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Resumo: Este trabalho tem como objetivo primordial relatar alguns resultados preliminares da 
pesquisa de doutorado intitulada – “O espaço urbano, cidade e cidadania: a geografia escolar na 
charge de Jorge Braga, tiras de quadrinhos da Mafalda e do Katteca” e também, apresentar a 
possibilidade destes materiais colaborarem para a discussão sobre o cerrado. A proposta é de sugerir 
o início de um debate sobre uma outra linguagem para auxiliar no estudo de conteúdos de geografia, 
com a finalidade de contribuir com a melhoria do ensino desta ciência, tornando o conhecimento 
mais significativo aos alunos. Além de indicar estas obras de arte popular, bastante divulgada pelos 
meios de comunicação, como uma linguagem alternativa para a relação ensino-aprendizagem de 
geografia. Para este simpósio foram selecionados cartum, charge, uma tira do Chico Bento e ainda, 
uma tira da Mafalda, que possibilitam a relação com a temática do cerrado. A partir da compreensão 
de que professores e alunos são sujeitos ativos do processo ensino-aprendizagem, do conceito de 
rede de significação e pretendendo lidar com o hipertexto para mediar o conhecimento, foram 
agregados outros recursos didáticos, tais como, texto informativo, imagem de foto, algumas 
manchetes de notícias, para propor uma atividade prática para o estudo do cerrado. Mesmo com uma 
rápida observação em alguns livros didáticos de geografia, dedicados ao ensino básico, verificamos 
a pouca relevância que o bioma cerrado tem como matéria de ensino, o que justifica a necessidade 
de procurar superar esta deficiência, complementando e aprofundando o estudo com mais 
informações. Consideramos que o cerrado é de suma importância para o cidadão goiano e para o ser 
humano de uma maneira mais global e que o ensino pode ser uma boa oportunidade para estimular a 
crítica, despertar a consciência para a preservação e utilização racional da natureza. 
Palavras-chave: Hipertexto sobre o Cerrado. Rede de significação. Ensino de Geografia. 

 

1 Introdução 

 

A produção deste artigo se realiza, na expectativa de divulgar alguns resultados, 

ainda que parciais, de uma pesquisa mais ampla de doutorado em geografia do Iesa/UFG (Instituto 

de Estudos Socioambientais da Universidade Federal de Goiás), sobre o emprego de charges e tiras 

de quadrinhos no ensino de geografia, mais especificamente sobre a cidade. A seleção está sendo 

feita no jornal - O Popular, publicado diariamente em Goiânia-Go e no livro – Toda Mafalda, do 

Argentino, Quino.  Este material pesquisado pode contribuir no trabalho escolar com uma infinidade 

de temas, destacamos alguns que podem instrumentalizar o estudo do cerrado. Com base na 

concepção de hipertexto, estes recursos didáticos relacionam-se entre si e com outros recursos 
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indicados como sugestão. É interessante evidenciar que o cerrado, considerado o segundo maior 

bioma brasileiro, recebe pouca dedicação nas obras didáticas de geografia da educação básica, daí a 

necessidade de procurar superar esta carência, principalmente na região em que atuamos. 

Inicialmente discutiremos sobre a metodologia de ensino, em seguida, sobre a rede 

de significação, situando um novo paradigma de ensino e, após isto, proporemos um hipertexto para 

se discutir a questão do cerrado utilizando texto informativo, manchetes de reportagens, imagem de 

foto, charge, cartum e tiras de quadrinhos.  

Estamos cientes que este é um início de uma longa caminhada e nos colocamos à 

disposição para as críticas construtivas e contribuições, que certamente colaborarão com o 

desenvolvimento do trabalho proposto. 

 

2 Proposta de metodologia de ensino 

 

A escolha de uma determinada metodologia de ensino fundamenta-se numa 

concepção de sociedade e em métodos de ação e reflexão para se alcançar os objetivos de uma 

proposta de projeto de educação. Acreditamos na existência de unidade entre ensino e aprendizagem 

e que o professor deve ser o mediador deste processo (Callai, 2001a; Cavalcanti, 1998, 2002, 2005; 

Libâneo, 1994; Moran, 2006), em uma relação dialógica e dialética em que professor e alunos são 

sujeitos ativos da atividade educativa. Assim: 

 

podemos sintetizar dizendo que a relação entre ensino e aprendizagem não é 
mecânica, não é uma simples transmissão do professor que ensina para o aluno que 
aprende. Ao contrário, é uma relação recíproca na qual de destacam o papel 
dirigente do professor e a atividade dos alunos (Libâneo, 1994, p. 90). 

