 3a edição,
Petrópolis: Editora Vozes, 1992.

; Saber Ciência. Robert Hazen e James Trefil; trad. Cecília Prada. São Paulo:
Cultura Editores Associados, 1995.

; Teoria da Inteligência Criadora. José Antonio Marina; trad. Fernando Moutinho.
Lisboa: Editora Caminho S.A., 1995.

Revistas:
; Educação Matemática em Revista. SBEM - Ano 6 - n 7 - julho/ 99.
; Revista Brasileira de Educação. ANPEd - no 9, set/ dez. 1998.



Anexo 3

Vídeo: UM ABRAÇO
ECCOS - Sexualidade e Reprodução Humana

Tel: (0--11)572-7359
Fax: (0--11)570-9258

0min 53s
Filho:

- Quando eu tinha a sua idade, meu filho, eu me preocupava com o futuro.
Na minha época eu trabalhava o dia inteiro e ainda estudava à noite.

1min 04s
Filho:

- Tá bom, pai. Tá bom ...

Pai:
- As coisas não eram tão fáceis como hoje. E namorar então... Eu levei mais

de dois meses para dar um beijo na sua mãe.
1min33s

- Meu filho ... Meu filho tem só 17 anos e acha que sabe tudo!... Dezessete
anos... Ah os meus dezessete anos ...

2min20s
- Rafael, meu filho!
- Rafa, vamos bater um papo ...
- Vamos ali meu filho! Vamos conversar ...

2min 32s
Filho:

- Papi. Olha, pai, vamos falar de homem prá homem.

Pai:
- Chega! Chega! Eu tenho 44 anos. Já vivi muita coisa: eu já me apaixonei,

sofri, já me desiludi. Fiz análise. Sou jornalista. Lido com a notícia todo dia.
Não é possível que eu não consiga falar com meu filho! Justo com meu
filho!

2min55s
- Meu filho, você se lembra daquela ponte do Indiana Jones que a gente viu

juntos no cinama? Lembra? Era tanta emoção, tanto perigo! A gente ria
era de nervoso... Pois é, eu vejo você no seu mundo e a vida que eu vou
levando e sabe o que acontece? Eu começo a rir de nervoso...

3min37s
- Eu vejo que a gente está tão próximo, tão próximo, tão pertinho mas que

para eu chegar a você parece que tem um abismo: igualzinho a aquele do
filme do Indiana Jones. A gente está precisando de uma ponte - mesmo
que seja como aquela ...

4min05s
- Quando você era pequeno - acho que até uns 10 anos, por aí - a gente

estava mais perto. A gente ria. Brincava. Cada brincadeira boba... Mas a
gente se divertia muito mesmo...



4min42s
- Depois... Não sei direito o que aconteceu. A gente se distanciou. Hoje eu

me enfio no meu trabalho, justamente na hora mais difícil da tua vida,
quando o teu coração deve estar a mil por hora...

5min14s
- A gente não pode ficar tão separado, Rafa! Não sei, há um abismo e esse

abismo é feito de silêncio que não é nada bom. Você entende... Senão é
que nem o pai do mocinho lá na Guerra das Estrelas...

5min55s
- Olha, Rafa... Eu conheço bem esse abismo... No meu tempo, a gente era

obrigado a separar sexo de amor. Os mais velhos não falavam com a
gente. Faziam piadas e caíam de pau. E você sabe como é, né: aquele
vulcão explodindo no peito... levantando a calça... Mas quem é que
conseguia se segurar com aquelas artistas nas revistas e a propaganda de
calcinhas e sutiã ...

6min30s
- Transar com a menina que a gente gostava, não podia. Masturbação

então era pecado: podia deixar paralítico! Era um grande problema...
6min45s

- Eu me lembro uma vez que o tio Arnaldo me despejou no quarto de uma
prostituta. Quarto pobre, pequeno, um verdadeiro inferno gelado! Ali dentro
o homem tinha que provar que era homem... Usar camisinha? Magina,
nem pensar!

7min15s
- Beatles. Eu ouvia adoidado os cantores, as músicas, querendo encontrar

dicas para entender o próprio coração, mas a gente estava muito dividido
entre amor e sexo.

7min38s
- Daí veio a pílula e as coisas melhoraram muito! Finalmente o sexo deixou

de ser tão reprimido. Agora... na tua geração pintou um outro problema: a
AIDS! Você, eu, a tua galera, todos nós temos que conversar muito sobre
isso. Por isso estou te escrevendo. É uma ponte meio derrubada está
certo, mas se a gente tiver fôlego, quem sabe nós vamos conseguir
atravessá-la e daí adeus abismo!

8min50s
- Olha, Rafa, o que eu queria dizer mesmo é que o amor é tudo: é bonito e é

feio, é coragem e é medo, é emoção, é tristeza quando se perde e é um
puta prazer quando se descobre! É um tudo que a gente precisa cuidar
com jeito, com carinho... ainda mais agora, meu filho, que queira ou não a
AIDS está aí.

