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Sujeito Blues
Uma menina vestida de anjo das festas
de coração de antigamente
pergunta ao vento:
“Mãe, por que você morreu?”
dói tudo dentro do cetim
da roupa de menina.
Sem a fotossíntese da voz da mãe.
Sem o sol dela.
Envelhece a menina rápido por dentro.
“Mãe, por que Deus não combinou comigo
não me perguntou se eu queria
se eu deixava Ele te levar?
“Por que esse abuso de autoridade 
do Criador?”
Aqui estou eu no mundo
sem seu zelo e suas perguntas.
Estou sem ti sem bem estar.
Ser e estar é umbilical.
Pela primeira vez entendo isso,
pela primeira vez entendo tudo.
Ah, se a professora tivesse me
explicado quando eu perguntei
o que era verbo de ligação.
Eu não seria talvez
Esse objeto direto lançado ao mundo.
Para, a, ante, após, com, contra, de, desde.
Ah, destino, quisera ser hoje apenas
a preposição em.
Que quer dizer dentro.

Saudades, mãe.
Mãe é sujeito.
Sujeito a chuvas e trovoadas fortes.
Mãe é sujeito à morte.

Desafios da Educação Infantil
Primeira infância – espaço e tempo de educar na 
aurora da vida (Edifapes, 160 p.)

Os professores Arnaldo e Ivania Nogaro reú-
nem neste livro a experiência adquirida na docência 
e na pesquisa em relação à Educação Infantil. Os 
autores são, respectivamente, doutor em Educação 
pela Ufrgs e professor da URI, campus Erechim, e 
pós–graduada em Educação Infantil, professora da 
URI e também leciona nas  redes  pública e privada. 
A proposta da obra é contemplar diferentes aspectos 

da educação das crianças nos primeiros anos de vida, mais especificamente 
do período em que frequentam a Educação Infantil. Aborda questões como 
a orientação aos pais quanto ao ingresso da criança na escola, as discussões 
sobre a importância e as diferenças entre brincar e aprender e o desafio do 
trabalho docente com os nativos digitais.

A mídia está nua
Os sensacionalismos do sensacionalis-
mo – uma leitura dos discursos midiáti-
cos (Sulina, 166 p.)

Neste estudo sobre a falta de isenção 
e a parcialidade dos discursos da mídia, 
o jornalista e professor de Comunicação 
da PUCRS, Roberto Ramos, faz a opção 

por uma trajetória peculiar de análise. O autor disseca os conte-
údos da revista Seleções, do reality show Casa dos Artistas 3 e 
dos telejornais Aqui e Agora e Jornal Nacional para estabelecer 
as peculiaridades da mensagem sensacionalista em contraposi-
ção ao discurso não sensacionalista. Questiona o que vem a ser 
sensacionalismo e o que esse recurso representa no processo de 
comunicação. Ramos recorre a pensadores como Roland Bar-
thes, Edgar Morin, Freud, Lacan, Bakhtin e Agrimani e sugere 
pontos a serem discutidos, além de oportunizar ao leitor a livre 
opção a partir dos próprios conhecimentos.

Referencial teórico
Sociedade civil e controle social, 208 p.; e Ino-
var o ensino e a aprendizagem na universidade, 
128 p. (Cortez)

A primeira edição do ano da revista Ser-
viço Social & Sociedade reúne artigos de di-
versos especialistas sobre a sociedade civil e o 
controle social sobre o Estado no desenvolvi-
mento das políticas públicas. Os textos focam 
as três décadas que se passaram desde a mobi-
lização da sociedade pela redemocratização do 
país, período que na visão dos autores gerou 
processos ricos de reflexão, tanto no campo do 
pensamento quanto no que se refere à ação dos 
movimentos sociais.

Já o volume 40 da coleção Questões de nos-
sa época, Inovar o ensino e a aprendizagem na 
universidade, do espanhol Francisco Imbernón, 
propõe uma reflexão sobre três pontos funda-
mentais do Ensino Superior: o papel dos pro-
fessores, o meio de aprendizagem utilizado e o 
protagonismo dos alunos. Professor da Univer-
sidade de Barcelona, Imbernón é professor de 
didática e organização escolar, mestre e doutor 
em Filosofia e Ciências da Educação e formador 
de professores universitários.