 

Ao enfatizar o papel do professor como orientador/mediador intelectual da 

aprendizagem, Moran (2006) diz que ele “informa, ajuda a escolher as informações mais 

importantes, trabalha para que elas se tornem significativas para os alunos...” (p. 30), proporciona o 

debate e análise para permitir a compreensão, avaliação e questionamento das informações.  

A relação ensino-aprendizagem deve ser um processo “... de interação entre sujeito 

(aluno em atividade) e objetos de conhecimento (saber elaborado) sob a direção do professor, que 

conduz a atividade do sujeito ante o objeto, para que este possa construir seu conhecimento” 
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(Cavalcanti, 1998, p. 139). Tanto o professor, como os alunos são atores sociais do processo de 

elaboração do conhecimento, que é uma relação dialética, ou seja, “ensina-se aprendendo e aprende-

se ensinando” (Oliveira, 2002, p.217). Uma atividade em permanente devir, quando novos saberes 

são acrescentados, verticalizando o já conhecido.  

Ao mediar a produção de conhecimentos, o professor deve levar em consideração 

que os alunos possuem outros conhecimentos, que não são os da escola formal (Barbosa, 1997; 

Cavalcanti, 1998, 2002, 2005; Penteado, 1994; Vygotsky, 1989), que são os conhecimentos 

espontâneos ou cotidianos e que necessitam ser aprimorados, desmistificados ou mesmo negados 

mediante a aquisição do conhecimento científico. Nesta perspectiva, a relação ensino-aprendizagem 

é um processo dinâmico, consciente e intencional, que envolve, dentre outros aspectos, a 

compreensão, curiosidade, criatividade, informações, reflexão, desafios, emoção, conflitos.  

A cultura, as relações sociais dos alunos e a realidade sócio-histórica, na qual a 

escola está inserida, permeiam as atividades educativas e influenciam a forma do diálogo professor-

aluno e dos alunos entre si. Portanto, a dimensão do ensino-aprendizagem se dá na relação entre “o 

eu e o outro” e é historicamente formalizada pela sociedade. Vygotsky (1989), enfatiza sobre a 

importância desta relação na atividade educativa, possibilitando uma melhor compreensão e 

aquisição de novos conhecimentos no relacionamento com o professor e por meio da convivência 

com outros colegas mais capazes em determinados aspectos. O ambiente escolar é o locus 

privilegiado para a aquisição e internalização do conhecimento científico, mesmo considerando não 

ser este o único lugar para a sua realização. 

A procura da compreensão do mundo em que vivemos e a busca da essência da 

existência humana devem ser mediante a análise da situação concreta do contexto social e da 

história do espaço construído pelos seres humanos. Na escola ocorre o encontro diversificado de 

culturas e “o aluno é um ser histórico que traz consigo e em si uma história, e um conhecimento 

adquirido na sua própria vivência” (Callai, 2001a, p.136), que deve ser levado em consideração nas 

proposições do ensino escolar. 

 A geografia, enquanto conteúdo escolar, deve fornecer bases para a elaboração do 

conhecimento e produção dos conceitos geográficos, indo além do senso comum, permitindo a 

articulação entre a realidade local e global. É fundamental destacar, que “no ensino de geografia, os 

objetos de conhecimento são os saberes escolares referentes ao espaço geográfico” (Cavalcanti, 
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2002, p.32), mas não apenas os conteúdos sistematizados, como também, os valores, posturas, 

comportamentos e ações que este estudo envolve. 

O professor, ao assumir a função de educador, contribui como formador de opinião 

para parte da população com idéias, valores, crenças, etc. Ele deve facilitar “... o acesso de 

informações ao aluno e os materiais necessários à realização da aprendizagem...” (Callai, 2001a, 

p.146). Incentivar o debate e análise crítica da realidade social e “promover a auto-reflexão e sócio-

reflexão dos alunos” (Cavalcanti, 2002, p.162), problematizando, contextualizando e relacionando o 

conteúdo com as necessidades da vida em sociedade.  

