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Criativa é aquela pessoa
que sabe olhar de maneira sempre nova

e original o mundo em que vive.
É um convite à lentidão. Vamos com pressa demais.

É preciso ter a possibilidade de parar, olhar as coisas belas,
meditar, pensar em nós, olhar os anoiteceres.

Mas pergunte a alguém que anda pela rua:
“Quando foi a última vez que você parou

para admirar um anoitecer?”
É uma pergunta muito importante!

(Tonino Guerra)



Ajudar um livro a nascer e fazer com que ele chegue às mãos das crianças, nossa fonte
inspiradora, é ação cotidiana para os profissionais da Editora Adonis. Essa ação nos coloca,

também, em contato com os educadores e é com eles que queremos dialogar por meio de mais esta
obra, por nós editada, afinal são eles que nos ajudam a contar e recontar as mais diversas histórias

que continuam a encantar as crianças de todas as idades que compõem os nossos leitores.
(Editora Adonis)



PREFÁCIO
Christoph Baker

Quando se fala de lentidão, é preciso falar também de leveza, de
fragilidade. Esses conceitos subversivos, para nossa sociedade triunfante no
seu materialismo pesado e devastador, são a medida de uma real mudança
antropológica da qual a humanidade precisa com urgência.

Desacelerar, hoje, tornou-se um imperativo de sobrevivência. Com efeito,
a aceleração exponencial dessa versão da modernidade, baseada na
tecnologia e no consumo insustentável de recursos finitos, está nos levando
direto a um ponto catastrófico e sem retorno (pelo menos para os seres
humanos: para tantas outras espécies vivas, o sino já soou há muito tempo).
Claro, é preciso certa coragem, desligar-se da própria participação na
corrida louca da sociedade capitalista. É preciso coragem para deixar de ser
“homo econominus”, procurando recuperar ou descobrir outras dimensões
desta nossa pobre vida humana.

Inúmeras metáforas vêm em mente, quando se para um só instante para
observar o comportamento de um mundo completamente à deriva (não me
falem de “milagre chinês ou indiano”!). Uma é aquela do trem de alta
velocidade que tem, porém, dois defeitos: não tem condutor e não tem
freios. Aquela da orquestra que continua a tocar e as pessoas a dançar,
enquanto o Titanic afunda definitivamente. E uma terceira é o conto do
“Rei nu”. De qualquer forma, urge um despertar do torpor no qual a
civilização ocidental induziu o homem até alcançar o ponto de chegada
eufórico da globalização, do mito do crescimento econômico ilimitado.

Mas, se ninguém se rebela, se ninguém grita os próprios desacordos,
como podem os nossos filhos e netos perceber o presente envenenado que
lhes demos, fazendo-os nascer em um mundo violento, arrogante, egoísta e
voraz? Por que nunca uma menina ou um menino deveria escolher por sua
espontânea vontade uma vida mais respeitosa, mais justa, mais doce, se
tudo ao redor é só competição, lei do mais forte e do mais vulgar? Claro, há
quem confie em milagres, mas a evidência vai em uma outra direção. A
evidência apresenta uma humanidade prisioneira de um único objetivo na
vida: “ganhar e consumir”. Todo o resto foi sacrificado sobre o altar do
novilho de ouro.

Então, dar o exemplo. Ou ao menos tentar indicar outra estrada. Uma
estrada lenta, tranquila, misteriosa, confortante aos outros. Falar de tempos



necessariamente livres do mito do progresso linear, da piada que hoje deve
estar melhor que ontem e que amanhã deverá ser ainda mais radiante.
Experimentar, ao vivo, o voltar atrás que é um natural e salutar reflexo
quando se percebe ter entrado em uma estrada que mais errada impossível.
Inverter rota sempre foi uma pedra fundamental da secular sabedoria
marítima (mas quem se lembra dos capitães de longo curso?). Dar as
demissões a uma visão violenta e reduzida da vida. Declarar a própria
objeção da consciência ao massacre permanente que se chama
desenvolvimento econômico.

Não há receitas prontas, por sorte! O caminho se faz caminhando, como
disse Antonio Machado. E, como indicado acima, os companheiros de
viagem serão a lentidão, a leveza e a fragilidade. O homem é mais patético
que nunca quando pretende programar tudo, controlar tudo, dominar tudo.
Para gozar plenamente a vida, serve um grande banho de humildade. Nós,
seres humanos, não somos mais importantes que uma borboleta, que uma
espiga de milho, que uma pedra polida pela correnteza ou de um pôr-do-sol
suntuoso na Ilha de Giglio.

Libertar-se da arrogância da espécie será uma festa! Aprender a colocar o
pé com a máxima atenção para não desordenar mais que o devido a vida
invisível que gira ao redor. Cuidar de cada gesto com o máximo da doçura,
para não trazer feridas inúteis a quem está perto. Trazer a nossa
vulnerabilidade à flor da pele, à flor do coração, na palma da mão. Aquela
mão que se estende ao desconhecido. Aquelas mãos que querem acariciar e
não mais bater, que queremos abraçar e não mais expulsar.

Não é muito tempo de teorias universais e escravizantes. É chegada a hora
do grande desarmamento cultural e filosófico. Deixemos para trás a corrida
aflita e infeliz por um bem-estar material e abracemos o chamado pela vida
que nos circunda e que nos oferece, gratuitamente, a sua infinita riqueza.
Aprendamos a escutá-la, a respeitá-la, a acompanhá-la, a nos envolver por
ela.

Cada tentativa de indicar tal estrada é nobre. Como é nobre o caracol que
nos ensina, graças às belas páginas deste livro, que lento é belo!

Os nossos filhos, também nós, pais, te agradecemos, Gianfranco
Zavalloni!

Tradução: Dalva Fontebasso Rosa



APRESENTAÇÃO (������ ��������)
Eugenio Scardaccione

A propósito da lentidão e...
Cada vez que me encontro com Gianfranco, sou tomado de uma espécie

de prazer particular, positivamente condicionado por uma amizade
verdadeira, encorajante. Há anos estamos nos confrontando também com
Edoardo, aluno da escola de Barbiana de don Lorenzo Milani, sobre o que
significa desacelerar os ritmos frenéticos que influenciam os estilos de vida.
E, a propósito da escola e da sobriedade, nos aventuramos em duas cartas
abertas que têm estimulado um confronto fecundo.

Nestas belas, coloridas e frescas páginas do livro, percebe-se um
palpitante testemunho de humanidade, de densidade pedagógica e cultural,
que evidenciam uma vitalidade contagiosa e me ajudam a alcançar algumas
reflexões sobre a importância do caracol e sua proverbial lentidão,
acompanhada de ternura e simpatia.

Por tudo isso, sou grato ao prior e mestre don Lorenzo. Quando estive em
Barbiana, junto a Giovanni Catti, conheci Gianfranco, jovem e ágil
escoteiro, titereiro, caprichoso e criativo docente de escola infantil. Desde
aquele verão de 1983, não nos perdemos mais de vista. Ao contrário! Temos
vivido tantas, intensas, agradáveis e densas experiências que nos permitem
insistir tenazmente em desfazer os preconceitos, de colocar em discussão
hábitos consolidados, que colocam, em soberania, o fazer precipitado e
veloz.

Com frequência os dias são marcados de maneira a serem capazes de
arruinar a existência, também nas ações simples e naturais, porque a
velocidade e a pressa nos impedem de saborear a beleza de nossa única
vida, que não se repete.

Melhor fazer um ajuste e não só com bons propósitos, para difundir ideias
e práticas capazes de elogiar e valorizar a lentidão, o ócio, a poesia, a
música, a arte, sempre na boa companhia da criatividade, do sorriso e do
bom humor. Junto também a um punhado saudável de conhecimento no
lançar sementes de profissionalismo e percursos formativos misturados à
sábia manualidade, cérebro e muito coração.

Por essas fundadas motivações, o Autor deseja que nos percamos no
labirinto do terminar os afazeres apressadamente, contando os minutos e as
horas, obcecados em casa, na escola, à mesa, na rua, em família, entre



amigos.
Para que serve esta louca corrida?
Batemo-nos, obstinadamente, para perseguir ritmos desumanos,

justificando tudo. Para o cansado refrão “não se pode nunca perder tempo”,
tornamo-nos vítimas sacrificadas pela tirania mental que nos leva a
considerar cada minuto perdido quase um crime, que leva à sensação de
culpa e lamentos recorrentes.

Por sorte, graças também a este livro original, não somente para a escola
italiana, são oferecidas uma série de pratos gostosos e sugestões úteis e
praticáveis para vivermos melhor, para reconciliarmo-nos conosco e com os
outros, valorizarmos as sestas, vivermos o ócio criativo, realizarmos as
pausas necessárias. É bom resguardar-se das armadilhas provenientes da
eficácia ativista e dispersiva.

Há alguns anos, desenvolveram-se uma vasta literatura e correntes de
pensamentos a favor da lentidão e de tudo aquilo que o “slow” (o lento)
comporta. Mas é chegada a hora de se libertar das prisões mentais de quem
prega o bem e faz o mal.

Cada um de nós tem o sacrossanto direito de rebelar-se, onde se vive e
com quem se vive. Uma espécie de plácida e tranquila revolução de
comportamentos, que após ter lido estas páginas, possam transformar-se em
pão cotidiano, para experimentar o gosto do encontro, a beleza da aurora e
do pôr-do-sol, redescobrir a suavidade do calor da lua, observar com
encantamento os gestos, os olhos, os desenhos, os jogos das crianças, gozar
as nuanças do céu, admirar o voo das pipas, dos pássaros, as ondas do mar e
as carícias do vento.

Sem deixar de lado o sabor das comidas, os saberes derivados pelo fazer e
ser escola. A avaliação das exigências dos rapazes, que esperam ser
acolhidos, compreendidos, escutados, então o “perder tempo” para conhecê-
los e acolhê-los plenamente é sempre tempo ganho, capaz de transformar,
graças a metodologias didáticas atraentes, à aprendizagem de uma útil e
duradoura experiência de vida. O sorriso, a respiração, a meditação, o
abraço, as relações, um passeio a pé ou de bicicleta, o prazer de tomar o
“poder” de parar o ponteiro do relógio, tudo isso é nossa vantagem. Faz
bem. Experimente para crer!

E por que não se dedicar o tempo justo para si e para os outros sem se
fazer perseguir pela ferocidade de um tempo decidido pelos outros e pelas



circunstâncias que nos devoram e não nos deixam provar o verdadeiro
senso da liberdade?

Damos conta do mal que nos fazemos quando são forçados os ritmos e os
ciclos naturais da criação. Percebemos, em tempo, que nossos sonhos, de
olhos fechados e abertos, podem ser aceitos e também realizados, quando
não somos escravos dos ritmos impostos pelo exterior.

As relações autênticas, profundas, que assinalam positivamente e dão
senso e significado a nossa existência, quer seja na escola ou na vida, são
capazes de libertar humanidade, profissionalismo, empenho, bem-estar, se
não obcecados pela impaciência e pela pressa neurótica.

Não é verdade que as experiências mais belas e felizes são vividas nos
sinais das sensações prazerosas que não são influenciadas pela ânsia do
tempo que passa? O arco-íris não nos dá de presente momentos
maravilhosos sem olhar o relógio?

Uma sugestão apaixonada: cada um faz uma lista daquilo que lhe
aconteceu de positivo quando provou os percursos lentos, constantes,
tenazes da tartaruga e da lesma que, digamos, simplesmente, deixam um
caminho discreto, débil, mas sensato. E depois?

Inscrevamo-nos no PEL! Não pensem em fórmula econômica, mas no
Partido dos Encontros Lentos.

Tradução: Lígia Claret Lorencini Wild



APRESENTAÇÃO (������ ����������)
Margareth Brandini Park

Quando trabalhamos com formação, facilmente nos transformamos em
garimpadores de ideias, em viajantes que divagam diante de paisagens
inusitadas, capazes de riscos, ousadias, de tentativas de reescritas diante de
um palimpsesto sempre revisitado.

Foi em uma dessas viagens que a “lumaca” apareceu e nos instigou, a
mim e a minha parceira de “jornada formativa”, Renata Sieiro Fernandes.
Sem que soubéssemos, até pouco tempo atrás, a “lumaca” vinha
caminhando ao seu tempo e ao seu modo utilizando-se da velocidade da
Internet e, quando nos encontrou, estávamos atentas para não deixar de
percebê-la, com nossos olhos de viajantes a farejar, no ar, o colorido do seu
traço e a força de seu rastro.

A ideia de uma “lentezza” era muito atraente, em um rumo contrário aos
ditames da rapidez do progresso que nos coloca como cidadãos virtuais,
aqueles que não estão inteiros em lugar algum, cidadãos suspensos em
ondas globais.

E não era que o caracol conversava/dialogava com as crianças? Seu autor,
Gianfranco, acreditava, como Francesco Tonucci, nosso velho conhecido,
que as crianças podem e devem dizer basta? Que elas podem ser
“indicativos ambientais?” Que o ciclo da vida e a terra podem nos ensinar a
compreender nossa humanidade? Que a educação dos sentidos passa por
vivenciar o entorno tendo todo o tempo necessário para construir uma
observação de qualidade, que nos ensina os vários tons de um aparente
mesmo tom?

Quanto mais nos aproximávamos dos textos e do autor mais nos
identificávamos com seus princípios, ideias, ousadias, transgressões, com as
quais nos irmanávamos. Daí, para conseguirmos o livro vindo da Itália, foi
um passo rápido!

Com o livro em mãos, o desafio de lê-lo e de dialogar com suas ideias,
muitas vezes ajustando-as ao nosso cotidiano, foi lançado. As educadoras
que trabalhavam conosco na rede Municipal de Jarinu-SP, a qual assessorei
por dez anos, concordaram com a proposta de formação centrada nesse
livro. Primeiramente, traduziríamos capítulos e implementaríamos suas
ideias e discussões. Algumas pessoas da comunidade se interessaram e
também passaram a traduzir os capítulos.



Com algumas traduções nas mãos, pensamos que poderíamos entrar em
contato com o autor e perguntar se ele gostaria de conhecer nossa proposta
e de publicar seu livro no Brasil, traduzido por um grupo de professoras da
rede pública. Ele veio, ministrou oficinas e disse estar honrado em ter sua
obra traduzida por nós!

De uma viagem, de um trabalho, que chamamos “de chão de fábrica”,
nascia uma proposta transgressora: traduzir um autor de língua estrangeira
durante o cotidiano de uma rede pública. Aprenderíamos, assim, uma
língua, concepcões, e as colocaríamos em prática com nossas crianças e
também com a comunidade.

Embora tenhamos tradutores da comunidade, ressaltaremos, aqui, as
vozes das educadoras como passos de uma viagem, às vezes, sobre estradas
fáceis; às vezes, íngremes, nelas, sentimos que, mais que uma novidade
pedagógica, os escritos ponderam e incidem sobre a vida, princípios,
escolhas... Dizem elas:

“Ter contribuído para a tradução de uma importante obra literária me
ajudou a compreender melhor a proposta do autor e compartilhar suas
crenças, além do que permitiu que eu pusesse em prática o aprendizado
dedicado ao estudo da língua italiana e dizer: Caspita! Valeu a pena!”
Joelma.

“Ter participado do projeto de tradução do livro ‘La pedagogia della
lumaca’ cujo conteúdo prioriza a criança e seu desenvolvimento através da
educação lenta e significativa, é uma maneira de contemplar, com alegria e
verdade, o que é educação. Alegrei-me ainda mais ao traduzir o capítulo
“Desenho criativo ou fotocópia repetitiva”, pois trata do desenho, técnicas e
materiais que incentivam a produção artística e criativa das crianças.”
Roberta.