9min27s
- O pior é que tem gente que invés de informar direito - numa boa - faz é

terrorismo com a AIDS. Agora não entra nessa, meu filho - a gente não
precisa matar o amor por causa da AIDS.

9min55s
- Você tem todo direito ao prazer. É por isso que você precisa saber o que é

verdade e o que é mentira sobre a AIDS. Para começo de conversa: a
AIDS pode ser prevenida. O que a gente precisa fazer é mudar os nossos
costumes. Ser mais inteligente! Fazer tudo, as mesmas coisas, só que de
outro jeito.



10min40s
Filho:

- Meu pai tem 44 anos e está sozinho já faz um bom tempo. As vezes
namora com uma, as vezes com outra, mas será que ele usa camisinha?

10min52s
Pai:

- A transmissão da AIDS só acontece em algumas situações. Então a gente
precisa evitar essas situações a qualquer custo. Transar sem camisinha,
nem pensar!

11min07s
Filho:

- Essa aqui você já conhece: é um preservativo - uma camisinha - ela tem
que ser lubrificada. Essa aqui protege mesmo contra efeitos de
contaminação.

Namorada:
- Homem que é homem usa camisinha.

Filho:
- Mulher que é mulher exige a camisinha.
- Semana passada, um amigo - o Beto - se armou com uma gatinha

queimadinha de praia. Eu chamei ele de lado e enfiei três camisinhas no
bolso dele e já fui logo falando 'Olha aí meu irmão. Te cuide, hem!' Ele
saiu rindo ... Sabe o que aconteceu? Não, você não sabe! Ele bateu o
carro e foi direto para o hospital. Transfusão de sangue... A sorte dele é
que um amigo viu e foi com ele para o hospital. Checou tudo lá, inclusive o
sangue para ver se era testado.

Pai:
- Quanto à transfusão, o sangue tem que ser testado. A gente tem que

exigir isso.

11min55s
Pai:

- Agora nós vamos falar de um assunto muito delicado. Vamos falar de
drogas. A gente quase nunca falou sobre isso abertamente. Nenhum pai
gostaria de ver seu filho envolvido com drogas, mas o que eu quero te
dizer é que loucura mesmo é tomar drogas na veia dividindo a mesma
seringa com outras pessoas.

12min17s
- Só para reforçar, filho: camisinha hoje é uma questão de respeito. Com ela

você se protege e protege a sua garota e todo mundo.
- Para terminar essa carta eu queria te dizer que eu acho que já estou na

metade da ponte. Tô te esperando. Um abraço.



Anexo 4

SEGUNDA LIÇÃO DE CASA
Robério José Canto

roberiocanto@uol.com.br

- E aí, filho, se deu bem?
- Sei lá, acho que tirei sessenta.
- Só sessenta! Não é possível! Você escreveu tudo como eu te ensinei?
- Igualzinho. Mas o professor disse que o trabalho tava fraquinho.
- Mas que fraquinho, mané fraquinho! Esse cara não tem critério nenhum. Ano passado

eu fiz esse mesmo trabalho pra teu irmão mais velho e ele tirou noventa e dois!
Francamente, o ensino no Brasil tá uma vergonha! No meu tempo...

- Tem mais pesquisa pra hoje. O Professor de História pediu pra gente escrever sobre o
regime militar.

- Mais um? Putisgrila! Mal passou a onda do "Regime da Alface"e já inventaram outro?
Esse pessoal só pensa em emagrecer. Acho que você podia começar falando dos
regimes anteriores. Ó, só que eu me lembro, teve o "Regime do Copo d''Agua Morna no
Almoço", aquele outro... "Comer Muito para Emagrecer", sem contar o "Star Diet",
daquela magricela da televisão.

- Pai, sei não. O carinha que tou falando ensina História, e não Arte Culinária.
- Ué, regime é regime, não importa de a disciplina é Português ou Matemática. Põe aí que

o Regime Militar custa a acabar, maltrata muito o cidadão e, no fim das contas, deixa
tudo pior do que estava! Já teve caso de muita gente que se submeteu a Regime Militar
e emagreceu tanto que sumiu.

- Sumiu como?
- Sei lá... sumiu... nunca mais foi visto.
- Ih, pai! E se eu levar outra nota baixa? Eu tou a perigo com esse professor desde que

você me ensinou que a "Revolta de Zumbi dos Palmares" era um filme de terror classe
B.

- Eu confundi com "A Volta dos Mortos Estrelares" Mas eu também não estava de todo
errado: Zumbi não quer dizer "morto-vivo", "alma penada"? No fim, Zumbi dos Palmares,
Mortos Estrelares, é tudo a mesma coisa. O que há é que esses professores só se
apegam aos detalhes. Em vez de ensinar coisa que presta, ficam aí com essas
bobagens de regime. Em todo caso, vai falar com tua mãe. Ela, sim, já experimentou
tudo quanto é regime. Semana passada ela ficou a água e sal. Vai ver que o tal Regime
Militar é isso.

- O professor disse que os regimes militares foram adotados em quase toda a América do
Sul.