O saber do professor não pode ser menosprezado, nem sua autonomia e 

autoridade, contudo é necessário procurar “um caminho alternativo em que o estudante constrói o 

seu próprio conhecimento, um caminho em que ele possa elaborar e reelaborar as suas idéias, 

confrontando o que já sabe com informações novas e com o conhecimento cientificamente 

produzido” (Callai, 2001b, p. 61). E o professor, assessorando os seus alunos, pode dar contribuição 

para a aquisição de novos conhecimentos coerentes, não-fragmentados, com vistas a apreender a 

totalidade da realidade social. Com uma visão mais globalizante é possível pensar em uma educação 

para a cidadania, com vistas à transformação das pessoas, das relações sociais e conseqüentemente, 

do modo de vida no espaço geográfico. Esta busca nos causa inquietação e nos remete à reflexão 

sobre outra metáfora para a educação escolar: a rede de significação, que será discutida no próximo 

item. 

 

3 A rede de significação e o ensino de geografia 

 

O ser humano se diferencia dos outros animais por constituir cultura, 

transformando a natureza e se transformando, através do trabalho consciente – práxis, com o uso de 

instrumentos, por ele construídos e da comunicação pela linguagem. Assim, é sujeito do 

conhecimento, que é um processo social, tendo significação histórico-sócio-cultural. A transmissão, 

reprodução e recriação do conhecimento têm a linguagem como instrumento mediador, que é um 

processo dinâmico, vivo, vai se constituindo, modificando e provocando mudanças nas relações 

sociais, ambientais, históricas dos seres humanos.  

Neste sentido, a cultura é socialmente elaborada e se estabelece de acordo com o 

contexto histórico. Processa-se dialeticamente envolvendo permanência e modificação. A memória 
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individual e social é responsável pela sua perpetuação. Ela é transmitida pela comunicação entre os 

humanos, a qual constantemente modifica e altera a velocidade, a dimensão do seu alcance e meios 

de transmissão, mudando a própria realidade social. 

É na escola, que devemos ter as condições consideradas ideais para se realizar a 

produção e reprodução do conhecimento, com a pretensão de ser “assimilada” pelos estudantes, no 

sentido da internalização desta nova informação. Vygotsky (1989) explica o processo de 

internalização de um conhecimento, como resultado de uma atividade externa, que ao ser 

apropriado, se transforma em uma atividade interna da pessoa, passando do interpessoal (diálogo 

entre pessoas) para o intrapessoal (internalizado pela pessoa) e que será incorporado ao arcabouço 

de seu conhecimento. Exemplo: uma criança, que sempre ouviu e utilizou em casa, a palavra 

“bassoura”, pensando ser esta a forma correta, é provável que escreverá desta forma, caso seja 

solicitado na escola. Porém, se receber o texto corrigido e percebendo o equívoco, passar a usar a 

palavra “vassoura” no seu cotidiano, é um sinal que internalizou a aprendizagem escolar. Este 

procedimento pode não ser tão rápido e demandar certo tempo para internalizar o novo 

conhecimento, transformar comportamentos, ações, compreensão de mundo. Tornar-se um saber 

significativo, uma experiência interiorizada, ou melhor, intrapessoal. 

Vygotsky (1989) comenta que o conhecimento da criança inicia anteriormente à 

sua presença na escola, desde o primeiro dia de seu nascimento, porém ressalta que a escola com a 

contribuição de professores e colegas, que apresentam maiores facilidades em determinadas tarefas, 

possibilitam um maior desenvolvimento da aprendizagem. Ele denomina de zona de 

desenvolvimento proximal que é: 

 

 a distância entre o nível de desenvolvimento real, que se costuma determinar 
através da solução independente de problemas, e o nível de desenvolvimento 
potencial, determinado através de solução de problemas sob orientação de um 
adulto ou em colaboração com companheiros mais capazes. (Vygotsky, 1989, p. 
97). 

Destacamos que esta situação de diálogo entre pessoas com conhecimentos 

diferenciados, nem sempre é tranqüila, podendo ser um momento tenso e conflituoso, que provocará 

rupturas nos fundamentos do saber já sedimentado, proporcionando um salto qualitativo na 

aprendizagem. Deve ser uma atividade contínua, permanente – há sempre algo a aprender e não 

conseguimos abarcar e dominar todo o conhecimento socialmente produzido. 
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Conforme Barbosa (1997), o mundo em que vivemos possui uma carga de 

informações significativas ou não (museus, livrarias, bibliotecas, TV, internet), que influencia de 

várias formas, a relação ensino-aprendizagem, no contexto escolar, e fazem emergir novos 

significados e ações mediadas, devido ao dinamismo da significação das palavras. Assim, os objetos 

são historicamente construídos, sofrem mudanças e ao mesmo tempo, o ser humano também se 

modifica com a nova realidade em construção. E a escola, mesmo parecendo ser a mesma, ela 

também sofre alterações, pois é parte da sociedade e acompanha o movimento de transformação, 

apesar de nem sempre conseguir manter-se no ritmo acelerado das inovações. Neste movimento 

dialético, a escola é agente e resultado das mudanças do contexto histórico-social. 