“Embora já tivéssemos lido e estudado alguns capítulos do livro, a
tradução do prefácio me fez pensar não só como professora e educadora,
mas como ser humano que deseja deixar sua marca de forma positiva nas
pessoas, pelos lugares por onde passo. É muito difícil abandonar a louca
correria do dia a dia do mundo capitalista, do consumismo exagerado em
que vivemos e enfatizar valores como simplicidade, inocência,
solidariedade entre tantos que, pela aceleração absurda em que vivemos,
não damos a devida importância. Ao final da tradução, pus-me a pensar:
Será que estou contribuindo para essa desaceleração?” Dalva.



“A tradução do livro “La pedagogia della lumaca”, com certeza, foi, para
mim, uma experiência muito gratificante, pois me proporcionou um estudo
mais profundo da língua italiana e uma reflexão sobre a maneira como
conduzimos nossas vidas e como podem ser mais produtivas e prazerosas se
fizermos uso da pedagogia do caracol, ou seja, pautada na realização de
tarefas e atividades de forma lenta, compassada, dando tempo ao tempo.
Além disso, este trabalho possibilitará aos profissionais da educação
brasileira rever e enriquecer suas práticas pedagógicas, resultando em um
trabalho significativo de acordo com a realidade de cada escola.” Maria
Teresa.

“Senti-me muito feliz ao traduzir uma obra tão significativa para as nossas
vidas! A proposta do livro é remar contra a maré, é ir ao encontro da paz e
da nobreza que há nas pequenas coisas. Sentir cada palavra, cada frase e
internalizá-las foi um exercício impressionante! Após traduzir o livro,
comecei a andar de bicicleta e observar as paisagens, isso fez bem para
minha alma!” Priscilla.

“Foi muito bom, pois prestei atenção na forma da escrita italiana. Ao
terminar a tradução, estava até com dor de cabeça, pois comecei e não
conseguia parar, acabei tudo no mesmo dia. É incrível como nos prendemos
às coisas com as quais interagimos e das quais gostamos.” Delma.

“Aprender um idioma novo aos 55 anos de idade? Um desafio? Sim! E
uma ânsia pessoal de criar oportunidade para a leitura de autores ainda não
traduzidos. O trabalho de tradução é, muitas vezes, ingrato. Como
transcrever a emoção de alguém, de outro país, de outra cultura, com outra
história de vida, como não cair no “Tradutore traditore” (Tradutor, traidor).
Essa ligação entre a emoção vivida e descrita pelo autor do texto original,
tentando uma correspondência biunívoca (impossível) em outro idioma, é
construir uma ponte entre os significados das palavras e seus símbolos,
deixando nos envolver por esses sentimentos. Procurando ter esse cuidado,
principalmente quando o tema traduzido nos remetia às nossas práticas
diárias na profissão, tentamos fazer uma imersão na emoção do autor e
traduzi-lo da forma mais fidedigna. Acreditamos que conseguimos isso.”
Valdete.

“Constantemente, inserimos obras significativas em nossa prática, visando
a um desenvolvimento cognitivo de qualidade. Agora, ser convidada a fazer
parte da obra foi muito interessante e significativo para a minha atuação



enquanto professora da língua italiana em formação, visto que a mesma
permite uma apropriação maior de entendimento da obra.” Valdirene.

“Ao receber a proposta para a tradução de um capítulo do livro ‘La
pedagogia della lumaca’, fiquei muito insegura. Será que poderia aceitar
esse desafio estando há tão pouco tempo em contato com a língua italiana?
Então percebi o meu engano... Como muitos filhos de Jarinu-SP, sou
descendente de italianos. A minha relação com esse idioma é antiga. Eu
poderia, sim, realizar esse trabalho e isso só traria crescimento aos meus
estudos. No início, tive dificuldades, mas, depois, tudo foi fluindo de tal
maneira que a minha confiança foi ficando bastante forte. Fiquei muito
surpresa ao concluir a tradução e ver o resultado. Esse foi mais um grande
aprendizado.” Edna.

“‘La pedagogia della lumaca’ surgiu na minha vida como um grande e
múltiplo desafio. Como educadora, desafiou-me a compreender e respeitar
o tempo das crianças. Como professora de Italiano, desafiou-me a ousar
propondo a minhas alunas do curso de iniciantes que desconsiderassem o
pouco tempo de estudo e aceitassem algo tão inovador. Como leitora,
desafiou-me a descobrir, a cada página, o valor da lentidão. Como
apaixonada pela língua italiana, desafiou-me a “perder tempo” lendo,
relendo, traduzindo, verificando, comparando, deduzindo, constatando e
aprendendo a cada linha o idioma de Dante. E, como ser humano,
apresentou-me os maiores e os mais encantadores dos desafios: ver a vida
com os olhos lentos da criança que fui; caminhar pela vida a passos
tranquilos, seguros e despreocupados da criança que quero ser; admirar a
vida como se o tempo não houvesse e, acima de tudo, viver a vida com a
mesma responsabilidade, mas com mais leveza, “ganhando tempo”
brincando, rindo, desenhando, criando, construindo, escrevendo e, na minha
horta, cultivando e colhendo alegria.” Renata.

“Traduzir a “lumaca”, sabendo que seu “padre” é uma pessoa conhecida,
foi de grande excitação; é como se estivesse fazendo parte da criação, sendo
a “mamma”, mimando e acariciando esse projeto/filho pronto.” Rosangela.

“Quando me propus a traduzir capítulos do livro de Gianfranco, minha
preocupação inicial foi com o não domínio da língua italiana, mas aceitei o
desafio por querer colaborar com a socialização de um material para a
formação de professores. Durante as traduções, deparei-me com questões
tão “humanas”, aparentemente muito simples, mas que provocam reflexões



extremamente relevantes para quem pensa a educação. Na era da
globalização, em que a tecnologia se supera a cada dia e que o cotidiano da
maioria das pessoas é norteado pelo relógio, agendas lotadas e cumprimento
de metas, pensar a respeito de um tempo lento é algo perturbador. Dar uma
pausa nessa roda viva e repensar o ser humano nas suas múltiplas
dimensões (cognitiva, psicológica, artística, afetiva, moral, ética...) é
movimento obrigatório de quem trabalha com educação. Ter acesso a esse
material foi importante para o meu trabalho com crianças pequenas, assim
como para o trabalho na formação de professores. Conhecer Gianfranco foi
um grande presente!” Fernanda.

“Foi com grande satisfação que aceitei fazer parte deste trabalho de
tradução do livro “La pedagogia della lumaca”. Minha dupla satisfação se
deve ao fato de ser professora e apaixonada pela língua italiana. Por ser
professora me interessei muito pela ideia defendida pelo autor de que a vida
é para ser contemplada, vivenciada, experenciada. O grande espetáculo da
vida deve ser apreciado sem que a pressa e o tempo sufoque a alegria da
descoberta. Por amar a língua italiana, acredito que foi uma oportunidade
especial de exercitar a leitura de um livro bem escrito. Ler e traduzir alguns
capítulos deste livro se constituiu em um grande e prazeroso desafio.
Agradeço a equipe de coordenação deste projeto pela oportunidade que tive.
Grazie mille.” Lucinéia.

Essas vozes, de forma inequívoca, chamam nossa atenção para a
necessidade de um “lumacamento exercitado no cotidiano”, alertam que,
muitas vezes, menos significa mais! Que os olhos, para maravilharem-se
diante da natureza, da vida pulsante, precisam de tempo para se deitar sobre
as coisas e assim apreendê-las. A educação dos sentidos passa por questões
relativas a um tempo que podemos chamar de “ocioso”, um tempo que se
contrapõe, normalmente, ao do corre-corre da escola. Passa também pela
quebra de uma imagem de “indivíduo partido”, chamado, a todo instante,
para algo que o joga em outro lugar que não o presente. Desafios grandes
diante do modelo de cidadão-profissional alardeado nas mídias - aquele
cujas demandas chamam a todo instante. Um sujeito que se julga
importante por isso!

A riqueza contida na simplicidade de “La pedagogia della lumaca”,
escrita por Gianfranco Zavalloni, possibilita muitas reflexões sobre o
cotidiano escolar. As estratégias didáticas gerais propostas pelo autor são:



“perder tempo” para conversar com os alunos; usar novamente a caneta e a
caneta tinteiro, com o propósito, dentre outros, de belas escritas; andar a pé
pela cidade; trocar fotocópias e folhas mimeografadas por desenhos das
crianças; observar as nuvens no céu; escrever e desenhar cartas e cartões;
assoviar e fazer hortas na escola...

Destacaremos alguns capítulos que desenvolvem conceitos muito afinados
com nossa prática de formação centrada nos estudos da Memória, do
Cotidiano e do envolvimento com as comunidades e seu entorno.

O capítulo 27, “Horta didática para tornarmo-nos ‘lentos’ como a
natureza” trata do aprendizado, possível e desejável, com os ciclos por meio
da natureza através da horta na escola. A proposta é bem mais ampla que a
de degustar o que plantamos para a merenda, embora isso faça parte!
Quando organizamos o livro “Formação de educadores - memória,
patrimônio e meio ambiente”, publicado em 2003, defendemos a
necessidade de transgredir os espaços-tempos escolares para vivenciarmos
experiências ambientais significativas, colocamos que o tempo escolar
obedece a outro ritmo, o do ano escolar e, usualmente, tudo que plantamos
durante o período letivo morre nas férias, pois ninguém cuida e, no reinício
do novo ano, planta-se tudo novamente... No ritmo de Sísifo insano!

Outro aspecto bastante interessante dessa pedagogia no capítulo em
questão é o conceito de uma “campesania”, ou seja, uma cidadania
campesina, o termo cidadania teria um equivalente ao habitante do meio
rural, um termo que ofereceria justos valores aos saberes camponeses
relacionados ao trato com a terra. Como em nosso país o termo camponês
não é utilizado, teríamos que trocá-lo por outro, preservando, assim, a ideia
original da pedagogia “della lumaca”. Por nos situarmos em um município
rurbano (local em que o meio rural praticamente encontra-se junto do
urbano), tal reflexão poderia ser muito positiva.

Essa discussão envolvendo o homem do campo brasileiro, o caboclo, me é
muito cara, uma vez que minhas pesquisas nos almanaques de farmácia
brasileiros passaram pela criação da figura do Jeca Tatu do grande escritor
Monteiro Lobato. Apesar de o mesmo ter surgido pela raiva do escritor ao
não dar conta da propriedade rural recebida de herança do avô, a criatura
termina por servir como modelo do habitante rural brasileiro. O escritor
tentou, posteriormente, mudar a imagem estigmatizante do caipira, porém
em suas próprias palavras: era tarde demais! O Jeca passou a representar a



imagem nacional do habitante do campo. Vários intelectuais propuseram
outros tipos, tais como o Jeca Leão de Rocha Pombo, Mané Chique Chique
de Ildefonso Albano e Juca Mulato de Menotti Del Picchia, caboclos com
várias virtudes, mas as alianças do Jeca com as mídias esparramaram o
modelo Brasil afora, permanecendo até a presente data no imaginário
nacional como retrato da preguiça e ignorância do caipira.

Vivemos várias experiências pedagógicas que ilustram tais reflexões,
como, por exemplo, no dia da árvore, desse ano (2010), dois pais, um
agricultor e um jardineiro, participaram do plantio de árvores com as
crianças na escola. Pedi que eles, enquanto plantavam, nos ensinassem
como fazer. Fomos surpreendidos por explicações detalhadas, desde a cova,
o nível (Alguém já havia ponderado que havia necessidade de respeitar o
nível para colocação da muda na terra?), as formas de colocar adubo, da
rega, do acompanhamento necessário. As crianças-filhas, orgulhosas dos
pais sábios, exibiam os melhores sorrisos e as educadoras compreendiam os
diversos saberes que circulam pela sociedade!

Portanto, recuperar e tratar de forma adequada os saberes dos
profissionais ligados a terra pode ser uma tarefa mais que legítima não só
para educadores e comunidades rurais, como para a sociedade como um
todo.

O capítulo 28, com o título “O local na era global” tem imensa
consonância com nosso eixo que prioriza a história local. Normalmente,
quando assumimos que iremos trabalhar com a memória da cidade, temos
que passar por um processo de esclarecimentos pautados na desmistificação
dos pensamentos saudosistas. Temos que encarar tais expectativas
esmiuçando-as para nos livrarmos dos memorialistas saudosos que sempre
habitam as cidades e que estão de plantão para oferecer um discurso que
ambiciona a volta às origens, como se outrora fosse somente bom... Esse,
realmente, é o primeiro passo para impulsionar as relativizações com
relação às experiências com o passado.

O clima criado com o enfoque do passado/presente tem se mostrado, em
muitos projetos, extremamente instigador. As pessoas se envolvem partindo
de suas histórias, de suas experiências, sempre portando grande dose
emotiva. Pensando no mito grego, Mnemosyne não se intimida e enfrenta,
bravamente, Chronos. Representante da memória personificada, filha do
Céu com a Terra, se une a Zeus e gera as nove musas. Será, pois a memória



que poderá possibilitar o enfrentamento com o Tempo (Chronos) que
devora seus filhos, gerando marcas, deixando pegadas- formas de existir
que resistem ao apagamento. Buscamo-nos para não nos perdermos. O
grupo de educadores se aproxima e o que é uma grande força aglutinadora
também é um fator de desestabilização. Explicitando melhor: pela grande
alternância de profissionais nas redes públicas, os recém-chegados sentem-
se excluídos do grupo mais antigo que, normalmente, mostra-se muito
coeso. O desafio é que os eternos retornos para incluí-los precisam ocorrer
com rapidez e precisão, o que nem sempre é possível no cotidiano escolar.

Somos de determinada forma, comportamo-nos, valorizamos ou
desprezamos de acordo com nossas vivências nos locais onde habitamos. A
valorização desse cotidiano termina por subverter as vozes no interior da
escola. As crianças/adolescentes/pais da comunidade conhecem e falam de
coisas, lugares e hábitos locais e aquele que, normalmente, detém a fala
nesse espaço, o educador, passa a ser um parceiro, um ouvinte. A
construção do conhecimento apresenta dinamismo, prazer e desafios. Não
desconhecemos as críticas existentes em relação aos currículos
regionalizados; gostaríamos de frisar que o ponto de partida calcado no
trabalho com o cotidiano local pode proporcionar bases sólidas para a
posterior ampliação de repertório. O local é ponto de partida (de
permanência), mas não se constitui em ponto de chegada.

O ciclo da vida traz também uma discussão desafiadora, presente no
capítulo 35, “A criança, o cemitério e o bosque santo”. Tudo o que nasce
tem seu apogeu, lança suas sementes e morre. Tratar da morte no espaço
escolar é extremamente desafiador, ainda mais vindo com exemplos do
grande artista-ambientalista Hundertwasser, um transgressor de primeira
linha, que defende concepções absolutamente revolucionárias. Para tornar
tudo mais complexo, temos, aqui presentes, as várias visões que
acompanham os credos religiosos e a escola, como bem sabemos, só é laica
no texto da lei.

A morte, na escola, é vista como tabu; o cemitério, normalmente, é visto e
ensinado como lugar sombrio, aterrorizante. Pensemos que são os adultos
que os colocam assim para as crianças, pois elas mesmas tratam do assunto
com outra visão.

Dos ensinamentos dessa pedagogia cremos ser um dos pontos mais
desafiadores para mudar pensamentos e práticas preconceituosas arraigadas



no cotidiano escolar. Muito esforço pedagógico e vontade política são
necessários para sua implementação!

O livro “Amabile e Tranquila, minhas duas nonas” foi utilizado com os
alunos para tratar da morte aliada à vida, às raízes das famílias que se
entrelaçam com as dos vegetais, ensinando a finitude e a importância das
relações intergeracionais. Tal trabalho apresenta grande consonância com os
princípios focalizados pela pedagogia aqui analisada.

