
QUAL É O MAL que causa à sociedade um não-cidadão? Qual é a qualidade de vida de uma 
pessoa sem estudos? Estas perguntas nos levam à mesma conclusão: os educadores 
têm muito trabalho pela frente, pois é desastrosa a falta que a Educação faz na vida das 
pessoas. A preparação do professor tem relação direta com a qualidade da escola. Esse 
fato funciona como estopim de um círculo virtuoso: bons professores  melhor ensino 

  melhores alunos  melhores mestres (os alunos)  melhores professores. 

NESTA OBRA, o psiquiatra e educador Içami Tiba aborda o ato de “ensinar aprendendo” sob 
novos paradigmas da Educação. Dentre eles, a consciência de que o professor deve ajudar a 
construir um cidadão consciente da sua importância na  sociedade. Como diz o autor: 

“A educação é sangue que leva o conhecimento para alimentar, formar e organizar 
a cidadania progressiva existente em cada aluno – tão importante e necessária para 
a civilização.”

Ensinar aprendendo é uma obra essencial ao professor 
que deseja compreender seus alunos. De maneira clara 
e saborosa, o autor convida professores e mestres para 

passearem pelas entrelinhas da prática docente, mostrando com leveza e humor 
a seriedade na arte de bem educar.

MILÚ VILLELA Diretora Presidente do Instituto Faça Parte
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Ensinar Aprendendo.
NOVOS PARADIGMAS  
NA EDUCAÇÃO

Desafios do  
relacionamento
professor-aluno  
em tempos  
de internet!

ensinaraprendendo

MINHA PRÁTICA no trabalho com 
professores me permite concor-
dar com tantas de suas queixas: 
alunos indisciplinados e desinte-
ressados, falta de recursos mate-
riais, desinteresse governamental. 
Entretanto, nós, como educado-
res, podemos fazer muito mais do 
que estamos fazendo, pois não há 
preço que pague a importância e 
dignidade dessa função. 

Uma pessoa, um povo, uma 
nação devem evoluir através da 
Educação. É por isso que insisto 
tanto em fazer com que profes-
sores comuns se transformem em 
mestres, pois, em cada gesto que 
façam pela Educação, conseguem 
que os alunos aprendam as gran-
des e perenes lições da vida.

Um novo paradigma da Educa-
ção exige atualizar e capacitar o 
professor para, além de transmitir 
o conteúdo, ser também um orien-
tador. O educador que compreen-
der seu aluno terá diante de si não 
um simples estudante, mas um 
professor a lhe ensinar os melho-
res passos e diretrizes pedagógi-
cas para ensinar a outros alunos. 

É este o cerne do ensinar apren-
dendo, uma via da mão dupla, res-
peito e complementações. 
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Ensinar e aprender: 
duas faces  

da mesma moeda

 

Ensinar e aprender são duas faces da mesma moeda. 
Só podemos ensinar aquilo que já aprendemos e, 
além disso, aprendemos ainda mais quando ensina-

mos. Neste livro que você tem em mãos, o autor trata com 
maestria dos diferentes aspectos dessa valiosa lição.

Ensinar Aprendendo é uma obra essencial ao professor que 
deseja compreender seus alunos, respeitando suas diferenças, 
favorecendo a criação de um ambiente escolar que realmente 
o prepare para o melhor desempenho em todos os níveis do 
comportamento humano: biológico, psicológico e social.

Ler este livro e absorver seus ensinamentos ajuda a com-
preender que o aprendizado transcende a sala de aula – ele 
está em todo lugar. A quantidade de informações disponíveis 
e a velocidade com que circulam fazem com que o professor 
tenha o desafio de ser cada vez mais completo, sabendo lidar 
com essas fontes e com o aluno que, a cada dia, trilha novos 
caminhos e neles pode se perder.

Mas o interesse do livro não se restringe aos professores. 
Ele é igualmente instigante e esclarecedor para pais e educa-
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dores preocupados em entender a relação entre as transfor-
mações que vivem os jovens e seu comportamento diante do 
aprender a aprender. 