A convivência com as novas referências desta cultura, com avançadas tecnologias 

de comunicação, exige um repensar do fazer pedagógico. A aprendizagem, hoje, não é apenas uma 

aquisição dos mais jovens, da experiência dos mais velhos, mas as pessoas mais velhas aprendem 

(ou tentam aprender) com os mais jovens, principalmente em relação ao emprego de novas 

tecnologias. “A experiência de todos é compartilhada” (Mendonça, 2007, p. 2). 

A constante presença da televisão introduz imagens à criança, antes dela ter acesso 

à escrita e leitura escolares e “ao lado dos meios de comunicação há uma complexa teia de relações 

sociais que, iniciando-se na família, passa pela escola, atividades culturais e de lazer, todos 

contribuindo para a aprendizagem permanente” (Mendonça, 2007, p. 2). O computador e a internet 

ainda que não tão acessíveis à maioria da população, como a televisão, também criam uma nova 

forma de pesquisar e conhecer outros saberes.  Deste modo, justifica-se outra proposta para 

concretização da relação ensino-aprendizagem: a rede de significações (Barbosa, 1997; Mendonça, 

2007; Moran, 2006). Neste paradigma pressupõe-se a elaboração do conhecimento por sujeitos 

ativos, tendo o diálogo como meio de comunicação, sem a necessidade de pré-requisito para a 

aquisição de conhecimento. Os significados se articulam de maneira não linear, sem hierarquia entre 

si, formando uma teia de significação, e se entrecruzam constituindo os nós (conceitos ou 

significados). 

Ao propor a idéia de “rede de significação” no lugar de “construção do 

conhecimento”, Barbosa (1997) afirma que “a razão para essa substituição seria justamente o fato de 

que a metáfora de ‘construção’ não expressa todo o dinamismo e fluidez do movimento de formação 

e rearticulação do conhecimento” (p. 115-6), a realidade atual exige outras motivações para a 

apropriação dos significados no processo de ensino-aprendizagem. 



X EREGEO SIMPÓSIO REGIONAL DE GEOGRAFIA. ABORDAGENS GEOGRÁFICAS DO CERRADO: paisagens e diversidades. 
Catalão (GO), 06 a 09 de setembro de 2007. Campus Catalão – Universidade Federal de Goiás. 
 

7 

Podemos pensar numa rede de pescador com todos os seus “nós” e articulações, 

contudo nos parece que uma teia de aranha possa representar melhor as conexões, divergências e 

convergências, ligando uns significados a outros, criando novos significados. Os elos da teia de 

aranha não são uniformes e ela é infinita, tecida diariamente, sem previsão de término, desde que 

não seja bruscamente interrompida, como deve ser o processo de ensino-aprendizagem – em 

permanente devir. 

Para Barbosa (1997) a teia de significação seria representada pelos “nós”, que são 

os conceitos ou significados, ligados como pontes, formando os feixes de relações. Deste modo; 

 

esta imensa rede de significação constitui o Hipertexto. Os nós de uma rede que 
podem ser gráficos, palavras e textos, que conectados uns aos outros, ampliando as 
formas de se articularem as idéias, constitui-se em Hipertexto (...). 
Conceitualmente, a metáfora do Hipertexto se refere a textos conectados uns aos 
outros dando maior sentido a eles próprios. Destas conexões emerge o sentido 
(Mendonça, 2007, p. 4). 
 

O hipertexto permite que se façam novas conexões, se infiram outros conceitos, 

contextualizando-os, questionando-os, debatendo-os, criticando-os. Partilhamos da “compreensão 

que conhecer é relacionar, integrar, contextualizar, fazer nosso o que vem de fora” (Moran, 2006 p. 

25).  A partir destes pressupostos é que proporemos uma atividade abordando conceitos específicos 

do ensino de geografia relacionados ao estudo do cerrado. 