Por tratarmos de um sistema educacional diferente do nosso em suas
categorias, vale ressaltar, aqui, que, quando aparecem nos textos os termos
abaixo, eles significam:

O caracol, sem pressa, carrega sua casa nas costas. Poderíamos intuir que
as crianças e os educadores, deixando de se apressar tanto, poderiam levar
suas identidades e seus valores “costurados neles” e, desse modo,
questionar a concepção de que o progresso está ligado à pressa e a lentidão
e a calma estão ligadas ao atraso. Em muitos momentos históricos, coube à
educação desmistificar crenças e posturas. Um caracol, com sua pedagogia,
pode ser um belo ponto de partida!

Convidamos à leitura de um material que, certamente, irá desafiá-los, não
antes sem agradecer, especialmente, a:

Gianfranco Zavalloni, por assumir a construção do conhecimento como
um ato anárquico, no mais belo de seus sentidos;

Renata Holmuth Motta, por acreditar, costurar o grupo em torno das ideias
e trabalhar duro para garantir a qualidade do processo;

Maria Teresa de Godoi Silva Sevillano que, ao lado de Renata Holmuth
Motta somou esforços e manifestou grande dedicação à proposta;

Renata Sieiro Fernandes, por bancar as transgressões sempre e fazer delas
motivo de muitas realizações nossas.

À Editora Adonis, por acreditar que os livros podem carregar trangressões
educativas de grande potência.
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INTRODUÇÃO
Gianfranco Zavalloni

Na escola da vagareza
Está muito na moda ter uma oliveira secular no jardim das casas de campo

reabitadas nesses últimos tempos por citadinos. Pena que onde se constroem
mansões, hoje, não houvesse olivais em outros tempos. Se plantassem
pequenas mudas de oliveira seriam necessários anos para ter uma árvore
grande. Surgiram, por isso, empresas especializadas que extraem oliveiras
seculares dos seus lugares de origem e as plantam a alguns metros da porta
de casa. Ninguém tem mais tempo para esperar? Hoje, se quer ter tudo
rapidamente. Primeiro graças à televisão e agora graças às redes
telemáticas, está muito em voga o fornecimento de notícias “em tempo
real”, “em transmissão simultânea”. Há a convicção de poder ler mais se
estiver ligado “em rede” com o mundo todo através de um computador, de
um telefone ou de um monitor. Para que tudo isso? Muitas vezes ninguém
sabe. Sabe-se só que estamos ligados ao mundo inteiro. Talvez se crie uma
sensação forte de segurança, de proteção, em relação ao “se sentir sozinho”.
Vive-se com o mito premente do tempo real e se perde a capacidade de
saber esperar. Quem ainda tem tempo para esperar a chegada de uma carta?
Hoje, é possível pegar um telefone e falar com quem quiser em poucos
segundos. Que vantagem há em escrever cartas se é preciso esperar uma
semana, se tudo correr bem? Muito melhor o telefone, o correio eletrônico,
a chat. Há alguns anos, quando ainda não existia Internet, Jeremy Rifkin
nos lembrava de que “… a raça humana baseou-se, ao longo da história, em
quatro dispositivos fundamentais de marcação do tempo: os rituais vitais, os
calendários astronômicos, os sinos e os horários. E, agora, há os programas
de computador. Para cada novo dispositivo inserido no cotidiano, maior o
distanciamento da raça humana dos ritmos biológicos e físicos do planeta.
Passamos de uma participação forte nos ritmos da natureza ao isolamento
quase total dos ritmos da terra…”.

Estamos na época do tempo sem espera. Isso tem repercussões incríveis
no nosso modo de viver. Não temos mais tempo para esperar, não sabemos
participar de um encontro sem sermos perturbados pelo celular, “queremos
tudo e queremos já”, em tempo real. As teorias psicológicas concordam em
pensar que uma das diferenças entre as crianças e os adultos seja que as
crianças vivem segundo o princípio do prazer (“tudo e já”), enquanto os



adultos vivem segundo o princípio da realidade (saber fazer sacrifícios,
hoje, para usufruir amanhã). Parece-me que, hoje, os adultos, também
graças à sociedade do consumismo exasperado, vivem, exatamente, como
as crianças, segundo as modalidades do “quero tudo e quero já”. Saberemos
reencontrar tempos naturais? Saberemos aguardar uma carta? Saberemos
plantar um bulbo ou uma castanheira sabendo que serão os nossos bisnetos
a ver a sua majestade secular? Saberemos esperar? Trata-se de empreender
um novo itinerário educativo. Pais, professores e todos aqueles que giram
em torno do mundo da escola são estimulados a dar sugestões oferecidas
pela pedagogia do caracol e podem recomeçar a refletir sobre o sentido do
tempo educativo e sobre a necessidade de adotar estratégias didáticas de
desaceleração, por uma escola lenta e não violenta.



CAPÍTULOS



1. APRENDER COM AS EXPERIÊNCIAS E GUARDÁ-LAS COMO UM
TESOURO

Tradução: Dalva Nascimento Aguiar
Vitruvio, famoso arquiteto da antiga Roma, dividiu os arquitetos em três

categorias: os que sabem construir bem, mas não sabem escrever, desses
ficarão as obras, não os nomes; os que escrevem, mas não constroem,
desses não ficará nada; e enfim os poucos que unem os dois dons.

Aos trinta e cinco anos, Leonardo da Vinci, vendo que a dignidade da
pintura não era plenamente reconhecida – os pintores não tinham serventia
– decidiu escrever para demonstrar que a arte da pintura, tendo uma base
teórica, era ciência.

Poderíamos dizer o mesmo da escola e da educação em geral. Na escola,
há os bons professores. Esses deixam traços na vida de pessoas a quem
durante a infância comunicaram o prazer de estudar, o gosto de aprender, o
método de aprender a aprender. Há os que escrevem sem nunca terem tido
uma experiência direta com crianças. São aqueles que por terem obtido um
diploma se autodefinem pedagogos, encontram-se frequentemente nas
universidades. Deles e das suas teorias pedagógicas, por um breve período,
há menções em textos universitários e nos livros aconselhados para a
preparação de concursos. As editoras que publicam esses textos ficam
extremamente agradecidas a tais autores, sobretudo àqueles periódicos que
antecedem os concursos, quando dezenas de milhares de aspirantes à
carreira de professor são obrigados a beber nas fontes do saber pedagógico.
Deles talvez reste uma vaga recordação.

Enfim há os verdadeiros professores, os que sabem ensinar, que sabem
ajudar a fazer florescer as inteligências e as personalidades dos alunos com
os quais trabalham e sabem também refletir sobre o próprio trabalho
educativo, escrevendo e documentando. Cada experiência didática é sempre
única. Cada um de nós tem recordações, experiências e momentos de vida
escolar a serem narrados. Os professores deveriam criar o hábito de fazer
anotações sobre o trabalho feito num caderno ou num diário, trazendo
ganhos, assim, a partir da experiência vivida, tanto para si mesmos quanto
para os outros. Esse “criar memória da experiência didática” é um aspecto
importante do ensinar. Na Itália, temos pouquíssimos exemplos de didática
narrada e documentada. O mais clamoroso foi o do professor Marcelo
D’Orta, com o seu Io speriamo che me la cavo (Mondadori, Milão 1990)1



de onde, junto com a espontaneidade poética da fala infantil,
desgramaticada, também emergiu, para a opinião pública, uma
ridicularização da escola. Ainda bem que, antes dos alunos de Arzano,
tivemos os alunos de Barbiana. De fato é com don Milani que podemos
contar com um exemplo histórico de didática vivida e divulgada. O segundo
exemplo histórico de pedagogia vivida e narrada é a experiência de Mario
Lodi. Nos seus livros, está a vivência de um professor que escolheu “criar
raízes” em um lugar e ali trabalhar por uma educação em sentido global,
com uma metodologia ativa, vivida e experimentada no cotidiano. Um
terceiro exemplo histórico é o de Alberto Manzi, mítico mestre da
transmissão televisiva Non é mai troppo tardi2. Há também Maria Maltoni
com os Quaderni di San Gersolé3, sem esquecer as grandes experiências de
Maria Montessori e Rudolf Steiner e as escolas que deles receberam o
nome: as escolas montessorianas e steinerianas. Nos últimos anos, um
diretor de escola em Treviso, Francesco Codello, deu uma contribuição
importante para o conhecimento das experiências de “escolas
democráticas”. Encontramos a grande paixão educativa sintetizada no seu
livro Vaso, creta o fiore? Né riempire, né plasmare ma educare4 (La
Baronata, Lugano 2005): um exemplo de pedagogia e de educação
libertária, experimentada cotidianamente nas escolas. Para completar o rol,
recordamos Arte per nulla5, de Federico Moroni, professor da escola de
Bornaccino (Santarcangelo di Romagna). Felizmente, hoje, estão surgindo
novas figuras de professores que conseguem não só “fazer escola”, mas
também “fazer pedagogia” a partir da própria experiência concreta. O
Instituto Estatal de Sogliano al Rubicone (www.scuolesogliano.it) trabalha
há anos com documentação, mediante um verdadeiro e concreto Centro de
Documentação: La Traccia6, onde é possível consultar, entre os vários
livros, materiais e apostilas didáticas, uma coletânea interessante de
“material vivo”, fruto das experiências diretas dos colegas docentes.
Encontram-se também diversos livros produzidos durante a realização dos
Projetos 0-6 anos da Região Emilia Romagna, como por exemplo, o
Dizionario di Merlino7, um texto que conta a experiência das colegas
Maddalena Zanfanti e Fiorela Toni, da Escola da Infância da fração de
Ponte Uso.
1. Nota do tradutor: “Io speriamo que me la cavo” poderia ser “Eu, esperamos que me dê bem”
usando uma tradução inventiva a fim de transmitir a ideia de linguagem coloquial, sem rigor



gramatical, contida na expressão em italiano.
2. Nunca é tarde demais.
3. Cadernos de São Gersolé.
4. Vaso, barro ou flor? Nem encher, nem plasmar, mas educar.
5. Arte por nada.
6. Nota do tradutor: a palavra “traccia” pode significar traço, marca, vestígio, pista, pegada, mas
também esboço, traçado. Refere-se, portanto, ao mapa para a busca de algo mediante indícios, pistas,
documentos que levam a descobertas.
7. Dicionário de Merlim.

Entendemos bem que essa reflexão definida como Pedagogia do caracol:
por uma escola lenta e não violenta não nasceu nas salas dos filósofos ou
de estudos universitários de professores de pedagogia. Não nasceu nem
mesmo de uma experimentação. Surgiu, simplesmente, do encontro
cotidiano e do caminho compartilhado durante anos com crianças,
adolescentes, professores, pais, disciplinadores, pessoal das secretarias e
colegas diretores.

O prazer da vagareza
Por que desapareceu o prazer da lentidão? Onde foram parar os
vagabundos de antigamente? Por onde andam aqueles heróis das
canções populares que passam o tempo sem fazer nada? Onde estão
aqueles vagabundos que perambulam de um moinho a outro moinho
e que dormem sob as estrelas? Desapareceram junto com as trilhas
nos campos, com as pradarias e as clareiras nos bosques?
Desapareceram junto com a natureza? Um provérbio tcheco define o
seu plácido ócio com uma metáfora: eles contemplam as janelas do
bom Deus. Quem contempla as janelas do bom Deus não se entedia;
é feliz.
(Milan Kundera, La lentezza8, Adelphi, Milão 1995).

8. A lentidão.



2. A CORAGEM DE DIZER BASTA
Tradução: Dalva Nascimento Aguiar

Rumo a uma pedagogia do caracol
É tempo de dizer: “Chega de correr!”. A nossa escola está focalizada no

mito da velocidade, do “fazer rápido”, da aceleração – refletindo as
tendências de uma boa parte da nossa sociedade. Tomei consciência dessa
amarga realidade em duas ocasiões. A primeira foi quando a minha
companheira Stefania me presenteou com o livro de Christoph Baker: Ozio,
lentezza e nostalgia. Decalogo mediterraneo para una vita più conviviale1

(EMI, Bologna 2006). Encontrei na terceira página uma dedicatória escrita
por ela: “Vive o ócio comigo... e descobrirás um mundo novo feito de
pequenas, mas intensas emoções”. O livro de Baker me atingiu como um
raio, literalmente. É um autêntico manual de pedagogia com ensejos
didáticos para quem quiser se aventurar no fascinante mundo da escola,
feito de ideias e teorias (pedagogia) e de prática cotidiana (didática). A
segunda foi pouco tempo depois quando a mãe de uma menininha veio ter
comigo na Direção da Escola. Falando da experiência escolar da filha desde
que entrara no primeiro ano do ciclo médio2, havia poucos meses, a mãe me
disse:
1. Ócio, lentidão e nostalgia. Decálogo mediterrâneo para uma vida mais convivial.
2. Nota do Tradutor: o primeiro ano da chamada “scuola media” na Itália corresponde ao primeiro
ano do terceiro ciclo fundamental no Brasil.

— Sabe, Diretor, outro dia a minha filha disse: “Mamãe, os professores
dizem sempre para nos apressarmos, pois não podemos perder tempo,
temos que ir em frente. Mas, mamãe, para onde temos que ir? Em frente
onde?”.

A partir daquele exato momento comecei a me perguntar: Na escola é
preciso realmente correr? Estamos certos de que seja a melhor estratégia a
adotar? Temos mesmo que coadjuvar uma sociedade que nos impõe a
pressa a qualquer preço? Pensei na minha experiência, nas minhas origens.
Eu nasci, cresci e vivi em família camponesa. A vida no campo é ligada à
natureza, a um tempo cíclico, feito de semeaduras, esperas demoradas e
colheitas. Um tempo cadenciado pelas quatro estações. Continuei a refletir
lembrando-me das minhas leituras juvenis (Don Milani, Carlo Doglio, Ivan
Illich, Erich Fromm, Marcello Bernardi, Ernest Friedrich Schumacher,
Giannozo Pucci, Giuseppe Lanza del Vasto, Massimo Fini) e lendo textos



inteiramente dedicados à relação do homem com o tempo. Ajudaram nessa
reflexão Jeremy Rifkin e o seu Le guerre del tempo3 (Bompiani, Milão
1989) em que se fala da mudança das ideias sobre o tempo ao longo da
história e David Le Breton com Il mondo a piedi. Elogio della marcia4

(Feltrinelli, Milão 2001), uma reflexão sobre o quanto é importante
caminhar. E, é claro, o já mencionado Christoph Baker que analisa a
sociedade ocidental e a define: “Um sistema baseado no lucro e no
consumo (…) que acabam por ser os únicos objetivos da vida dos homens”.
3. As guerras do tempo.
44. O mundo a pé. Elogio à marcha.

Lentidão e ócio
A literatura sobre o tema da vagareza e da desaceleração está se

ampliando notavelmente nesses últimos anos. Entre as reflexões mais
interessantes cito Tom Hodgkinson (www.idler.co.uk) de quem é pertinente
lembrar dois ensaios: L’ozio come stile di vita e La libertà come stile di
vita5; são duas verdadeiras obras-primas de suporte à “filosofia da lentidão”.
A tese de fundo de Tom Hodgkinson é a de que numa sociedade baseada no
fazer, no culto à eficiência, no mercado global e na velocidade, a maneira
para sermos verdadeiros revolucionários é cultivar o ócio e desacelerar,
fazermos nós mesmos e produzir localmente, perder tempo. Perder tempo é
um verdadeiro pecado capital em um sistema social centrado no lucro a
todo custo. Perder tempo liga-se bem a uma sociedade baseada em ritmos
cíclicos, a um estilo unido à natureza, ao trabalho que o homem faz para
produzir o seu próprio sustento. A ideia do “perder tempo”, do aguardar
pacientemente que um ciclo se complete, é característica do trabalho
camponês, da terra e do campo. Pensando bem, no trabalho no campo não
existem pausas que não sejam fecundas; o tempo perdido, na realidade, é
um tempo biologicamente necessário, que se enche, muitas vezes, de
atividades de preparação para eventos cíclicos como são as colheitas ou as
semeaduras. Enquanto a velocidade está ligada a tempos lineares, a uma
produção industrial centrada no descartável, a um modelo de sociedade que
consome e que não se preocupa em fazer retornar aos ciclos naturais os
bens, energias, matérias-primas e as pessoas. É um “tempo-flecha”, sem
esperas.
5. O ócio como estilo de vida e a Liberdade como estilo de vida.