Esse aprendizado só se completa quando dá especial 
atenção à formação integral dos jovens, aquela que transmi-
te valores de cidadania, responsabilidade e solidariedade, e  
Içami Tiba sabe transmitir tudo isso. 

De maneira clara e saborosa, o autor convida professores 
e mestres para passearem pelas entrelinhas da prática docen-
te, mostrando com leveza e humor a seriedade na arte de 
bem educar.

Faça parte dessa maravilhosa viagem.
 
 

Milú Villela
Diretora Presidente do  

Instituto Faça Parte
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Prefácio

Ensinar Aprendendo. Novos Paradigmas na Edu-
cação é um grande livro de Içami Tiba. Mais uma 
vez, fomos brindados com uma reflexão séria sobre 

Educação. Séria, mas não sisuda; pelo contrário, acessível a 
todos e até bem-humorada.

Dirigido a educadores em geral, o livro já começa tocan-
do nas feridas, nas dificuldades da sala de aula: Seria possível 
ensinar, quando os alunos não têm interesse em aprender? O 
problema é analisado sob três pontos de vista fundamentais: 
aluno, professor e qualidade das aulas.

No livro, uma aula é comparada a uma refeição e, para que 
ela não cause indigestão no aluno, cabe ao educador en ten der 
os motivos pelos quais o aluno rejeita seu alimento-aula.

O autor chama de “inapetência de saber” o desinteresse 
do aluno, manifestado na indisciplina ou na indiferença. A 
superação do problema passa pela compreensão de que o 
aluno não está preparado para aprender, quer por falta de 
maturidade para assimilar a informação (ou a forma como ela 
é veiculada), quer por falta de clareza de limites (papel que a 
família tem delegado à escola).
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De acordo com a Teoria Integração Relacional, o aluno che-
ga à escola despreparado para as práticas de aprendizagem, 
que exigem dele a prontidão para a aula. Muitas vezes, o jo-
vem, por falha na educação familiar, tem com o mundo uma 
relação primária de prazer e desprazer, a partir da qual todo 
esforço deve ser rejeitado. Desse modo, a aula passa a ser 
uma guerra, na qual o professor tenta vencer a resistência do 
aluno. Nem sempre obtém sucesso...

Constatar o problema e reclamar dele são atitudes que 
não resolvem nada. Se a escola não consegue cumprir seu 
papel de ensinar, precisa assumir, com os pais e os alunos, a 
tarefa da formação. O grande desafio é integrar o aluno e, 
para fazê-lo, é necessário mais que o conhecimento, é preci-
so fazer um trabalho que desperte a responsabilidade, o com-
prometimento do aluno e de sua família; enfim, é uma tarefa 
que supõe necessariamente a ética.

Como se vê, não podemos culpar apenas o aluno pelo 
insucesso das práticas de ensino. Com coragem, Içami Tiba 
responsabiliza também os professores e suas dinâmicas de 
aula, incompatíveis com a nova realidade do jovem e da so-
ciedade globalizada.

Embora seja médico e psicoterapeuta de formação, Içami 
Tiba é educador por dedicação. Há anos realiza em escolas a 
di fícil prática de ensinar e aprender, com a qual ganhou a res-
peitabilidade que lhe permite dizer que o professor deve mu dar 
sua postura diante das tradicionais e novas dificuldades.

Para ser bem-sucedido, o professor deve tornar-se um 
mestre, isto é, além de transmitir o conhecimento, precisa 
estar aberto para recebê-lo. Deve enxergar as reais necessi-
dades e os limites do aluno, aprender com ele, estar em cons-
tante reciclagem para que suas aulas se tornem dinâmicas: 
deve despertar o apetite pelo saber. 
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O saber consiste em ensinar e aprender. E ninguém pode 
estimular o saber se não o pratica. 

Em tempos de globalização, o saber não é só o acúmulo 
de informações, mas um conjunto de capacidades adquiridas 
e desenvolvidas na escola que tornam o jovem apto a enfren-
tar os desafios da vida profissional; por isso, o professor e a 
escola devem cumprir seu importante papel social: educar 
para o futuro. O projeto de criar cidadãos deve ser comparti-
lhado entre a escola, a família e a sociedade como um todo.