 

4 O cerrado na teia de significação 

 

Pensamos na educação como uma prática social e cultural, onde os alunos não 

apenas reproduzem conhecimentos, porém devem desenvolver a imaginação, criatividade, 

criticidade, valores e outras dimensões do ser humano como, por exemplo, a emoção. No caso de 

ensino de geografia, o professor, como mediador destas atividades, precisa refletir sobre sua atuação 

para ajudá-los a pensar geograficamente, utilizar a linguagem geográfica, isto é, apropriar-se dos 

conceitos de geografia e seus significados para a realidade social em que vivemos. Neste aspecto, 

Moran afirma que “um dos grandes desafios para o educador é ajudar a tornar a informação 

significativa, a escolher as informações verdadeiramente importantes entre tantas possibilidades, a 

compreendê-las de forma cada vez mais abrangente e profunda e a torná-las parte do nosso 

referencial” (2006, p. 23). 
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Pensamos ainda, em cidadania, em respeito pelo outro, em consciência ambiental, 

enfim, em responsabilidade política pelo viver em sociedade. E foi, ainda, refletindo sobre a 

importância do bioma cerrado para a nossa sociedade, que elaboramos esta atividade 

“hipertextualizada”, utilizando várias linguagens, com a finalidade de tentar despertar o interesse e 

compromisso político com a preservação deste bioma. Em um trabalho feito com poesia, Soares 

(2002) relatou que “as linguagens não convencionais no ensino de Geografia (ou de outro ensino) 

devem permitir a possibilidade de o educando poder se apoderar do ser único que ele é, das suas 

aptidões, sonhos, angústias e indagações” (p. 338). E nós destacamos que não se pode esquecer dos 

sonhos coletivos, do outro, da construção de uma geografia preocupada com a realidade do espaço 

geográfico e suas contradições sociais. 

4.1- Sugestões de recursos didáticos 

4.1.1- Texto Informativo 

O cerrado (adaptado) 

O Cerrado é o segundo maior bioma brasileiro, localizado em uma grande área do Brasil Central. Por 
fazer fronteira com outros importantes biomas, (a Amazônia ao norte, a Caatinga a nordeste, o Pantanal a 
sudoeste e a Mata Atlântica a sudeste) a fauna e flora do Cerrado são extremamente ricas.  
Na região existem mais de 10.000 espécies vegetais, uma grande variedade de vertebrados terrestres e 
aquáticos e um elevado número de invertebrados. Espécies ameaçadas como a onça-pintada, o tatu-canastra, 
o lobo-guará, a águia-cinzenta e o cachorro-do-mato-vinagre, entre muitas outras, ainda há populações 
significativas no Cerrado, reafirmando sua importância como ambiente natural. 
            Além da biodiversidade, os recursos hídricos da região se ressaltam em quantidade e qualidade: nas 
suas chapadas estão as nascentes dos principais rios das bacias: Amazônica; Prata e São Francisco. 

 (http://www.conservation.org.br/onde/cerrado. Acesso: 08 de jun. 2007). 

4.1.2 - Algumas manchetes sobre o cerrado 

• Cana-de-açúcar avança sobre cultivo de algodão em Goiás (Gazeta Mercantil, 04.04.2007). 
• Cana muda eixo da economia no Centro-Oeste (Correio Web, 29.04.2007). 
• O cerrado e a cana: convivência possível?  

Expansão do cultivo da cana para produção de etanol pode por em risco áreas de alto valor 
biológico. (http://www.cienciahoje.uol.com.br. Acesso em: 09 jun. 2007). 
 

4.1.3- Foto 
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Foto: canavial - http://www.cienciahoje.uol.com.br. Acesso em: 09 jun. 2007. 
4.1.4- Charge, cartum e tiras de quadrinhos 
Mafalda 

  

 
O Popular, 29.05.2007. 
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O Popular, 12.03.2007. 

 
O Popular, 27.03.2007.  