- Até acredito. Isso deve Ter sido idealizado lá nos States e depois empurrado aqui pra
baixo. A natureza caprichou na mulher latina, fez ela bem cheiinha. Mas a idiota fica
querendo perder peso, só para parecer que é francesa. Mulher francesa é bom pra
francês, que deve gostar de roer osso. Mas eu não sou cachorro, não! Vai entrevistar tua
mãe... Aliás, na família dela todo mundo faz regime, até tua avó. Dá pra você fazer a
maior pesquisa de campo sem sair de casa! Ó, mas não vai contar pra ela que eu falei
isso, hem! Vê lá, hem!

- Regime Militar... sei não, pai... acho que é outra coisa. Tou com medo de ficar de
recuperação.

- Não se preocupe! Se você ficar de recuperação por causa do Regime Militar, a gente te
leva para um colégio mais democrático. Os colégios de hoje em dia estão uma
avacalhação: não demora muito são capazes de falar até de política com os alunos!

A Voz da Serra - 08/07/2000



PROFESSORES - PARA QUÊ?
Robério José Canto

roberiocanto@uol.com.br

Na conhecida definição de Exupèry, "A grandeza de uma profissão é, antes de tudo,
unir os homens". Se assim é, poucas ocupações terão grandeza igual à do magistério, pois
poucos profissionais exercem sobre seus semelhantes tanta influência quanto o professor.
Pela sua ação ou omissão, pelo que diz ou pelo que silencia, ele deixa sinais, lembranças e
marcas naquele a quem um dia chamou de alunos.

Não tem razão, Georges Gusdorf diz que "Mestre é o nome mais belo que, depois de
pai, pode ser dado por um homem a outro homem". Porque, de forma semelhante ao pai e à
mãe, é dado ao professor, à professora, a oportunidade de encaminhar as crianças e os
jovens para as ambições mais nobres, despertá-los para as superiores manifestações da
inteligência e do espírito, fazer crescer neles a consciência da cidadania, a força do caráter,
a busca da justiça, da fraternidade e da paz.

Não basta, no entanto, lecionar bem uma disciplina, por mais importante que ela
seja. Ainda outra vez recorrendo ao autor do livro "Professores para quê?" (Moraes Editores.
Lisboa, Portugal. 1963), "O mestre autêntico é aquele que nunca esquece, qualquer que
seja a especialidade ensinada, que é da verdade que se trata". E nunca alcança a verdade
quem se fecha em seu conhecimento, como um livro não lido que se enche de poeira na
estante. Nunca alcança a verdade quem se deixa de ser estudante e estudioso no momento
mesmo em que pega o seu diploma e faz dele um ponto de chegada e não um ponto de
partida. Nunca alcança a verdade quem renuncia à troca de opiniões e de experiências,
transformando-se, assim, num morto que dá aulas. Sobretudo no mundo em que vivemos
hoje - globalizado, informatizado e em constante transformação - só o professor que se abre
ao novo consegue estabelecer com seus alunos um diálogo enriquecedor para ambos.

Qual de nós, revendo os anos de escola, não tem viva no coração a figura daquele
professor que, dentre todos, mais verdadeiramente se interessava por seus alunos? Não
aquele que se preocupa com provas, nem mesmo aquele que se matava para que
aprendêssemos sua matéria e menos do que todos aquele que nos brindava com avaliações
camaradas, boas notas imerecidas e tolerância com a bagunça. O que ficou, o que fica
sempre, é o professor que chama seus alunos pelo nome e tem, na hora certa, o gesto de
atenção, a palavra de interesse genuíno. A gente se lembra do que nos tocou os cabelos, do
que respondeu ao nosso bilhete, do que sem arrogância nos deu zero e nos reprovou sem
alegria. Especial foi aquele que parecia estar aprendendo conosco e nos desafiava a
aprender com ele. Como disse Emerson Fittipaldi, "O melhor professor não é aquele que
ensina, é aquele que te inspira".

Professores assim não fazem do pouco que recebem um álibi fácil para dar aulas
que valem justamente o baixo valor que pagam por elas. Ao contrário, são estes que lutam
efetivamente por melhores salários, maior reconhecimento, e fazem da qualidade do
trabalho que realizam a própria arma para suas reivindicações. Professores assim não se
conformam que os alunos das escolas públicas, já em tantas esferas da sociedade tratados
como cidadãos de Segunda classe, recebam também aulas de Segunda categoria. A estes
não se aplica a arrasadora observação de Gusdorf: "Esses professores incapazes que
nenhuma paixão anima; não sabem muito e fazem o menos possível, contentando-se em
ganhar a vida com o mínimo de esforço, pensando noutra coisa".

Dizem que D. Pedro II, questionado a respeito, teria dito que, se não fosse
imperador, gostaria de ser professor. Deve ser lenda. Mas o simples fato de a lenda existir
demonstra o quanto o magistério já foi uma profissão de pestígio. Bem que podíamos
aproveitar o dia 15 de outubro para tentar entender onde foi que esse prestígio se perdeu, e
no que os próprios professores podem fazer para recuperá-lo.

A Voz da Serra - 19 / 07/ 97