Com este grande livro, Içami Tiba fez sua parte: levantar 
problemas, analisar implicações, sugerir mudanças. 

Cabe-nos, agora e sempre, como educadores, pôr mãos à 
gigantesca obra que nos compete.

Mauro de Salles Aguiar
Diretor-presidente,

Colégio Bandeirantes 
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C A P Í T U LO  1

Um novo  
caminho para  

a Educação 

Os alunos não respeitam 
os educadores e não estão aprendendo  

o que precisam.

Os educadores  
estão com baixa auto-estima e não  

estão conseguindo dar o melhor de si. 

As escolas precisam  
atualizar seus métodos de ensino

 e fortalecer a educação continuada  
de seus professores.
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A educação, 
que ainda está na era da informação,  

precisa avançar para a era do conhecimento.

Não podemos aceitar 
passivamente essas situações retrógradas.

Precisamos encontrar 
novos caminhos!
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Insatisfação geral com a Educação presente 
Professor, você está satisfeito com a situação da Educa-

ção hoje?
Caso a resposta seja sim, por favor, divulgue o seu método 

de trabalho. Do contrário, pode admitir, sem escrúpulos, as 
suas insatisfações. A maioria quase esmagadora dos profes-
sores está desgastada, lutando contra muitas dificuldades 
para se manter em suas funções. A existência da Educação 
entrou em crise.

Durante muitos séculos, o ensino baseou-se num para-
digma: o professor ensinando alunos em sala de aula. Segun-
do esse critério, o professor é detentor dos conhecimentos e 
os transmite a um grupo de estudantes, que os recebe como 
informações, para depois devolverem o que aprenderam por 
intermédio de provas.

Mas o fato de devolverem nas provas, como os professo-
res querem, significa que os alunos aprenderam?

Outra vez a maioria esmagadora dos alunos repassa o que 
recebeu exatamente como recebeu, mais para “agradar” e/ou sa-
tis fazer o professor do que para mostrar que aprendeu. Aliás, após 
as provas, os alunos pouco se lembram do que tanto estuda ram.

O maior agravante desse tipo de avaliação é que as ques-
tões só servem para aprovação, e pouco servem para a prática 
dos adolescentes.

O que cai na prova escolar

não é o que a vida do aluno lhe pede,

mas, sim, o que o professor exige. 

Não são consideradas as diferenças existentes entre crian-
ças, adolescentes e adultos em salas de aula. São todos estu-
dantes, e como tais são tratados, sendo-lhes negadas distinções 
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conforme as suas características e etapas de desenvolvimento. 
E todos os estudantes devem apresentar o mesmo desempe-
nho, sentados nas mesmas carteiras...

Nos últimos anos, a Educação deixou de ser prioritária 
nos programas políticos; por isso, o sistema escolar começou 
a entrar em falência, deixando de atingir suas metas, quais-
quer que fossem. Os maiores prejudicados, claro, foram os 
professores e os alunos. Se os estudantes são o futuro de um 
país, como são preparados para receber o Brasil que lhes va-
mos deixar?

As conseqüências imediatas dessa situação são o desinte-
resse dos alunos em aprender e a diminuição da capacitação 
do professor para ensinar. Repetências, migrações e abando-
nos escolares são ocorrências muito freqüentes, que acabam 
escapando do controle de seus responsáveis.

Às deficiências do método soma-se outro problema gra-
ve: a falta de respeito por parte dos alunos. O relaciona-
mento entre professores e alunos está tão deteriorado que 
não é raro haver “ódio mortal entre eles”. Alunos, muitas 
vezes, tratam os professores como se fossem seus emprega-
dos, o que atrapalha profundamente o relacionamento en-
tre eles.

O interessante é que o sistema educacional entra em fa-
lência numa época em que as crianças vão para a escola cada 
vez mais cedo. Ainda nem bem entraram no processo de so-
cialização familiar e lá vão elas, aos 2 anos de idade, partici-
par da socialização comunitária na escola.