Tudo isso incide, indelevelmente, na educação, na formação das pessoas e



na organização da escola. Um aprofundamento significativo sobre esse tema
foi apresentado em 2002 pelo grupo Educhiamoci alla Pace6 (GEP) de Bari,
durante um curso de formação residencial sobre o tema “Em companhia do
ócio, lentidão e poesia”. Na rubrica “o que faremos” do folheto de
apresentação lia-se: “Desenharemos, escreveremos poesias, frases e
reflexões usando caneta tinteiro e pena. Tentaremos ‘poetar’ em língua
local. Levaremos no bolso um canivete para fabricar apitos e construir
pequenos brinquedos. E depois vamos caminhar... Vamos nos divertir e...
Vamos descansar”. Por alguns dias, trabalhamos, refletimos e nos
confrontamos sobre a necessidade didática de “desacelerar” e de “fazer
escola mais lentamente”. Assim percebemos a necessidade de propor, nos
tempos atuais, um novo modelo pedagógico que de maneira metafórica
chamamos de pedagogia do caracol. Esse modelo pedagógico ou, melhor
ainda, essas sugestões de caráter educativo, nascem de uma reflexão sobre
como vivemos o tempo escolar em relação aos ritmos da sociedade.
6. Eduquemo-nos para a Paz.

“É algo muito semelhante – como me sugeriu Edoardo Martinelli
(www.barbiana.it) no seu recente livro Don Lorenzo Milani. Dal motivo
occasionale al motivo profondo7 (SEF, Florença 2007) – ao scholé de Platão
no Timeu: scholé é o tempo que transcorre sem atormentações, não sujeito
às angústias da necessidade, traz consigo a ideia do adiamento, do ócio, da
vagareza. A palavra é sinônimo de aplicação, estudo e, portanto, de escola,
apesar da acepção negativa em grego do termo scholasticos, que indicava
quem perde tempo”.
7. Don Lorenzo Milani. Do motivo ocasional ao motivo profundo.

Estratégias didáticas de desaceleração
Trata-se, portanto, de “perder tempo” dentro da escola, ou seja, de

descobrir as diversas estratégias didáticas úteis para desacelerar. A obra
concreta é deixar cair algumas práticas educativas e didáticas que quase por
inércia entraram nos hábitos das escolas. Torna-se, assim, indispensável
propor novas práticas que talvez para alguns pareçam antigas ou já
arquivadas no passado.

1. Perder tempo conversando. Há uma fase, normalmente no início do
primeiro ano de um novo ciclo escolar, em que todo o tempo perdido com
falar e ouvir os alunos sobre as suas estórias pessoais é preciosíssimo. É o
tempo da descoberta, do conhecimento das vivências pessoais, da



elaboração de boas regras comuns do convívio.
Perder tempo sem “fazer o programa” (um dos principais motivos de

ânsia dos nossos professores) não é decerto perder tempo. Há muito que
pensar a respeito, sobre todas as atividades da chamada continuidade entre
os diversos graus de escola… Se ainda por cima não perdermos tempo em
conhecer os nossos alunos!

2. Voltar à caneta tinteiro e à pena. Estamos falando da caneta
estilográfica, da caneta tinteiro, pena e tinta de escrever. É a arte da
caligrafia, do escrever bem, da bela escrita. Na era do computador, trata-se,
também, de experimentar a técnica do tinteiro e da pena. Eis algumas
reflexões que surgiram com o uso da pena durante um curso organizado
para adultos:

– A pena nos levou de volta no tempo;
– Há anos escrevo com letra de imprensa, com a pena reaprendi a usar o

cursivo;
– A mão estava solta, a mente leve...;
– “Captei” uma recordação antiga: “A mancha no caderno, cingida de

vermelho, a mancha selada com um 2.”;
– Revi meus cadernos de quando eu era menina e me impressionei;
– Escrever com a pena para mim era difícil. Não conseguia escrever com

uma bela escritura. Escrevi, hoje, mais uma vez, fazendo tantas manchas,
como quando era criança: notei, hoje, o rumor da pena e a sua lentidão, o
ato de imergi-la na tinta que obriga a parar...;

– Comecei a escrever e tinha certeza de que faria manchas, era, aliás, o
que eu desejava, mas não consegui.;

– A pena não me trai, escorre lépida e não faz buracos na folha...;
– Comecei a escrever muito bem, depois disse a mim mesma: “Não!”, e

voluntariamente comecei a manchar o escrito.;
– Não entendo onde está a dificuldade de usar a pena: mas por que ela

desapareceu?
3. Passear, caminhar, andar a pé. É a primeira e indispensável maneira de

viver em um território, para conhecê-lo bem e profundamente nas suas
vicissitudes históricas e geográficas. Fazer isso junto com todos os colegas
da turma permite viver emoções, voltar o olhar para detalhes nunca vistos
da cabine dos nossos velozes automóveis, sentir os perfumes, experimentar
sensações que criam laços. Para isso seria realmente importante começar



(ou recomeçar) a fazer excursões a pé.
4. Desenhar em vez de fotocopiar. A fotocópia é a grande maldição das

nossas escolas. Hoje, faz-se fotocópia de tudo. Temos a mania de reproduzir
tudo com uma fotocópia e “dar aos nossos alunos para colorir”, hoje,
tornados especialistas em preencher de cores os espaços de uma fotocópia.
É preciso recuperar a originalidade do fazer pessoalmente, com o desenho
próprio. Desenhar e criar sozinhos tabelas, esquemas e organogramas. Só
assim as aprendizagens serão nossas.

5. Olhar as nuvens no céu e olhar as flores da janela. Conheço uma
professora que leva sempre os alunos da sua turma para o prado diante da
escola. Nos dias nublados e ventosos, ela os faz deitar na grama e olhar as
nuvens no céu, imaginando formas e observando movimentos. Isso é
escola? Sim, é escola, uma excepcional escola de poesia.

6. Escrever cartas e cartões postais verdadeiros, usando-os como meio
artístico. Na era do correio eletrônico sinto um desconforto quando recebo
os votos de Feliz Natal com uma carta de correio eletrônico endereçada a
outras 150 pessoas (a lista pessoal de endereços de quem escreve). Chega
mais rápido e não se perde tempo: esse é o motivo. Não há nada de mais
impessoal. Que belo, pelo contrário, receber e escrever um cartão, uma
carta única, um bilhete personalizado. Por ocasião das festas e das datas
especiais, em vez das clássicas lembrancinhas (gadget ou brinquedinhos
muitas vezes inúteis) propomos aos nossos alunos escrever, por exemplo,
cartões inspirados no movimento artístico da chamada “arte postal”. A arte
postal (em inglês mail art) é a arte que usa o serviço postal como meio. O
exemplo mais comum é o dos envelopes ilustrados e selados com selos do
primeiro dia de emissão que os filatelistas chamam de first-day covers. Mas
a arte postal verdadeira é constituída por envelopes e cartões postais
decorados de vários modos com um leque largo de outras técnicas, como a
colagem, os carimbos decorativos e a criação de selos falsos (artistamps). E
assim haverá milhares de cartões desenhados pelas crianças e adolescentes
rodando pelo mundo afora.

7. Aprender a assobiar na escola. Há tempos era proibido assobiar na
escola. Era tabu. Aprendi depois, escondido no corredor do liceu. Um efeito
eco fantástico. Já tentaram, leitores, ensinar as crianças a assobiar?

8. Fazer uma horta na escola. Uma horta precisa do respeito ao tempo de
espera: essa atividade desenvolve nas crianças a atenção para os ritmos



naturais. É uma experiência verdadeira de lentidão, tem a ver com o
“cuidar”, cultivar a terra seguindo os seus ritmos, pode ajudar a encontrar
um equilíbrio. Não é por acaso que se pratique também a hortoterapia. É
uma experiência sem vínculos, que podemos fazer nas Escolas da Infância,
Primárias e Secundárias.

Joguei uma pedra no lago da pressa. Nos próximos capítulos vou me
aprofundar nas várias práticas acima mencionadas, uma por uma.



3. OBRIGADOS À LENTIDÃO
Tradução: Dalva Nascimento Aguiar

Tempo e espaço: duas dimensões vitais
A visão especial de Tonino Urgesi (tonino.urgesi@virgilio.it) convida a

refletir: é a visão de quem vive, desde sempre, a condição existencial de
“deficiente”.

Vivemos, ainda hoje, no século XXI, na dimensão tempo-espaço, uma
dimensão encontrada pelos antigos filósofos gregos: todo o nosso
pensamento é aristotélico, platônico e ainda não somos capazes de olhar
além, de ir além.
Vou tentar sintetizar um pensamento do filósofo Umberto Galimberti. O
homem conseguiu encontrar novas técnicas para andar na Lua, mas na
relação humana estamos parados naquelas duas dimensões.
Não somos capazes de achar novas “durações”, novos “ares” para viver
novas dimensões, pois nos encontramos no vórtice tecnológico,
econômico, onde o que é humano é colocado a serviço disso, e o sistema
para sustentar esse equilíbrio precisa de tempo, de espaço.
Hoje, podemos ver que também a relação tem um seu “tempo”, uma sua
velocidade, a velocidade da relação, onde se queima a experiência do
outro. A esta altura faço uma distinção entre o “tempo homem” e o
“tempo horas”. No “tempo homem” o deficiente pode viver porque não há
limitações, não há barreiras, é o tempo da recordação, do sonho, da
esperança. No “tempo horas” não há lugar para o deficiente, para a
cadeira de rodas: é “o tempo” da pressa, da competição, de quem tem que
chegar à meta. Com um deficiente isso não funciona, pois a própria
deficiência o obriga a uma lentidão. Impõe a quem se relaciona com uma
pessoa deficiente um “tempo homem”, uma corporeidade, e isso, na
dimensão da pressa, pode assustar, pois um deficiente tem que ser tocado,
vestido, despido, acudido, e isso requer tempo e calma. Um tempo e uma
calma que nos leva a uma reflexão sobre o próprio “eu” a qual lhe
ensinaram a não escutar.
Se quisermos procurar de qualquer maneira uma diferença entre o
deficiente e o não deficiente, essa consiste no fato de que o deficiente é
obrigado a prestar contas a si mesmo, um “si mesmo” corpóreo, limitado.
Quantas vezes ouvi a resposta: “Não tenho tempo”. Ou quando eu dizia
que também queria ir fazer compras com eles, respondiam que devia ficar



em casa, porque era preciso fazer tudo rápido, não perder tempo. A
cadeira de rodas é algo que faz perder tempo. E me pergunto: o que é o
tempo? (…) O tempo não é alguma coisa que pode discriminar o homem,
o tempo está nas pessoas, está em cada história com que me relaciono. A
minha desabilidade me comporta também a dificuldade na expressão da
palavra. Lembro-me que durante uma prova oral na sala o professor de
filosofia me chamou dizendo que me interrogava durante o intervalo
porque não tinha tempo, tinha que interrogar os outros colegas. A esse
ponto dirijo-me aos pedagogos clássicos, convidando-os a se projetar para
a pedagogia da palavra, uma palavra que deve ser “ouvida”, “lenta”, diria
uma palavra “assimilada” então à escuta. A minha deficiência orgânica
me limita a palavra, dando-me a vantagem de escutar, de pensar na frase
sucessiva a ser formulada, de dizer.
Vêm-me à lembrança os projetos didáticos que faço nas escolas: podem
ser lidos como uma simulação da “pedagogia da lentidão”, porque o aluno
ou a aluna é levada, sem perceber, a uma dimensão “tempo-homem” que
não é a sua, mas a de uma pessoa deficiente. Percebo, durante as oficinas,
que a turma presta tanta atenção em seguir a cadência dificultosa da
minha voz, que a minha deficiência desaparece para eles, como a minha
desabilidade. Não há mais o embaraço da cadeira de rodas, entre mim e os
alunos instaura-se, assim, uma espécie de empatia.
Descobri, como homem e não como deficiente, a importância da cadência
temporal, como ritmo harmônico da existência humana. Uma corrente de
pensamento, com a qual eu não posso concordar, afirma que: “A
desabilidade é um observatório especial e interessante para fazer emergir
aqueles gestos, aquelas palavras que a velocidade não permite colher”.
Acho isso muito subjetivo e perigoso como pensamento, pois cria ainda
um ulterior destaque dentro de um contexto sociocultural que não faz bem
a uma nova ontologia do homem.
Qualquer pessoa pode escutar as maravilhosas notas de Beethoven, de
Satie, ou imaginar o ritmo e o tempo das pinceladas de Van Gogh ou de
Monet ou as marteladas de Michelangelo e encontrar ali, naquelas obras-
primas, a “lentidão” eurrítmica, criativa. Eu diria que a pedagogia atual e,
por conseguinte os professores, podam a criatividade da criança com a
pressa de acabar o programa. Nesse contexto, o aluno com deficiência é
penalizado; deveria, pelo contrário, ser estimulado ulteriormente, deveria



ser ajudado a desenvolver as próprias habilidades no seu ser deficiente,
lento. Redescobrindo a “pedagogia da lentidão”, penso que cada um de
nós poderia parar em meio ao frenesi metropolitano e admirar as
maravilhas escondidas, para melhorar a própria qualidade da vida.
Devagar vai a tartaruga
Claudio Imprudente (claudio@accaparlante.it), de Bolonha, nos chama a

atenção para o fato de que a sociedade moderna – e eu acrescentaria a
escola de hoje – substancialmente recusa tudo o que não é imediato,
instantâneo.

A primeira vez que ouvi falar de lógica da lentidão foi ao tocar o disco de
Bruno Lauzi na minha vitrola (que já se tornou um objeto de antiquário).
Ouvi La tartaruga. Voltando a ouvi-la anos depois, me convenci ainda
mais que essa canção é um hino à lentidão. A tartaruga, há tempo, era um
animal que corria com a cabeça abaixada e movia-se lesta como um
míssil, mais rápida que um trem em velocidade máxima, depois de um
acidente ela abrandou e, andando devagarzinho, reparou em muitíssimas
coisas que nunca tinha notado: “Um bosque de cenouras, um mar de
sorvete e uma loira tartaruga macho com quem se casou há um mês”. Essa
canção testemunha uma grande verdade: deveríamos recuperar a vagareza
como um valor, especialmente num mundo que vai a mil por hora. O
papel da diversidade é este: demonstrar que há vários tipos de velocidade
e andaduras: a lentidão pode, nesse sentido, se tornar um recurso.
O saber desacelerar, o saber olhar cria a possibilidade de colher ocasiões
que correndo demais não seriam nem mesmo vistas. Creio que esse seja
um dos papéis das pessoas com deficiência: fazer a coletividade recuperar
a lógica da lentidão. Só de ouvir o termo “lentidão”, vem,
espontaneamente, a associação com pensamentos negativos: tédio,
cansaço, perda de tempo, vontade de antecipar, fraqueza, velhice...
Mas por que esse termo adquiriu essas acepções negativas? Por que um
termo que por si só não tem uma conotação negativa, na nossa sociedade,
é, naturalmente, associado a sensações de pesar? O exemplo da moviola
torna-se, nesse caso, decididamente, interessante: as tomadas na moviola
são muito mais fascinantes que aquelas normais, pois se podem ver todos
os detalhes, as expressões, os gestos atléticos, as gotas de suor e os
olhares dos jogadores.
E se a lentidão se tornasse uma angulação particular de onde observar o



mundo? Certamente, a diversa habilidade tornar-se-ia um observatório
especial e interessante para fazer emergir aqueles gestos, aquelas palavras
que a velocidade não permite colher. Um gesto que poderia ser
classificado dentro da “lentidão” é a minha prancheta com as cartas
mediante as quais me comunico com o mundo. Muita gente me agradece
porque, ao me escutar, pode, tranquilamente, tomar notas, e as frases
entram facilitando o intercâmbio, o confronto e, portanto, o diálogo. Eis
que a lentidão na comunicação se torna uma marcha a mais em vez de
uma deficiência. Quais são os seus gestos lentos?1

1. Claudio Imprudente, La diversabilidade. Lenta va la tartaruga (A diversa habilidade. Devagar vai
a tartaruga), Rocca n. 18, 15 setembro de 2007.