4.2- Sugestão de operacionalização 

Nesta exemplificação podemos iniciar o diálogo com qualquer um dos recursos 

sugeridos e ir “puxando os fios”, estimular a discussão com reflexões, debates, discussões, despertar 

para novas relações e pesquisas. Por exemplo, se iniciarmos pela tira da Mafalda, podemos junto 

com os alunos situar a origem da tira e questionar se é possível encontrarmos aqui árvores 

semelhantes àquela, discutir sobre as características deste tipo de vegetação e ir dirigindo e 
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relacionando com os outros recursos didáticos, como o texto informativo, ligá-los às manchetes, 

discutindo sobre a associação entre produção de álcool e destruição do cerrado e a questão política 

(local, nacional, mundial). Podemos comentar sobre a imagem da foto de plantação de cana-de-

açúcar, onde se observa a ausência de árvores, analisar a charge de Jorge Braga, avaliar sobre a 

realidade ambiental, refletir sobre alguns discursos superficiais, os quais camuflam seu uso para 

interesses particulares. A partir da charge do Mariosan, pensar a questão ambiental local e mundial, 

mediante um contexto político-econômico mundializado. Conversaremos sobre a razão de Chico 

Bento falar em natureza assassinada, que pode ser ligada à situação de crescimento urbano, 

populacional, industrialização desordenada, e outros aspectos geográficos. E assim, ou em uma 

outra seqüência de reflexão, teceremos novos conhecimentos e textos comprometidos com o 

contexto sócio-político, identidade regional, construção e luta pela cidadania plena.  

Certamente, na sala de aula e com a dinâmica do diálogo participativo, constituir-

se-á o que Vygotsky (1989) chamou de zona de desenvolvimento proximal (ZDP), com o 

enriquecimento do debate do hipertexto, de novas avaliações, de produção de outros conceitos 

significativos e novos rumos de análise. É possível que surjam várias outras interpretações da 

charge, cartum e tiras de quadrinhos, que nos passaram despercebidas, devido à sutileza da ironia 

utilizados por estas obras, que podem desenvolver o aprofundamento da crítica, despertar a 

criatividade, o sentimento de identidade e de direito à cidadania. 

Este trabalho poderá se realizar com a colaboração de várias outras disciplinas, 

como português, biologia ou ciências, arte, história. Outros recursos poderão ser utilizados ou 

acrescentados na constituição de hipertexto: filmes, canções, poemas, texto do livro didático, texto 

literário, pesquisa na Internet, programas de TV, reportagens.  E outras conexões podem se tornar 

necessárias para melhor problematizar a temática em questão, com maiores fundamentos e 

profundidade. Portanto, o hipertexto caracteriza-se por ser uma realização bastante dinâmica, que 

resulta do envolvimento de alunos e professores com objetivo de subsidiar a elaboração de conceitos 

(significados) para constituir a rede de significação. 

 

5 Considerações finais 

A cultura é um produto social essencialmente humano, em constante movimento e 

que se modifica de acordo com o contexto histórico, permeada pelas modificações da existência e 

essência do ser humano. A escola, como componente cultural, insere-se dentro destas mudanças e 
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necessita acompanhar as transformações sociais, políticas, inovações tecnológicas da vida. O ensino 

de geografia pode e deve contribuir para que a aprendizagem escolar tenha conteúdos significativos, 

que colaborarão para que tenhamos um mundo melhor – uma “vida em abundância”. 

Podemos alertar sobre os problemas sócioespaciais, que perpassam por outros 

conhecimentos científicos, lidando com linguagens consideradas alternativas na ciência geográfica, 

com a finalidade não apenas de divulgar informações, mas de propiciar novas posturas e atitudes 

diante do ambiente em vivemos. No caso do estudo do cerrado, pode ser uma das formas de 

trabalharmos com um conteúdo relevante, principalmente para a nossa sociedade regional, 

preenchendo uma lacuna da maioria das publicações didáticas, em que este tema é pouco explorado 

ou até mesmo ausente.  

Como salientamos no início do texto, estamos apenas no princípio da discussão da 

proposta de pesquisa, não temos ainda muitas conclusões, mas várias indagações. Também temos a 

percepção que as constatações podem ser provisórias, devido à fluidez da realidade atual. 

Para finalizar esta etapa, tentaremos resgatar a frase melodiosamente cantada pela 

intérprete, Elis Regina, ao modificar (não se sabe se de propósito) a letra da música do cantor e 

compositor Gilberto Gil – “Oriente”, que escreveu: “a aranha vive do que tece!” Elis cantou: “a 

aranha duvida o que tece!”. 

 O ensino escolar necessita retomar o seu lugar de destaque como formadora de 

opinião, resgatar e confiar no seu poder de participar como tecelã da teia, que é a vida. E a teia é 

contínua! 
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