Muitos dos professores desses alunos de hoje começa-
ram a ir para a escola um pouco mais crescidos, pois tinham 
suas mães presentes em casa. Tiveram, portanto, muita con-
vivência familiar, enquanto a escola cumpria sua parte, for-
necendo uma educação complementar.
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Hoje, não. A mãe trabalha fora, ausenta-se de casa por 
muitas horas, e, com o mercado de trabalho cada vez mais 
competitivo, o pai tem menos tempo para dedicar-se à edu-
cação dos filhos. Como as crianças não têm com quem ficar 
em casa, porque a grande família também se diluiu, estão 
sendo colocadas em escolas ainda em época de educação 
familiar.

Assim, as crianças estão indo à escola para serem educa-
das, e algumas para serem criadas. Não têm amadurecimento 
suficiente para receber a instrução formal, que era, a princí-
pio, a incumbência das escolas. Estarão os professores capa-
citados para receber mais a incumbência de criar?

Com a baixa remuneração que atinge a totalidade do en-
sino pú blico e quase a maioria dos milhares de colégios par-
ticulares do país, a maior parte dos docentes não tem condi-
ções financeiras, mui to menos estímulo, para investir nesse 
esforço formador. Não é à toa que a dificuldade de lidar com 
os alunos tem aumentado. 

A maioria dos professores em atividade hoje não teve no seu 

currículo profissional capacitação para exercer o papel de for-

mador da personalidade do aluno. 

Indisciplina

A indisciplina é resultado natural no aluno ignorado  

pelo professor e desinteressado pela matéria 

O que se prega hoje é a responsabilidade, atribuída ao pró-
 prio aluno, por sua falta de aprendizado. O que muitos pro fes-
sores ainda aplicam, num sistema antigo, é: “Eu, pro fessor, 
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ensino; vocês, alunos, escutam e aprendem”. Isso, comoda-
mente, significava que o professor cumpria sua parte. Era  
responsabilidade do aluno aprender ou não aprender. 

Atualmente o professor não é a única fonte de aprendiza-
gem. Sua nova tarefa é orientar o estudante na busca e no 
processamento das informações desejadas para, assim, atin-
gir objetivos, deixando ele de ser a “única verdade” que o 
aluno deve ouvir. Este, por sua vez, não é mais um mero re-
petidor do que o professor diz. Ou seja, o professor deixou de 
ser o responsável único e exclusivo de informações, porque 
os alunos estão conectados a televisão, canais a cabo, inter-
net, multimídia. Aos poucos jovens que ainda não estão glo-
balizados, falta mais oportunidade do que desejo. 

A globalização dos alunos e a liberdade da internet batem de 

frente com a postura de professores detentores do poder, au-

toritários em classe, que se recusam a admitir que o mundo 

mudou. Estes tendem a ignorar seus alunos, o que gera indis-

ciplina, na maioria das vezes. 

Há, por exemplo, professores que, receando perder a au-
toridade perante os alunos, não demonstram quanto desco-
nhecem o computador; temem, até, mexer nele com o receio 
de “deletar” tudo ao apertar uma simples tecla. 

Ensinar aprendendo
Não seria uma excelente oportunidade para esses pro-

fessores, se eles pudessem aprender com os próprios alunos 
a mexer no “maldito” teclado e, assim, usufruir a “santa” 
telinha? Com esse gesto, poderiam ensinar que, por mais 
que se saiba uma matéria, sempre há algo a aprender sobre 
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outra. E mostrariam que não ignoram a importância de seus 
alunos. 

Ao demonstrar o prazer de aprender com o aluno e agra-
decer-lhe, olhando-o no fundo dos olhos, o professor passa 
sentimentos progressivos que, com certeza, vão agradar bas-
tante o aluno. Esse aluno vai sentir na sua alma o prazer e a 
utilidade de ensinar. 

O professor estaria passando (ensinando) ao aluno  

o prazer de aprender — com o professor aprendendo –  

e o prazer de ensinar – com o aluno ensinando.