A lição de uma mãe
Ainda sobre esse assunto, recebi uma carta de uma mãe escrita como se

fosse uma poesia. É uma reflexão, mas também um soco no estômago para
todos nós que trabalhamos na escola.

O meu menino ama a neve
O meu menino ama a neve. E o baseball. E a corrida, e o atletismo.
O meu menino acabou de entrar na escola média.
Primeira média.
Trepidante, assustado, curioso.
O meu menino tinha lágrimas nos olhos no segundo dia de escola.
Um professor é “um pouco deficiente”.
E ele chorou porque os seus colegas zombavam dele.
Não tem coragem de brigar para defender os deficientes.
Por sorte. Mas chora porque o professor é desdenhado.
O meu menino tem uma irmã deficiente.
O meu menino teve algumas aulas de informática.
O meu menino tem o computador em casa, mas, por sorte, não gosta

muito dele.
O meu menino adora a bicicleta. E o baseball.
O professor de informática, depois de um mês de escola, chamou-lhe a

atenção.
Pois com o computador é muito lento.
Os outros são muito melhores. Mais rápidos.
E ele não sabe usar o computador.
E a professora chama a atenção dele.



O meu menino adora bicicleta.
E a grama. E os pássaros.
O meu menino adora os “deficientes”.
E chora escondido se zombam do seu professor.



4. BOM OU MAU TEMPO?
Tradução: Dalva Nascimento Aguiar

Existe o mau tempo?
O nosso modo de falar ou de nos exprimir cria cultura e, muitas vezes,

nem reparamos. Tome-se um exemplo concreto e reflita-se sobre a ideia
educativa. “Um fim de semana caracterizado por um domingo esplêndido
de chuva!”. Alguma vez ouvimos ou lemos uma afirmação parecida?
Cotidianamente, ouvimos falar de “bom tempo” ou de “mau tempo”. E se
as previsões atmosféricas são de chuva, vento ou neve, certamente tudo será
definido como “mau tempo” ou “mau tempo chegando”. Vivemos um
período em que o tempo e as questões meteorológicas estão no centro das
atenções e dos interesses das grandes agências de seguros (com os Loyd de
Londres na primeira fila), que procuram conhecer com antecedência os
previsíveis ou imprevisíveis eventos atmosféricos que poderão incidir nos
seus lucros. Existe, de fato, a possibilidade de prever eventos atmosféricos
para poder criar apólices de seguro, como acontece, por exemplo, para os
agricultores em relação às chuvas de granizo primaveris ou estivais. Este
também é, todavia, um tempo em que as televisões nos oferecem
transmissões, cujo assunto principal é a meteorologia e o que era, há anos,
uma figura mítica – também porque única – do Coronel Bernacca. Hoje,
bem substituída pelos vários apresentadores ou valetes aclamados, que nos
apresentam informações recebidas via satélite sobre altas e baixas pressões.
E assim, em meio a um sorteio, a danças e canções, todo dia, graças à
potência das imagens televisivas, passa-se um modo de ver os ciclos
sazonais caracterizados pelas exigências de uma sociedade que está criando
o modelo padrão de habitante do planeta que se distingue por ser “cidadão”,
“torcedor”, “consumidor” e “turista”. Posso e podemos, tranquilamente,
afirmar que esses já são verdadeiros modelos culturais e educativos.

Chuvas e neves abundantes: calamidades naturais ou bênçãos do céu?
Tomemos, como exemplo, um fim de semana primaveril caracterizado por

chuvas abundantes. É claro que para quem deve ir ao estádio ver uma
partida de futebol ou para quem se desloca continuamente e somente de
carro ou – ainda – para quem espera o fim de semana para desfrutar o
descanso domingueiro na praia, a chuva cria, certamente, dificuldades. Se,
além disso, no lugar da chuva tivermos uma nevada abundante e essa
provocar atrasos, se houver trechos de autoestrada impraticáveis para os



automóveis, certamente, alguém se lembrará de pedir ao governo que
decrete o estado de “calamidade natural”.

Mesmo assim todos sabemos, pesando bem, que para os agricultores, para
aqueles que cotidianamente dedicam-se a uma das fundamentais atividades
da humanidade, isto é, cultivar produtos agrícolas e, portanto, produzir bens
alimentares, a chuva é fundamental, aliás, indispensável. Não haveria boas
produções agrícolas sem chuvas e abundantes nevadas. A tradição agrícola
e popular tinha sintetizado muito bem isso em inúmeros provérbios. Um
muito simples afirma: “Sob a neve, o pão”, significando que uma boa
colheita de grãos e, consequentemente, farinha para o pão nasce da uma boa
nevada invernal. A água para os camponeses é quase sempre sinônima de
“benção do céu”. E o que seria dos nossos aquedutos que, cotidianamente,
nos trazem água em casa, tanto no campo quanto na cidade, sem neve ou
chuva? Não podemos esperar estações caracterizadas por secas persistentes
para nos lembrarmos de que a chuva e a neve são indispensáveis para a
humanidade. É bom lembrar-se disso também nas nossas escolas!

Mau tempo ou bom equipamento?
Uma longa experiência educativa nos escoteiros, os anos como professor

da Escola Materna no interior e as origens camponesas ensinaram-me que,
quando chove ou neva, a vida prossegue. É suficiente se equipar com um
bom par de botas, um guarda-chuva, melhor ainda uma manta ou um
poncho impermeável. A vida sob a chuva não para, mas prossegue e é
extremamente interessante ver o mundo também desse ponto de vista. Não
existe, então, um bom ou mau tempo, mas um bom ou mau equipamento. E
quando há abundantes nevadas? Creio que a sabedoria popular nos tenha
sempre convidado a parar, abrandar, a suspender as atividades previstas.
São eventos que, nesse sentido, nos condicionam, mas nos educam. E na
escola, o que fazer? Bom, se nevar, pode-se também suspender aula prevista
e correr para o pátio a brincar com bolas de neve, construir um boneco ou
projetar um iglu (ganha-se em conhecimento e competências no campo
físico, científico, geográfico e histórico).



5. PERDER TEMPO É GANHAR TEMPO
Tradução: Maria Teresa de Godoi Silva Sevillano

É preciso ser lento como um velho trem do campo, como
camponesas vestidas de preto, como quem vai a pé e vê abrir-se
magicamente o mundo, porque ir a pé é como folhear um livro e
correr, ao contrário, é como olhar de um livro apenas a capa.
É preciso ser lento, amar as “paradas” para olhar o caminho
percorrido. Sentir o cansaço tomar conta dos membros como uma
saudade, invejar a doce anarquia de quem inventa de momento em
momento a estrada.
(Franco Cassano, Il pensiero meridiano, Laterza, Roma 1996)

O Terceiro Círculo Didático da Escola Materna em língua italiana da
província autônoma de Bolzano (Maria-Luisa.Casassa@scuola.alto-
adige.it) sintetizou bem a ideia de que “perder tempo é ganhar tempo”,
identificando algumas estratégias educativas de desaceleração.

Perder tempo escutando.
Queremos ensinar aprendendo a escutar e recolhendo a cultura e as

emoções de cada criança.
Perder tempo conversando.
Queremos falar com as crianças e não somente das crianças, sem a

preocupação em reduzir o tempo gasto para nos tornarmos sempre mais
produtivos.

Perder tempo respeitando todos.
A vida de grupo, o conhecimento recíproco, os afetos nascem do escutar e

do respeitar os tempos e os ritmos de cada um.
Perder tempo para se dar tempo.
Gostamos de seguir caminhos inexplorados, linhas circulares indiretas,

para descobrir e apreciar as pequenas coisas.
Perder tempo para partilhar as descobertas.
É importante organizar a escola, junto com as crianças, criando zonas de

liberdade onde todos possam sentir a responsabilidade daquilo que
escolheram.

Perder tempo para brincar.
A brincadeira livre permite que as crianças se expressem, compartilhem

as regras, compreendam o mundo e relacionem-se com os outros.
Perder tempo caminhando.



Passear junto às crianças, movimentar-se a pé, ir ao ritmo dos nossos
passos, ajuda a se conhecer mais e a viver melhor em um ambiente.

Perder tempo para crescer.
Para nos prepararmos para nosso futuro é necessário dar todo tempo e

espaço ao nosso presente.
Perder tempo para ganhar tempo.
Desacelerar, porque a velocidade se aprende na lentidão.
Em uma sociedade baseada no sucesso, no ganhar e no vencer, já

refletimos sobre a importância e sobre os valores pedagógicos do “perder”?
Perder tempo, perder uma partida, perder um trem, perder um objeto, perder
um encontro, perder alguém, perder e basta... Perder.



6. A ESCOLA QUE EU GOSTARIA
Tradução: Renata Holmuth Motta

Quando era pequeno, vivi quatro belíssimos anos da Escola Elementar em
uma classe multisseriada mista, no campo, para depois passar para a 5ª
“masculina”, na cidade, em que descobri o uso, por parte do professor, da
“varinha”. Era o ano escolar de 1967/68. Uma Escola Média, praticamente
sem recordações, se não fosse pela lembrança de uma professora de italiano
que me fez odiar por muitos anos tudo aquilo que é romance, poesia ou
literatura em geral. Liceu Científico (Escola Secundária de 2º grau) rico de
estímulos “sócio-políticos” com um professor de filosofia “aberto às nossas
perguntas”. Enfim, um ótimo final na Universidade de Bolonha, com o
professor Carlo Doglio, verdadeiro “tutor” para nós, formandos em período
de tese. Depois da formatura, o professor queria que os seus recém-
formados fizessem da sua tese argumento para uma aula universitária para
os seus alunos. Um reforço inacreditável, uma injeção de confiança.

Todo professor deveria ter uma própria “ideia de escola”.
Ao repensar a minha experiência escolar, acrescentaria que todos nós, que

trabalhamos, diariamente, na escola, devemos ter uma “nossa ideia” de
escola. Uma escola ideal que todo dia confrontamos e mediamos com a
escola real, aquela em que nos encontramos a trabalhar, junto aos
funcionários, secretárias, professores, estudantes, administradores, colegas e
famílias. Depois de vinte e oito anos de trabalho na escola (primeiro como
professor, depois como Diretor de Escola Elementar – Diretor de Escola
Média), tenho “em mente” uma organização ideal minha de escola, com
tempos, estruturas, programas e didáticas. Uma proposta de escola que a
revista pedagógica da editora Giunti, Vita Scolastica (Vida Escolar), definiu
como “a reforma Zavalloni”. E eis os pontos da minha proposta de reforma,
que se refere de modo preponderante à chamada “escola obrigatória”.

Jogo, mais estudo, mais trabalhos manuais: igual à escola.
Nas sociedades modernas, a quase totalidade das escolas está centrada em

alguns fundamentos: a aprendizagem cognitiva, o estudo mnemônico e o
interrogatório. Na grande maioria dos casos, a aprendizagem nas nossas
escolas é trabalho de memória lógica. Cada pessoa pode expressar inúmeras
linguagens e inteligências. Para nos ajudar, há as reflexões pedagógicas
sobre cem linguagens de Loris Malaguzzi, as das inteligências múltiplas de
Howard Gardner, as reflexões de Edgard Morin, as experiências didáticas



de Mario Lodi e do Movimento de Cooperação Educativa. Mas o mito do
nosso tempo continua sendo a inteligência lógico-matemática, na qual o
funcionamento é notório e, principalmente, controlável por parte dos
professores através das famosas provas objetivas ou questionários. É assim
que a escola se torna uma obrigação a ser tolerada. A escola, que não
deveria nunca ir além do tempo de duração de 24 horas semanais, poderia –
ao invés disso – ser uma justa mescla de prazer, empenho e competência.

Penso, porém, que qualquer aprendizagem, para ter significado, deve
passar por três experiências:

1. O jogo (o prazer) que é o instrumento ideal para aprender e respeitar as
regras e para amadurecer nas relações sociais;

2. O estudo (o empenho) que é, predominantemente, o escrever, o ler e o
calcular, isto é, os componentes culturais da simbolização e da
comunicação;

3. O trabalho manual (as competências) que é a maneira para educar o
corpo ao uso de todos os sentidos e para aprender a viver no mundo com
responsabilidade. Todos os dias é preciso varrer, limpar, preparar a merenda
e o almoço, fazer compras, cuidar do pátio, cultivar a horta escolar. Por que
não fazê-lo com os próprios alunos?

O tempo escolar deveria ser, então, subdividido em três partes: um terço
dedicado ao jogo, à brincadeira; um terço ao estudo e um terço aos
trabalhos manuais.

Unitariedade do saber e dos tempos
Dispensável dizer que uma organização de 24 horas, subdividida em 8

horas de jogo, 8 horas de estudo e 8 horas de trabalhos manuais, não pode
ter uma subdivisão em horários rígidos, nem um parcelamento do saber em
inúmeras disciplinas com relativos programas definidos nos mínimos
detalhes. Estamos falando de uma escola de base, para uma alfabetização e
uma instrução que até pouco tempo atrás se definia como escola
obrigatória. Uma escola que todos os professores da Itália, com a sua
preparação e competência, deveriam / poderiam desenvolver de maneira
indistinta. É claro que aqui pode ser de grande ajuda aquela pesquisa feita
nos anos anteriores que tinha levado a procurar definir quais são os “saberes
mínimos, de base, aqueles essenciais”. É preciso, depois, pensar em novas
estratégias e modalidades didáticas. A escola italiana, por exemplo,
demonstrou falhar com relação às línguas estrangeiras, à música, ou à



pintura. Não é preciso muito para entender que essas disciplinas “são
experimentadas em campo” e não aprendidas cognitivamente. “Quem
escuta esquece, quem vê se lembra, quem faz aprende”.

Dezesseis, o número máximo por classe e a ajuda mútua
Com classes de 25-28 alunos é praticamente impossível a gestão da

didática cotidiana. Uma classe ideal vai de 12 a 16 estudantes. Um número
racional para favorecer relações, para permitir o trabalho em pequenos
grupos, para dar espaço à personalidade de cada aluno. Em número menor,
ainda que com menos horas, faz-se muito mais: é um sistema eficaz e
provado pessoalmente! E depois, nessas condições, surgem as
oportunidades para experimentar a função de “acompanhador” (o assim
chamado tutor), ou melhor, do “tomar conta”: por exemplo, o maior que
ajuda o menor ou o mais competente que ajuda o mais inseguro. Não seria
esse o verdadeiro modo para “verificar as aprendizagens”, para colocar à
prova as competências e domínios, no campo social e cognitivo?

