Confira
alguns dos
melhores
tuítes
sobre isso!

“Como são os alunos do terceiro ano?”
“Ah, um pouco rebeldes…”

“Revisando ortografía”

“Fevereiro
versus
Dezembro”

Algumas imagens valem muito
mais do que 1.000 palavras. O escritor e professor espanhol Fernando
J.Lopez que o diga! Foi ele que deu
início a #CuadrosDocentes (Quadros Docentes, em tradução livre),
brincadeira na web que começou
em seu país e viralizou em todo o
mundo. Nela, professores revelam
por meio da arte - e com muito humor - seus dramas diários.
A premissa é simples: escolher
uma obra artística e relacioná-la às
diferentes situações passadas pelos
mestres em seu dia a dia. A campanha, que entrou nos trending topics
(lista dos assuntos mais comentados do Twitter) na Espanha, chegou
também ao Brasil.
“Essa foi uma ideia que surgiu a
partir de um grupo de professores
que fazem uso dessas imagens para
rir do cotidiano. A ideia era ser apenas uma diversão, mas acabou viralizando por todo o mundo”, afirmou
Lopez, que no ano passado também
havia criado a hashtag #claustrodetronos, que também trazia com
humor os percalços em sala de aula,
mas com posts sempre relacionados
ao seriado “Game of Thrones” (HBO).
“Precisamos de saber rir de nós
mesmos. E o humor é também uma
ferramenta educacional muito útil”,
continuou ele que é autor do livro
“Dilo en voz alta y nos reímos todos: manual (gamberro) de supervivencia en secundaria”, lançado na
Espanha em 2016, e que pode ser
traduzido como “Diga em voz alta e
vamos rimos juntos: manual de sobrevivência no ensino médio”.
“Sou professor há dez anos,
mas há quatro estou longe da sala
de aula para poder me dedicar aos
meus livros. Se eu não acreditasse
que a arte pode expressar nossa
realidade e tentar mudá-la, eu nem
poderia me tornar escritor”, disse.
A professora de português Márcia Miriam Santos, de Taubaté, aderiu a diversão. “O que ocorre é que
os professores estão fazendo intertextualizações, parodiando grandes
artistas, e mostrando que a vida imita a arte em todas as circunstâncias”,
afirmou. l
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