Entretanto, o professor deve tomar o cuidado de não 
exagerar e virar “piegas”, isto é, um sentimental ridículo. Es-
se efei to acaba com a vontade de ensinar. Vale a pena, uma 
outra hora qualquer, em geral de forma mais privada, o pro-
fessor dizer ao aluno como usou o que aprendeu em deter-
minada situação. Não sendo mentira, somente para agradar 
o aluno, mas um fato vivido. O aluno poderá perceber o 
quanto ajudou seu professor. Significa que o professor trans-
formou o que aprendeu em conhecimento e verificou (mos-
trando isso a seu aluno) como este lhe foi útil. Para tal alu-
no, esse professor jamais será o mesmo. O inverso também 
será verdadeiro. 

Ao ensinar o professor e, por isso, fazer diferença em sua vida, 

o aluno também se abre aos ensinamentos desse professor. A 

indisciplina, gerada pelo aluno ter sido ignorado, desaparece, e 

o interesse é despertado para os conteúdos da aula.

Importantíssimo é que ambos tenham sentido a agradável 
vivência do aprendizado. Se possuir conhecimentos represen-
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ta poder sobre quem não o possui, o poder de quem ensina, 
com esse tipo de aprendizado, em vez de diminuir, aumenta. 
O que ensina fica livre para aprender mais novidades, enquan-
to o que aprende passa a se beneficiar da no va aquisição.

Com esse aprender, o professor ganha autoridade ad-
vinda do alu no, o que reforça o poder inerente ao educador. 
Um dos grandes geradores de indisciplina está em um profes-
sor impor seu po der sobre os alunos, e estes não lhe reco nhe-
cerem a autoridade. 

O poder e o prazer são os grandes benefícios de ensinar 

aprendendo.

Novo paradigma: de professor a orientador 
Qualquer modificação, mesmo que seja progressiva, em 

uma estrutura grande de escola, exige um bom planejamento 
estratégico, envolvendo objetivo, metas e prazos – não só do 
ponto de vista pedagógico e financeiro mas também de todo o 
componente ideológico e psicológico. Qualquer alteração em 
circunstâncias que estejam funcionando bem tem que levar 
em conta também riscos, os quais, claro, têm que ser previstos. 
Entretanto, costumes antigos, já arraigados entre professores 
e funcionários, podem sabotar qualquer novidade, principal-
mente se há quem obtenha lucros com a estrutura vigente. 

Professores retrógrados, apoiados no tempo de carreira, 
e já contando os anos que faltam para a aposentadoria, são 
os primeiros a resistir. Além de não aderirem aos movimen-
tos de modernização, quando possível, ainda os criticam 
destrutivamente.

Muitos pais, já acomodados com o andamento escolar, 
mesmo que sofrível, não se dispõem a aceitar as propostas de 
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mudanças na escola que envolvam esforço deles, mesmo que 
seja em prol de seus filhos.

Há alunos que fazem a chamada resistência passiva – 
“corpo mole” – tirando proveito pessoal da “bagunça escolar” 
para se manterem sem ter de estudar, sem ter o incômodo 
inicial de serem éticos e praticarem a cidadania escolar, mes-
mo que sejam, em pouco tempo, os próprios beneficiários 
dessas mudanças.

Muito mais que as escolas públicas, as escolas privadas 
de ponta estão investindo muitíssimo no novo paradigma, 
que é capacitar o professor a exercer o papel de orientador: o 
professor passa a ajudar o aluno a buscar, compreender e 
integrar a informação sob forma de conhecimento. 

O novo paradigma da Educação é  

capacitar o professor para, além de transmitir  

o conteúdo pedagógico, ser também um orientador. 

É dessa forma que o professor favorece a aquisição do 
conhecimento, colocando as informações em ação já durante 
a aula. Algumas escolas privadas brasileiras, felizmente, já 
estão investindo pesadamente na capacitação dos professo-
res e na melhora das condições físicas e psicológicas para o 
aprendizado de seus alunos, promovendo a integração dos 
pais às atividades dos seus filhos.