O tempo dos professores e a justa distribuição
Preparar os materiais para as aulas, corrigir as tarefas, atualizar-se,

documentar o trabalho didático, redigir projetos, manter os contatos.
Entretanto a opinião pública está convencida de que os professores
trabalham 22 ou 18 horas por semana. O horário semanal (a ser
desenvolvido em sua quase totalidade na escola) deveria ser de 30 horas por
semana. A ser dividida em 16 de ensinamento e 14 para todo o resto. Com
esse horário, seriam eliminados dois grandes problemas da escola: as
substituições por suplência (que nesse ponto seriam praticamente todas
internas) e toda a questão do denominado “fundo de instituto” que serve
para as assim chamadas “horas adicionais”. Inútil dizer que a remuneração
dos professores deveria ser aumentada. Além de que uma grande parte da
“formação inicial” dos professores deveria ser desenvolvida na prática, com
“estágios” nas próprias escolas. Gostaria de lembrar ainda o fato de que
diversos professores se encontram a exercitar um trabalho para o qual não
têm aptidão e, geralmente, uma vez nesse papel, não têm a coragem de
voltar atrás. Talvez experimentar o “fazer escola” através de um longo
estágio (ou como se faz em algumas realidades um “ano de voluntariado”)
poderia servir-lhes para esclarecer se “ser professor” é realmente a escolha
profissional certa.

Pequenas escolas e classes multisseriadas para trabalhar melhor



Esse tipo de organização pressupõe uma simplificação na organização
escolar. E esse seria ainda mais facilmente tangível se as escolas fossem
“calibradas” em dimensões mínimas e com uma sua verdadeira
“autonomia”. Não grandes números, grandes institutos, mas escolas de
pequena e média dimensão, descentralizadas sobre o território. Seriam
evitadas as despesas de transporte-mudança-deportação dos estudantes que
vivem nas realidades isoladas (de campo ou montanha). Para permitir isso,
deveremos sair da lógica das classes formadas pelo ano escolar. Podem se
tornar “norma” aquelas que há algum tempo eram as exceções, ou seja, as
assim chamadas classes multisseriadas, que veem no seu interior crianças
de idades verticais. Nessas escolas, não deveria existir o papel de “gerente”
(como todos – dos sindicatos ao ministério – continuam a afirmar), mas a
função de coordenadores e diretores que tivessem também metade do tempo
dedicado ao ensinar. Um modelo ainda agora presente em muitas cidades
europeias.

Uma só nota sobre a Escola Secundária de segundo grau.
Quantos rapazes sofrem (e fazem sofrer os docentes) nos anos das

“superiores”? Por que não pensar em um “bônus” de anos-escola para poder
ser gasto, pelos rapazes que querem “abandonar” a escola, em um período
sucessivo. Rapazes que, aos 17 anos, odeiam a escola e depois se
encontram, aos 24-25 anos, com a vontade e o “desejo de escola”. Por que
não oferecer a eles a possibilidade de, a esse ponto, recomeçarem a jogar
com as cartas da escola?

O trabalho na escola: uma missão
Uma escola assim concebida é uma escola que só pode ter professores

muito motivados. Aqueles que Vittorino Andreoli, Edgar Morin e don
Lorenzo Milani definem como “professores por missão”. Um bom
professor, ciente de não ser onipotente, sabe – naquela determinada
condição – a quem pedir ajuda, sem para isso abdicar do próprio papel. Um
papel que é sempre, também sem querer sê-lo, instrutivo e educativo.
Talvez nós devêssemos também fazer-nos ajudar por quem já fez escola
“refletindo sobre ela”. Refiro-me aqui à Maria Montessori e à escola de San
Gersolè, ao professor Mario Lodi, à escola de Barbiana, à Margherita
Zoebli e o seu Centro educativo ítalo-suíço. Acrescentaria, por fim, a
experiência de Baden Powell, fundador do escotismo, a quem devo boa
parte da minha formação.



7. PEQUENAS ESCOLHAS PARA MUDAR A ESCOLA
Tradução: Neila Aparecida Zambotto Bizarro

Junto a alguns colegas diretores escolares, a professores e a alunos da
escola de Barbiana, elaboramos, em dezembro de 2006, um documento que
é um verdadeiro apelo para uma mudança na escola, com o título “Mudar a
escola verdadeiramente se pode”.

Carta para a escola
Um dos nós fundamentais a se dissolver pela escola italiana é a situação

em que vivem os rapazes que a frequentam dos 11 aos 14 anos. É o período
do seu amadurecimento. Desenvolve-se o corpo. Adverte-se à fome de
relações interpessoais, profundas e autênticas. A amizade torna-se a questão
capital. Descobre-se a sexualidade. São vividos os primeiros conflitos fortes
com os pais.

O grupo dos pares torna-se o verdadeiro ponto de referência. Nesse
contexto, a atual Escola Média Italiana (ou Secundária de 1º grau), elo
desgastado e cortante, mostra toda a sua inadequação. Os conteúdos
continuam sendo prioritários, tornando-se, até mesmo, a razão de ser de
cada “prova de verificação”.

Antes de conhecer os rapazes, são previstas baterias de “provas de
ingresso”. Os professores – contra sua vontade – terminam por reduzir sua
função àquela somente de informadores. É assim que a lógica dos
conteúdos se transforma no fornecimento de noções e de testes de
avaliação, especialmente para os meninos marcados pelas certificações.

Qual lógica? Enquanto os meninos nadam no mar do absurdo, a
centralidade dos programas chama a atenção para cada proposta
reformadora. A Escola Média aparece fundamentada sobre a ruptura entre
aulas e vida real. Os rapazes não compreendem qual é a incidência – e,
portanto, a importância - da formação escolar para o seu futuro.

A centralidade do rapaz necessita de caminhos lentos e, sobretudo, de um
espaço bem mais amplo para conferir o âmbito afetivo-relacional. Não é por
acaso que o assim chamado “bullying” cresce a olhos vistos e faz
seguidores principalmente na faixa etária da primeira adolescência e vai
atingir os mais fracos.

Não dedicamos um ponto exclusivo para os alunos sem habilidades, os
jovens estrangeiros, os que têm culturas e religiões diferentes, porque, do
ponto de vista da inclusão, esperamos que tais alunos sejam considerados



um recurso e parte ativa do processo educativo, o qual não pode ser
delegado somente aos professores de apoio.

É possível mudar a escola
1. A escola é o lugar para aprender a apreender, a pensar com a própria

cabeça, a ser responsável.
Educar para serem cidadãos soberanos e não súditos.
2. Na escola, como na vida, não podemos separar o aprender do fazer.

Aprende-se com o cérebro, com as mãos, com todos os sentidos e com o
coração.

Em cada escola são fundamentais os laboratórios de habilidades manuais
a serem desenvolvidos também ao ar livre. O laboratório não é um lugar
“extracurricular” onde “se faz e se aprende outras coisas diferentes dos
saberes e dos programas”.

3. A escola é o lugar em que se aprende junto e não “sozinho”.
É importante “perder tempo”, para que uma classe indistinta se torne um

“grupo comunidade”. São necessários meses para formar o grupo,
recordando e discutindo sobre as finalidades, sobre a necessidade de regras
comuns, sobre as metodologias e as técnicas a serem utilizadas por todos
juntos.

4. Para criar boas relações é fundamental ser um grupo pequeno. Poucas
figuras de docentes de referência por classe contribuiriam para a
organização escolar.

As metodologias inovadoras podem ser praticadas somente com um
número reduzido de alunos, de 15 a 20 por classe, e de professores de
referência. Se para diminuir o número fosse necessário formar grupos
heterogêneos de alunos ou as assim chamadas classes multisseriadas, isso
seria feito porque é, além de tudo, uma grande oportunidade para
desenvolver a cooperação e o mútuo apoio.

5. Os professores não são detentores de todo saber, mas devem saber onde
está a cultura de origem.

Os livros de textos não são os únicos subsídios didáticos, podem ser
substituídos pelos encontros diretos com a vida e as pessoas e também por
uma boa biblioteca de classe, vocabulários, atlas, jornais, estação
multimídia, acesso à Internet, conexões via satélites, apoio de memória
externa, projetor de vídeo digital e analógico, que reduzem um bom
percentual das despesas a cargo da família.



6. Os saberes não são uma bagagem a se transferir, mas são construídos
por todos juntos. O conhecimento não é depositado ou etiquetado, mas é
reelaborado criticamente para se tornar um instrumento de formação e não
só de informação.

Os saberes mínimos de base, aqueles essenciais e úteis, não podem ser
fragmentados e inseridos em programas rígidos definidos nos mínimos
detalhes. É importante trabalhar com os núcleos fundamentais e com o
aprender através de esquemas lógicos. A formação é questão de
conscientização, de amadurecimento através da reflexão crítica e de
elaboração de mapas conceituais, em que as disciplinas se contaminam
reciprocamente.

7. A educação, como o aprendizado, é um processo dinâmico que,
partindo do motivo ocasional, ou seja, da realidade, leva ao conhecimento.

Tal percurso, “A arte delicada de conduzir os alunos sobre o fio da
navalha”, como define don Lorenzo Milani, completa-se tendo em conta os
saberes, as habilidades e as competências indispensáveis ao aluno da escola
de base para compreender, por exemplo, o artigo de fundo do jornal, como
teria “verificado” a escola de Barbiana.

8. As horas que se passam na escola devem ter características unitárias.
Pouco servem as rígidas subdivisões das disciplinas em unidades

didáticas, ou de aprendizagem, dependendo das reformas, também os ritmos
de aprendizagem definidos pelos horários cronológicos fixos. Mas... para
quem soa a campainha?

9. Errando se aprende. Por prova, por erro e por jogo.
É assim que a escola, longe de ser a antessala de uma empresa, poderá se

tornar o lugar da lentidão, do “não tormento”, funcional ao aprendizado
criativo e ao jogo. Vai-se à escola também para se divertir no sentido
etimológico da palavra, ou seja, “desviar e fazer coisas sempre diferentes”.

10. Compreende-se bem como é uma escola quando a vivemos como se
fosse o lugar onde se entram competitivos, agressivos, racistas e, depois de
haver trabalhado, estudado juntos por necessidades comuns, saem amigos,
tolerantes e respeitando os outros.

A escola é uma concentração de experiências, uma “grande aventura”, que
pode ser vivida como se fosse uma viagem, um livro para se escrever
juntos, um espetáculo teatral, uma horta para cultivar, um sonho a se colorir.





8. O CELULAR, A INTERNET E A TELEVISÃO
Tradução: Margareth Brandini Park

O plástico e a tecnologia
No mundo da escola, discute-se, há muitos anos, “grandes sistemas”

(pensamos em quanto tempo e quanta energia empregada para pensar
reformas) e, frequentemente, não concordamos que as mudanças
verdadeiras, aquelas que incidem nos modos de vida das pessoas (e portanto
dos meninos e meninas com os quais trabalhamos), tais ideias aparecem e
se esvanecem no cotidiano.

Falando de tecnologia, anos atrás, em seu livro de título “A razão está
distorcida” (Marsílio, Veneza 2003), Massimo Fini expressou um conceito
extremamente original. É a tecnologia que revolucionou o mundo, não a
burguesia que é só um produto dela, como o proletariado e a tecnocracia. O
plástico pôde mais que o marxismo. A tecnologia acumulou, efetivamente,
meios e riquezas que, ao invés de liberar o homem, o subjugaram. À antiga
subserviência do homem pelo homem, que simplesmente mudou a máscara,
junta-se à submissão, à máquina e a sua potente lógica.

Desde 1996, a escola italiana é, ininterruptamente, interrogada sobre uma
ampla reflexão a propósito do seu sentido e da sua organização. Pensamos
toda a atividade apresentada pelo ministro Berlinguer sobre a reforma dos
ciclos e sobre os saberes essenciais. Quem não se recorda do trabalho dos
quarenta sábios? E depois, a reforma assim chamada “da autonomia”. Um
ato legislativo que afetou profundamente o clima das escolas da maior parte
dos institutos escolares italianos, criando situações de conflito difíceis de
gerir. A essa reforma eram ligados quinze decretos aplicativos. Nos anos
seguintes, as sucessões dos governos levaram a novas modificações e
inovações. A última, em ordem temporal, é a elaboração de novas
Indicações para o currículo e o debate sobre débitos formativos e os
exames de recuperação. “Enquanto no parlamento se discute, enquanto os
governos legislam a golpes de decretos, o plástico invade a escola e muda a
vida das nossas escolas”.

O telefone celular, a telemática, o “Big Brother”
Em 2002, fiz uma enquete na escola que dirigia. Perguntei aos jovens

quantos deles possuíam celular e quantos não. De 820 alunos, 584 possuíam
tal instrumento. O percentual é de 73%. Se repetisse essa enquete, hoje,
seguramente atingiria o percentual de 99%. Estamos na Escola Secundária



de 1º grau, a ex-Escola Média. O celular é um objeto pequeno, inócuo, que
foge da vista dos professores, mas que está presente na classe e, sobretudo,
na vida dos alunos. Mudando os modos de relacionar-se com seus pares:
enviam-se pequenas mensagens com as quais se marcam encontros no
banheiro. Toca o tempo todo. Pouco servem as circulares ministeriais ou
regulamentos do instituto. Uma colega da Escola Secundária do 2º grau
precisou até mesmo colocar um pequeno cofre para cada classe e na entrada
assiste ao ritual da entrega dos celulares e o seu fechamento na caixinha. Na
saída, repete-se o rito contrário. Há algum tempo havia o rito de orar a
Deus. Agora, o novo Deus é o celular. Diminuiu-se a atenção e aumentou-se
a distração. Modificou-se à força o funcionamento do cérebro dos rapazes e
garotas.

Seguramente, o computador, a Internet, isto é, a Telemática em rede, é a
segunda dessas tecnologias, que, assim como o plástico, “pôde mais que as
ideologias e que as reformas escolares”. Do ponto de vista da escola,
constatam-se os efeitos práticos quando desenvolvo a função de presidente
da Comissão do Exame ao término da Escola Secundária de 1º grau. Vi
jovens apresentarem pesquisas (bem feitas esteticamente) em que era
evidente uma discreta capacidade de uso dos mecanismos da pesquisa da
Internet. E depois, com o “copia e cola” o jogo é feito. Mas onde está o
empenho, a tenacidade da pesquisa, o selecionar para escolher e depois
reelaborar? Onde estão o esforço e as ideias dos jovens?

Junto à informática e à telemática, que tiveram uma difusão veloz e
recente, apareceu outro instrumento que mudou o modo de operar na
escola: o uso didático da fotocópia.

Já não há escola que não gaste de 5.000 a 10.000 euros por ano em cópias.
O mérito de tal discussão se encontra no capítulo “Desenho criativo ou
fotocópia repetitiva”? (pag. 69).

Vamos ao “Big Brother”, à A Ilha dos famosos e a toda uma série de
transmissões televisivas (Amigos, Estranho Amor, Serão famosos), cujos
protagonistas são “gente como a gente”. Alguns anos atrás, o modelo era
Ambra1, lembram-se? E aí, em novembro do ano 2000, sendo um diretor
atrapalhado, entrando em uma classe da escola de Pennabilli, recordo que
um dos jovens me perguntou: - Mas, diretor, o senhor assiste ao “Big
Brother?” O que responder? Eu nem mesmo sabia o que era isso.
Recordava-me somente de O grande irmão do livro “1984” de George



Orwell. Ainda bastaram poucos anos dessas transmissões televisivas para
modificar a escala de valores e os modelos de identificação dos
adolescentes. Tem mais poder cem dias de “Big Brother” do que mil horas
no ano escolar. A televisão é um meio poderoso e, desse modo, parece
verdadeira aos jovens e por isso veiculam modelos, modos de pensar,
modos de vestir, modos de consumir.
11. Ambra Angiolini - Atriz, cantora e apresentadora de rádio e televisão italiana que se tornou um
exemplo seguido por todos os jovens.