A grande mudança de professor tradicional para profes-
sor-orientador traz uma complicação inicial, da qual, entre-
tanto, se tirará um grande benefício. O professor precisa  
rever sua própria posição de única fonte para o aprendizado 
do aluno e começar também a pesquisar: Onde se encontra 
a matéria a ser dada? Jornais? Revistas? Livros paradidáticos? 
Sites de pesquisa na internet? 
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Como a tarefa é muito grande e freqüentemente impos-
sível para o professor cumprir, já começa, a partir dessa difi-
culdade, uma mudança postural – repartir com os alunos 
tamanha responsabilidade. 

O professor-orientador deve pedir aos alunos que cada 
um pesquise, sejam quais forem as fontes, algo sobre o con-
teúdo da aula seguinte. Quem conseguir, terá o privilégio de 
passar o resultado para os colegas da classe. Vai ganhar “um 
ponto” de acréscimo na nota de tarefas cumpridas. Cabe ao 
professor explicar que faz parte da aula o aprender a pesqui-
sar, selecionar o que é útil e bem comunicar aos outros o que 
conseguiu. É um preparo para um emprego, para a vida. 

Hoje, quem sabe fazer tudo isso ganha muito mais do 
que aquele que só faz o que lhe passam pronto. E os vestibu-
lares, como sabemos, estão cada vez mais exigindo que o ves-
tibulando mais saiba pensar do que ter simplesmente as in-
formações arquivadas dentro de si.

Dado o caráter desse tipo de aula, que requer maior au-
tonomia dos alunos, este procedimento é cada vez mais indi-
cado quanto mais independentes forem os alunos – portanto, 
para adolescentes, de modo geral. 

Numa palestra sobre Disciplina e Ensinar aprendendo para 
pais de alunos e professores do Colégio Energia, em Criciú-
ma-SC, eu soube que os alunos do útlimo ano do ensino mé-
dio assinavam uma revista nacional de grande circulação e de 
reconhecida seriedade, a qual era usada diariamente como 
fonte de estudo e pesquisa das diversas matérias dadas. Não 
por acaso, o maior índice de aprovação em todos os vestibula-
res pertencia a essa escola. O grande benefício vinha do prazer 
que trazia a todos os alunos, e ao professor, esse tipo de parti-
cipação, pois cabia a ele apenas a orientação da tarefa, já que 
a formação, os próprios alunos já a vinham amadurecendo.
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As escolas que se acomodaram estão perdendo seus alu-
nos, porque eles a acabam abandonando ou são convidados a 
se retirar por questões disciplinares. O mais grave dessas mi-
grações e desistências escolares está no fato de os educado-
res perderem a oportunidade de formar mais um cidadão; 
acabam encaminhando para a vida alguém que aumentará o 
número já grande dos marginalizados. 

Teoria Integração Relacional
Meu desejo é contribuir para a mudança de paradigmas 

no campo da Educação com subsídios aos educadores por 
meio da Teoria Integração Relacional, que criei com base em 
37 anos de prática, com 75 mil atendimentos em psicotera-
pia psicodramática de adolescentes e suas famílias, reforça-
da pelo trabalho na área da Educação com professores, crian-
ças e jovens.

As clássicas teorias psicológicas não têm sido suficientes 
para a compreensão do atual comportamento dos alunos e o 
adequado procedimento preventivo e terapêutico dos confli-
tos vividos em sala de aula. Há necessidade de introduzir 
elementos novos, como amor, disciplina, gratidão, religiosi-
dade, ética e cidadania, para a avaliação da saúde relacional.
Uma pessoa integrada relacionalmente vive um equilíbrio di-
nâmico entre as satisfações física, psíquica, ecossistêmica e 
ética nos contextos familiar, profissional e social.

A Integração Relacional é um conceito de saúde biopsicosso-

cial para o mais amplo entendimento do ser humano e de seus 

relacionamentos na busca de melhor qualidade de vida, reali-

zando seus potenciais.

ok-ensinar_aprendendo_2ed.indd   33 7/7/2011   15:54:03



QUAL É O MAL que causa à sociedade um não-cidadão? Qual é a qualidade de vida de 
uma pessoa sem estudos? Estas perguntas nos levam à mesma conclusão: os educado-
res têm muito trabalho pela frente, pois é desastrosa a falta que a Educação faz na vida 
das pessoas. A preparação do professor tem relação direta com a qualidade da escola. 
Esse fato funciona como estopim de um círculo virtuoso: bons professores → melhor 
ensino →  melhores alunos → melhores mestres (os alunos) → melhores professores. 

NESTA OBRA, o psiquiatra e educador Içami Tiba aborda o ato de “ensinar aprendendo” sob 
novos paradigmas da Educação. Dentre eles, a consciência de que o professor deve ajudar a 
construir um cidadão consciente da sua importância na  sociedade. Como diz o autor: 

“A educação é sangue que leva o conhecimento para alimentar, formar e organizar a 
cidadania progressiva existente em cada aluno – tão importante e necessária para a 
civilização.”

Ensinar aprendendo é uma obra essencial ao professor 
que deseja compreender seus alunos. De maneira clara 
e saborosa, o autor convida professores e mestres para 

passearem pelas entrelinhas da prática docente, mostrando com leveza e humor 
a seriedade na arte de bem educar.
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IÇAMI TIBA é psiquiatra e psico-
dramatista há 40 anos, com mais 
de 76 mil atendimentos feitos; 
conferencista com mais de 3.300 
palestras proferidas e escritor 
com mais de 2 milhões de exem-
plares vendidos em 22 títulos já 
publicados. É também: 

Membro da Equipe Técnica da Associa-
ção Parceria Contra as Drogas. 
Membro eleito do Board of Directors of 
International Association of Group 
Psychotherapy.
Conselheiro do Instituto Nacional de Ca-
pacitação e Educação para o Trabalho 
“Via de Acesso”.
Criador da Teoria Integração Relacional, 
na qual se baseiam suas consultas, 
workshops, palestras, livros e vídeos. 
Em pesquisa do IBOPE entre psicó-
logos e terapeutas brasileiros, ficou 
em 3º lugar como autor de referên-
cia e admiração, antecedido apenas 
por S. Freud e Jung.

OBRAS DE DESTAQUE DO AUTOR:
 Disciplina: limite na medida certa. Novos 

paradigmas.
 Juventude & Drogas: Anjos Caídos.
 Homem-Cobra, Mulher-Polvo; 
 Quem Ama, Educa! Formando cidadãos 

éticos O maior best-seller em educação do 
País. Também publicado em Portugal, Es-
panha e Itália.
 Adolescentes: Quem Ama, Educa! – sucesso 

de 2005, atualmente em sua 43ª edição.

Ensinar Aprendendo.
NOVOS PARADIGMAS  
NA EDUCAÇÃO

Desafios do  
relacionamento
professor-aluno  
em tempos  
de internet!

ensinaraprendendo

MINHA PRÁTICA no trabalho com 
professores me permite concor-
dar com tantas de suas queixas: 
alunos indisciplinados e desinte-
ressados, falta de recursos mate-
riais, desinteresse governamental. 
Entretanto, nós, como educado-
res, podemos fazer muito mais do 
que estamos fazendo, pois não há 
preço que pague a importância e 
dignidade dessa função. 

Uma pessoa, um povo, uma 
nação devem evoluir através da 
Educação. É por isso que insisto 
tanto em fazer com que profes-
sores comuns se transformem em 
mestres, pois, em cada gesto que 
façam pela Educação, conseguem 
que os alunos aprendam as gran-
des e perenes lições da vida.

Um novo paradigma da Educa-
ção exige atualizar e capacitar o 
professor para, além de transmitir 
o conteúdo, ser também um orien-
tador. O educador que compreen-
der seu aluno terá diante de si não 
um simples estudante, mas um 
professor a lhe ensinar os melho-
res passos e diretrizes pedagógi-
cas para ensinar a outros alunos. 

É este o cerne do ensinar apren-
dendo, uma via da mão dupla, res-
peito e complementações. 
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