O virtual, a simulação... mas o corpo e as mãos, onde estão?
Temos, então, de um lado jovens que passam horas diante da televisão em

solidão e de outro os mesmos jovens que vêm à escola transportados pelos
pais até o portão de entrada. O modelo é aquele da escassa autonomia de
movimento e de deslocamento. E descubro cada dia mais o quanto esses
jovens são incapazes de “usar as mãos”. Os mesmos que usam com
habilidade os teclados do celular, do mouse ou do Playstation, não sabem
girar um pião, não são hábeis no jogo de bolinha de gude e nem no jogo de
tampinhas, não são capazes de lançar uma pedra com um estilingue ou uma
flecha com um arco. Jovens que nunca usaram um canivete para fazer um
brinquedo de madeira ou que nunca exploraram, com sua bicicleta, o bairro
de sua cidade. Jovens que não conhecem os mais elementares instrumentos
de trabalho: o martelo, o alicate, a serra, a lima. Perderam experiências
fundamentais para a sua formação humana que, dificilmente, recuperarão
no curso da vida, ainda que se transformem em grandes participantes dos
cursos de artesanato.

Creio que diante da “potência do plástico” ou dos grandes modelos supra
indicados existem – por parte da escola – algumas saídas.

Uma é, seguramente, aquela de ter a frente professores verdadeiros, que
não simulam, mas que trazem a sua experiência pessoal, a sua vida, as suas
paixões, as suas competências e as suas fraquezas.

A segunda está ligada à primeira. Fazer experiências vivas, concretas, não
virtuais. São experiências aparentemente simples, banais, elementares, mas
que, habitualmente, são banidas da vida de nossos estudantes.





9. O PASSEIO DE BICICLETA
Tradução: Rogério A. Correia Dias

O negócio: “excursão escolar”
Uma experiência concreta para propiciar mais autonomia aos nossos

estudantes é a excursão de bicicleta: uma proposta didática que instiga as
classes a viver e conhecer melhor o próprio território. O assunto das
excursões escolares é, hoje, “um grande negócio”.

No curso do ano, particularmente nos meses de março, abril e maio, por
toda a Itália, há um contínuo movimento de ônibus de um ou dois andares.
Os estudantes italianos fazem, ao menos, uma excursão por ano. Há um
verdadeiro mundo econômico que vive de tal acontecimento. Agências de
viagem, albergues, empresas especializadas na oferta de pacotes “chaves na
mão”. O setor das viagens escolares está em crescimento, como demonstra
o fato de que há diversas iniciativas sobre esse assunto na Itália. Uma delas
se chama até mesmo Bolsa do Turismo Escolar. Todavia poucos se atém
sobre a importância das excursões do ponto de vista didático. Não pretendo
falar do itinerário ou das localidades a visitar. Gostaria de me ater sobre o
como e o porquê se organiza uma excursão. Além de alguma pesquisa (na
Internet ou em algum livro de Geografia ou História), os estudantes não são
muito envolvidos nas excursões escolares. Quase sempre ir a uma excursão
a uma cidade ou outra pouco interessa: o importante para os rapazes é ir. A
ideia de visitar outros lugares por turismo (escolar nesse caso) se antes era
um privilégio dos ricos e dos nobres, hoje, é uma oportunidade para a
maioria das pessoas (e dos estudantes). É um mercado que se alarga e
investe em todas as idades. Ainda e sempre o mercado.

Viajar pelo mundo a partir da nossa casa
Muitas vezes não há limites à possibilidade de viajar. Frequentemente, os

estudantes fazem viagens a países europeus. Muitas das Escolas
Secundárias de 1º grau de nosso território fizeram, nesses anos, viagens de
alguns dias com destino à sede do Parlamento Europeu, em Estrasburgo, no
norte da França. Porém tais rapazes, raramente, viajaram e percorreram as
estradas por onde os centuriões romanos passaram, que ficam nos arredores
da via Emília, na região do Rubicão.

Quando viajamos, deslocamo-nos por milhares de quilômetros... Porém
não conhecemos os territórios e os ambientes em que vivemos. É
necessário, diria urgente, voltar a fazer excursões nos lugares onde



habitamos e vivemos, em nossa comunidade, na província, em nossa região.
Trata-se de partir de nossa escola, percorrer os arredores, explorá-los,
conhecer a história e suas particularidades. Gostaria de poder afirmar que é
impossível ser e sentir-se europeu se não se conhece os próprios lugares em
que se vive, se não se tem as raízes bem firmes em nossa terra. Assim, a
maneira mais natural de se conhecer os nossos ambientes é aquela de andar
a pé ou de bicicleta.

Trata-se de se preparar, de treinar a mente dos moços e o corpo a esse
evento que, seguramente, é muito mais envolvente para os nossos
estudantes. É uma escolha que inverte, completamente, a maneira como os
rapazes se locomovem no território. Hoje, temos “estudantes transportados”
quase exclusivamente por meio de motores mecânicos (geralmente
automóveis). Aqui, a questão se torna do tipo psicopedagógico: um rapaz
autônomo que sabe se locomover sozinho adquire segurança, amadurece a
competência psicomotora, alcança sua autonomia. Passa-se da filosofia do
automóvel à “ciclosofia”.

Mas o passeio de bicicleta é perigoso?
A questão do perigo e da segurança de uma eventual excursão de bicicleta

é, seguramente, a primeira objeção que é feita, seja pelos pais, seja pelos
professores. Enquanto esperamos que nossa sociedade mude a filosofia de
transporte dos meios automobilísticos aos ciclísticos e se disponibilizem
ciclovias (quase sempre basta interditar o trânsito motorizado aos não
residentes em estradas secundárias), a única solução provada é, certamente,
aquela de contatar o comando de policiamento urbano e pedir um
acompanhamento.

É uma solução viável e experimentada. Para concluir, devemos
reconhecer que a bicicleta – e seu uso – é, sem dúvida, uma oportunidade
de se promover “educação de trânsito”.





10. A PÉ, CAMINHANDO LENTAMENTE
Tradução: Joelma Bardi

Mais lentos, mais profundos, mais doces
Há mais de dez anos, na Itália, há uma associação que propõe um novo

modo (ao mesmo tempo antigo) de ser turistas. Essa associação se chama
“La Boscaglia” (www.boscaglia.it) e propõe “viajar a pé”. O “caminhar
lento” é o método desses modernos turistas-peregrinos-nômades-viajantes,
que escolheram como slogan o mote de Alex Langer: “Lentius, profundis,
suavis”, “Mais lentos, mais profundos, mais doces”.a

O verdadeiro propósito da viagem não é, portanto, “chegar”, mas
“caminhar”, não é a “meta”, mas o “percurso”, não é “onde”, mas “como”.
Se perguntarmos aos estudantes das nossas escolas qual é a experiência
mais significativa do “passeio escolar”, raramente, ouviremos responder o
lugar, a localidade, o museu visitado, a exposição vista. As respostas que
ouvimos são todas centradas no clima da classe, na situação, no estar junto
com os companheiros, o tempo passado juntos de um modo diferente da
costumeira rotina escolar.

É necessário refletir sobre isso e fazer, sim, com que a visita se torne
sempre mais uma ocasião para viver a importância do caminho e não da
chegada. Vem à memória o filme O passeio escolar de Pupi Avati, em que
uma classe do quinto ano do Liceo (Secundária de 2º grau), como prêmio,
ganha uma visita a pé, de Bolonha a Florença. No filme, nem mesmo
aparece Firenze. Tudo é centrado no andar, na magia do caminho, nos
encontros imprevistos, nas relações entre os caminhantes.

Esta é a minha proposta para as escolas italianas, desde a educação
infantil até o ensino médio: o passeio escolar a pé.

Parte-se da escola: um bom par de sapatos, um bom equipamento, uma
mochila, cantil, chapéu, óculos... Depois rua, à descoberta de espaços,
lugares e encontros “de tal modo próximos” que, muitas vezes, nos escapam
por causa do desorientamento ou do pouco tempo que os meios de
comunicação velozes demais (automóvel, telefone, internet...) nos deixam.

Estou convicto de que o passeio escolar, partindo da escola e caminhando
a pé, é uma oportunidade, para os meninos e as meninas das classes,
conhecerem-se melhor, para respeitarem-se mais, para aceitarem o passo
lento dos mais fracos, para descobrir um mundo imprevisível perto de nós,
um modo velho e novo de “fazer escola”.



As trilhas que começam da escola e suas raízes
Faz poucos anos que os professores da Escola Primária de Rontagnano

(FC), uma das partes da comunidade na qual sou diretor escolar, têm
realizado uma experiência única. No curso do ano escolar caminharam
muito e, aos poucos, encontraram cinco trilhas. Em cada caminho do
território, descobriram riquezas características: flora e fauna selvagens.
Acrescentaram, depois, escritos, desenhos e fotos (vide capítulo 20).

No trabalho de pesquisa, para cada caminho reconstruíram uma história:
acontecimentos reais, de vida vivida, contados por interessados diretos dos
parentes ou estudados em livros de história. Com a ajuda final de um
amigo, especialista em ilustração, nasceu um fascículo composto de cinco
mapas locais, um excelente instrumento em mãos para os camponeses,
viajantes ou turistas.

Podemos, logo, constatar outras vantagens imediatas do passeio escolar a
pé: abatimento não indiferente dos custos, redução da poluição, menor
consumo de um bem precioso que é o petróleo.

Passear
Passear é uma arte pobre, um fazer nada pleno de coisas, o prazer de
escrever uma página branca, uma ressaca doce da nossa mínima
vida. Passear quer dizer partir para chegar, mas sem obrigação,
porque se pode parar antes, mudar o percurso, seguir outra ideia,
pegar uma estrada secundária, fazer um desvio. Passear é abandonar
a linha reta, improvisar o percurso, decidir a cada vez o itinerário,
girar no vazio pela penumbra, não ter medo de se escutar. Passear é
admirar um palácio ou uma estrada que lhe são caras, onde você não
passa por acaso, mas porque gostaria de encontrar alguém. Passear
de vez em quando é perder-se, brevemente, em um pequeno espaço,
uma microfísica da aventura, da qual se retorna com uma história
para contar. Passear é retornar a si mesmo e àquela parte de nós que
é a premissa de tudo, desligar a tomada de quem cada dia vende o
presente em oferta especial. Passear é o desejo do jovem e do ancião,
uma arte que o adulto removeu ou substituiu pelo desejo de fazer
“jogging” ou o “fitness”. Passear não serve para ficar em forma, mas
para dar forma à vida, para fazê-la compreender as proporções, é a
modesta oração das artes inferiores.
(Franco Cassano, Modernizzare stanca: perdere tempo, guadagnare



tempo, Il Mulino, Bologna, 2001)



11. DO COPIAR E COLAR À SIMPLIFICAÇÃO
Tradução: Valdete Zorate Santos

Nos anos sessenta e setenta, acontecia com as enciclopédias. Quem as
possuía em casa tinha a oportunidade de fazer uma pesquisa imediata.
Quem não as possuía, tinha, porém, a sorte de descobrir o interessante
mundo das bibliotecas. Iniciavam-se, assim, as famigeradas “pesquisas”.
Procurava-se no índice da enciclopédia ou se folheava o volume seguindo a
sequência dos assuntos, até chegar àquilo que mais se aproximava do
desejado. Em algumas enciclopédias, tinha-se, também, a sorte de ter boas
imagens de acompanhamento dos textos, em geral fotos ou bons desenhos
explicativos.

Havia, então, nesse momento, a coleta de dados: lia-se o texto escolhido,
procuravam-se outros correlatos através do método das palavras-chave que
eram sempre bem assinaladas.

Enfim, a elaboração de um texto. Em geral, era um produto fruto de
muitos elementos colhidos e reelaborados de maneira original. Portanto, um
novo texto. No geral, os bons professores insistiam sobre esse fato.
Insistiam dizendo: “Reelaborem com suas próprias palavras”.
Compreendia-se, imediatamente, se alguém havia transcrito o texto sem
elaboração própria. Ingenuamente, um companheiro da escola média, em
uma dessas pesquisas, transcreveu muito bem alguns trechos com a frase:
“... e como se vê nesta foto, aqui ao lado...”. O fato é que, naquele tempo,
não existia a fotocópia e a foto continuava impressa somente na página da
enciclopédia.

A invenção da máquina Xerox influencia no método de “fazer
pesquisa”

Desde a metade dos anos oitenta, difundiu-se o uso das fotocópias. E do
uso se passou, facilmente, ao abuso. Bruno Munari teve, imediatamente,
que experimentar o uso criativo, fantástico das fotocópias. Mas houve e
ainda há, também, um uso banal da fotocopia; frequentemente, é um
verdadeiro abuso. Durante a minha experiência de diretor didático, em Val
di Fassa, o amigo Stefano Dell’Antonio (stefano.dellantanonio@alice.it),
então bibliotecário do Instituto Cultural Latino, me fez perceber o uso
excessivo da fotocópia: “Chegam os alunos de nossas escolas e de nossas
universidades. Folheiam os livros, procuram os capítulos interessantes,



leem algumas linhas, e depois me pedem para fazer fotocópias. Às vezes
uma centena delas. E por fim encadernam. E eis que a pesquisa e a tese de
conclusão de curso estão prontas para o docente. E devo confessar que
muito frequentemente esse método é também usado por professores e não
somente pelos estudantes”.

Charles Foubert, pesquisador do Centro de Documentação e Comunicação
Internacional - IDOC de Roma, anos atrás - durante um curso sobre
métodos de arquivo e fichamento falava de uma verdadeira síndrome que
atormenta os documentaristas e os bibliotecários: a “síndrome da
fotocópia”. Vale dizer que, assim que um bibliotecário ou um auxiliar de
um centro de documentação encontra um artigo que parece, à primeira
vista, interessante, fotocopia e arquiva... Convencido de tê-lo já –
inconscientemente – lido.

O copia e cola de DVDs, CD-ROMs e da Internet
Pela primeira vez, na história da humanidade, há a possibilidade de ter em

“tempo real”, um tamanho quase infinito de informações. Em uma
enciclopédia multimídia (pesando poucos gramas) é possível encontrar
milhares de páginas de textos e imagens, músicas e vídeos. Mas, hoje, a
tarefa torna-se, seguramente, mais difícil, extremamente difícil. Com a
velocidade de pesquisa que desfrutamos e a potencialidade da database,
qualquer um pode encontrar informações sobre determinado assunto.
Depois, basta selecionar aquilo que serve e relacionar ao resto. É o que
defino como “a didática do copia e cola”, das quais são exemplos as “teses”
ou “pesquisas” dos alunos. Alguns professores, com pouca ou nenhuma
competência em informática, ficam maravilhados e comentam
positivamente os ótimos trabalhos desenvolvidos. Entretanto, quando se
procura além das belas aparências, compreende-se, imediatamente, que a
pesquisa é fruto do “copia e cola”.

A pesquisa, um método que necessita de tempo
É importante redescobrir a capacidade de “fazer pesquisa”. Adquirir

informações, confrontá-las com outras, procurar as pessoas certas para
saber sobre a vida verdadeira, confrontarmo-nos com os nossos
pensamentos e com as opiniões dos outros e fazer depois uma “síntese do
nosso pensamento”. A experiência dos alunos da escola de Barbiana, que
interpelados pelos capelães militares ou pela professora que reprova, que
começam a pesquisar, estudam dados estatísticos, levam à escola os seus



familiares..., nos diz o quanto são importantes três elementos: a lentidão, os
testemunhos vivos e a síntese simplificativa. Do trabalho de meses, eles
trazem duas cartas (Carta aos capelães militares e Carta a uma professora)
realizadas com o método da escrita coletiva, usando a humilde técnica das
folhinhas.

É preferível, então, elaborar um texto de pesquisa breve e sintético, desde
que realmente nosso, provido de um desenho ou uma foto tirada por nós
mesmos. Pode parecer uma consideração banal, mas não é quando se pensa
no quanto é difundida a tendência à homologação junto aos nossos alunos.
Em um mundo que nos inunda de informações, revela-se importante
simplificar. É um exercício difícil, que conduz a uma elaboração cultural,
que produz verdadeira instrução.

É um trabalho lento que se assemelha àquele de certos artesãos e que
Bruno Munari, de maneira eficaz, assim sintetizou bem:

Simplificar é muito difícil
Complicar é fácil
simplificar é difícil.
Para complicar bastar juntar,
tudo aquilo que se quer:
cores, formas, ações, decorações,
personagens, ambientes cheios de coisas.
Todos são capazes de complicar.
Poucos são capazes de simplificar.
Para simplificar é preciso tirar
e para tirar
é preciso saber o que tirar,
como faz o escultor quando,
a golpes de escalpelo, tira do bloco de pedra
todo aquele material que está a mais.
Teoricamente cada bloco de pedra
pode conter em seu interior uma escultura belíssima,
como se faz para saber onde se deve parar de tirar,
sem estragar a escultura?
Tirar ao invés de acrescentar
quer dizer reconhecer a essência das coisas
e comunicá-las na sua essência.



Esse processo
está fora do tempo e das modas...
A simplificação é a marca da inteligência,
um antigo ditado chinês diz:
“Aquilo que não se pode dizer em poucas palavras,
não se pode dizer nem mesmo em muitas”.



12. DESENHO CRIATIVO OU FOTOCÓPIA REPETITIVA
Tradução: Roberta Holmuth Motta

O desenho é, seguramente, uma das primeiras linguagens utilizadas pelo
homem. Pensemos nos desenhos realizados há 17.000 anos nas grutas de
Lascaux, na França. Ou nas gravuras rupestres, isto é, os grafites nas rochas
do Vale Camonica. São traços de homens que, na “pré-história”, marcaram
e registraram a “sua” história. Pensemos, também, naquela forma
originalíssima de alfabeto “hieroglífico” que nos foi deixado de herança
pelos antigos egípcios. As estupendas estilizações egípcias de cabeças
humanas, animais variados, pássaros, plantas e flores nos fazem saborear,
contemporaneamente, o gosto da escrita e do desenho. Podemos continuar e
chegar à arte moderna, passando pela civilização de antes e depois de
Cristo. A tradição cristã nos deixou algumas formas de pintura que são, ao
mesmo tempo, a representação popular da “palavra de Deus”. Pensemos nas
imagens de Giotto e nas igrejas de Assis ou nos mosaicos das basílicas de
Ravenna. E isso ficando apenas em alguns exemplos italianos.

O desenho na experiência da criança
Isso que acontece na história dos homens acontece na história de cada

homem. Se tivéssemos a paciência de observar uma criança, desde o
primeiro ano de vida até a maturidade, veríamos percorrer, novamente, na
sua experiência representativa, a experiência da humanidade. Rabiscos,
grafites, círculos, linhas, cruzes, simples ícones... Até chegar a um desenho
definido e preciso. E poderemos, assim, entender que cada criança
representa a realidade em que está inserida. Todos os meninos e meninas
com os quais trabalhei nesses anos chegaram a isso. Infelizmente, aquilo
que, frequentemente, acontece, na escola obrigatória, é um processo
inverso. Passa-se de uma capacidade espontânea de representar o nosso
entorno e as nossas projeções fantásticas a uma construção pictórica que
mata a vontade e o prazer de desenhar. E, assim, a maioria dos adultos
chega a distanciar-se do desenho. Muitas vezes, durante cursos de formação
ou de atualização, à pergunta direcionada aos professores sobre a sua
habilidade pictórica, respondem de maneira enfática: “Não somos capazes
de desenhar”. Quando depois, espontaneamente, algum de nós – quando
adulto – desenha alguma coisa numa folha de papel, uma vez que o nível de
capacidade representativa ficou na fase dos 11-13 anos, tenderá a reproduzir
aqueles desenhos que fazia quando era criança. É assim que também, nesse



campo – infelizmente, quase sempre, graças à escola – nasce uma nítida
distinção entre o “vulgar” e o “técnico”, entre a “gente comum” e os
“artistas”.

Fotocópias e impressões, ou seja, a morte da expressão artística.
A introdução maciça nas escolas das fotocópias e daquilo que eu defino

como “didática por modelos” está contribuindo para a anulação das
capacidades artísticas das crianças. Hoje, desde a escola da infância,
passando pela primária e chegando à secundária, faz-se um uso
indiscriminado (diria quase inescrupuloso) das fotocópias. São fotocópias
de todos os tipos: imagens em sequência que devem ser recortadas e
recompostas, desenhos já feitos para serem coloridos, textos a serem
completados com a palavra, o número ou a frase certa. Aquelas que algum
tempo atrás eram brincadeiras divertidas, como por exemplo, um labirinto a
se percorrer com o lápis ou pequenas áreas pontilhadas a serem coloridas
para se obter uma imagem precisa, hoje, tornaram-se uma verdadeira
obsessão das crianças. Alguns pais me disseram também do estresse
imediato dos filhos, quando, até no catecismo, se deparam com uma figura
para colorir. Na figura fotocopiada para colorir, há, essencialmente, o
assassinato da criatividade, principalmente quando esses se tornam os
únicos momentos de expressão artística da criança. Onde foram parar a
originalidade, a criatividade, a individualidade? Qualquer um que tem a ver
com uma Escola de Infância entende perfeitamente se a estrada que se está
percorrendo naquela escola vai na direção do assassino da criatividade: se
há um estresse desse gênero. Basta observar os produtos artísticos das
crianças expostos nas paredes. Se nos encontramos frente a réplicas, a
clonagens do mesmo desenho é certo que ali existe o perigo do estresse da
fotocópia. Nas Escolas Primárias, isso se percebe, principalmente, pelos
cadernos. Façam com que alguns alunos lhes deem os seus cadernos e os
abram. Percebe-se, imediatamente, se, naquela classe, é incentivada a
originalidade das crianças ou se ela tende à “pedagogia das fotocópias”.

Desenhar de maneira original
O arquiteto, ecologista e artista Friedensreich Hundertwasser, em 1949,

em San Gimignano, pinta Os girassóis, um quadro intencionalmente
realizado de modo simples. Com aquela pintura quer demonstrar (e
consegue) que “todos podem pintar”. É importante colocar os meninos e
meninas nas condições de exprimirem-se melhor, para que, depois, um dia,



quando adultos, possam ter o prazer de desenhar. Para isso é preciso fazer
uma pesquisa atenta sobre os materiais utilizáveis. O suporte sobre o qual se
desenha, seja ele cartolina, madeira, tela, papelão ou folha de papel é
fundamental, como são importantes os instrumentos e os materiais
utilizados, bem como a sua qualidade: gizes, giz de cera, grafite, nanquim,
têmperas, aquarelas, acrílicas, óleo, lápis, pincéis e bicos de pena de
qualidades diversas. Bons materiais custam, certamente, mais caro, mas se
ensinam aos meninos e meninas a cuidar deles e conservá-los bem, com
certeza, durarão mais. Com o tempo, a escolha dos materiais de qualidade
se revela uma economia, além de ser uma maneira de incentivar “bons
resultados” nos trabalhos escolares.

Até para nós, adultos, é útil fazer um itinerário de aproximação ao
desenho. Comecemos a abolir a borracha e as linhas a lápis que delimitam o
desenho e, utilizando quaisquer instrumentos de desenho, deixemos viajar,
livremente, a nossa mão. Não nos preocupemos com o rendimento. Se nos
pode servir de ajuda, pensemos na experiência de grandes artistas que
percorreram novamente o itinerário artístico das crianças: Picasso, Miró,
Chagall, Kandinskj, Pollock, Baj... Passemos, primeiramente, nós,
educadores e professores, por essa experiência e descubramos quanto é
inútil dizer a uma criança: “—Vocês devem desenhar assim...; mas olhe que
você errou a cor...”. Será, então, espontâneo desenharmos o que está no
nosso entorno: casas, montes, rios, árvores, pessoas, crepúsculos, sonhos. É
o desenho dos lugares de vida nos quais estamos imersos.

É bom desacelerar
A doçura e a tristeza nos fazem ver, então, que temos uma grande
necessidade de nos liberarmos do frenesi que faz reconhecer a
civilização deste fim de milênio. O mito da velocidade familiar,
aquele do “ilimitado”, ou seja, uma relação duplamente arrogante
para o tempo e para o espaço, levou o homem moderno a pensar que
a vida tem um sentido só e se progride ao longo de uma mítica
ascensão para quem conhece o ápice. A ciência tem uma longa
história de amor com a velocidade; a tecnologia a torna concreta.
Basta pensar nos computadores, já parte integrante do nosso
cotidiano e que pensam mais velozmente que o próprio homem. Mas
que vantagem tiramos dessa conquista de tempo, dessa dependência
dos quilômetros por hora? Não se tornou claro que esse correr



permanente traz consigo consequências desastrosas? Quantas
rodovias e agora trens de alta velocidade destruíram para sempre
paisagens outrora pacíficas? Ainda mais, não foi exatamente esse
mito da velocidade que nos fez, acima de tudo, a pensar que não há
limites na vida? Só que, hoje, aparece sempre mais claro que a certo
ponto os mecanismos da velocidade e do “ilimitado” continuam
sozinhos, que fogem do controle do homem. Reencontramo-nos
sendo nós os instrumentos desses mitos. Então, procuremos
desacelerar. No nosso cotidiano. Nos nossos hábitos, nos nossos
modos de fazer, de ganhar o pão, nos contatos com os outros, no
próprio pensamento. Porque só assim recuperaremos a capacidade de
apreciar cada gesto, de verificar cada passo, para assegurarmo-nos de
não causar danos ulteriores à vida que nos circunda. Esse é o senso
profundo do limite: ser responsável por cada ação sua. Voltaire dizia:
“A liberdade de uns termina quando começa a dos outros”. Aplicada
também à natureza, essa máxima nos permitiria começar a
vislumbrar um amanhã respeitoso pela vida e pelos outros.
Desacelerar quer também dizer redescobrir um monte de coisas que
estavam se sacrificando sobre o altar da velocidade. Como, por
exemplo, ir a pé. Ou sentir o perfume de uma árvore. Observar dois
gatos que se fazem a corte. Trocar algumas palavras com a velha
vizinha de casa. E depois captar no rosto de uma pessoa querida um
olhar fugaz, um leve desgosto, uma lágrima ou um sorriso. Quer
dizer também deixar os outros passarem primeiro, esperar os
últimos, compartilhar o caminho comum. Em todos esses momentos,
desacelerar nos ajuda a entender que o limite é a essência da vida.
Que no interior desses limites há tudo. Ou melhor, que é o próprio
mito de uma vida sem limites que nos condena a não saber vivê-la,
ocupados como somos em ir sempre mais além.
Christoph Baker, Elogio della dolcezza, em José Ramos e
Alessandra Binel (por), Dissenso sul mondo, Terra Nuova, Roma
1992)





13. APRENDER ATRAVÉS DAS MÃOS.
Tradução: Renata Holmuth Motta

As habilidades manuais são uma experiência fundamental para a
aprendizagem.

A mão é o instrumento mais importante do homem: é o membro que
caracteriza os seres humanos em relação a todos os outros seres vivos. Com
a mão, a humanidade é capaz de construir (às vezes, de destruir) uma
civilização inteira.

A mão comunica: abraça, acaricia, toca, cumprimenta, protege, estende...
São gestos e ações cotidianas que exprimem comunicação, carinho,
sentimento de amor. Penso em dois namorados, em pais e os filhos, nos
avós, nas amizades profundas.

A mão cria: forma, pinta, esculpe, faz mímica, escreve, revela, faz
piruetas... São os gestos e as ações cotidianas das expressões artísticas.
Penso no escultor, no mímico, no manipulador de títeres, no pintor, no
mágico, no escritor, no bailarino.

A mão descobre: move, enumera, troca de lugar, mistura, classifica,
reagrupa, agarra, aponta... São os gestos e as ações cotidianas de alpinistas,
cientistas, pesquisadores, arqueólogos, biólogos.

A mão trabalha: parafusa, serra, aponta, monta, projeta, usa a enxada,
roça, guia, fura, extrai... São os gestos e as ações cotidianas de quem, no
trabalho, usa, principalmente, as mãos: os artesãos das pequenas lojas, os
operários das grandes oficinas, os agricultores dos campos, mas também os
pedreiros, os maquinistas, os cirurgiões, os dentistas.

A mão brinca: lança, aperta, pega, roda, manipula, imprime, golpeia,
corta... São os gestos e as ações cotidianas daqueles que brincam, nadam,
constroem brinquedos, aventuram-se nos bosques; crianças, jovens e
adultos. Todos nós experimentamos a maior parte dessas (e de outras)
“ações cotidianas”, com exceção daquelas ligadas somente a profissões
específicas. Todas essas “habilidades manuais”, contudo, não se
improvisam. São os frutos de um longo exercício, de uma longa
aprendizagem que se aperfeiçoa ao longo dos anos. A data do início é o
primeiro dia de vida. Não tem praticamente final, a não ser no dia da morte.

As oportunidades manuais da experiência lúdica
Os meninos e meninas que têm a sorte de viver a experiência do

laboratório de manualidade encontram-se com um “tesouro nas mãos”. É,



de fato, uma verdadeira oficina para o aprendizado da manualidade. O
“laboratório das mãos” é um lugar onde se pode aprender a usar utensílios e
realizar diretamente com as próprias mãos vários objetos. Para tal
propósito, é merecido assinalar aquilo que acontece na Índia.

Em relação às universidades ocidentais, os cursos do Instituto
Universitário de Tecnologia de Chennai (a velha Madras) têm, ao menos,
uma particularidade que salta aos olhos: o trabalho manual. “Com efeito,
pegamos um pouco de todo o Ocidente – explica Elango – e isso é legado
dos alemães que, no início, eram muito presentes”. No primeiro ano, por
seis horas na semana todos os estudantes vão à oficina para rosquear, usar
ferramentas de modelagem, limar uma superfície plana, construir
conexões elétricas. Algo que, em nossas casas, quase não se faz mais, nem
nos institutos técnicos. Para os alunos – diz Vinod – é um pouco de
relaxamento. Segundo Elango, “aguça o senso da precisão, demonstra que
a pressa é inimiga do bem, habituada a um trabalho metódico”. Mas para
formar os alunos há também um fundo sócio-cultural. “Na nossa cultura,
na educação dos nossos filhos, realça N.K. Swaminathan – dança e
música têm o lugar de primeiro plano. E a música, como se sabe, é um
terço significado, um terço ritmo e um terço matemática.”1

1. Maurizio Ricci, I coletti Bianchi dell’ India superpotenza dell’informatica, in “La Repubblica”,
Venerdì 09 aprile 2004.

O trabalho criativo
Frank Lloyd Wrigth, ao invés disso, conta, na sua autobiografia, como

guiava os seus alunos à alegria.
“No útil trabalho criativo; um trabalho no qual a energia física deve estar
a tal ponto ligada à mente que ninguém pode dizer onde uma começa e a
outra acaba. Para um músico sedentário, de formação unilateral, tenho o
mesmo senso de repulsa que me inspiraria, por exemplo, um homem de
braços com músculos enormes inserido em um corpo mal nutrido e
raquítico. Consideraria esses braços uma deformidade espiritual, além de
uma monstruosidade física. As “especializações” se desenvolvem,
habitualmente, de modo similar, em detrimento da saúde e do bem-estar
do homem completo. E me ofendem muito mais agora que guiei jovens à
ação por meio do machado, da serra, da plaina, do martelo, da pá, da
enxada. Fazendo-os cinzelar a pedra, pintar as paredes, fazendo-os
cozinhar, lavar os pratos. Somente em um segundo tempo vem a prática



do uso da régua, do esquadro, da mesa de desenho”.
E enfim, Alberico Belgioioso, assistente de Projetos arquitetônicos e

urbanos da Politécnica de Milão, sempre citando Frank Lloyd Wright,
continua:

“... para tornarem-se bons projetistas é importante dar atenção às
sensações do próprio corpo quando se atravessa um espaço. Não podem
ser critérios íntegros de projetos sem essa elementar experiência física.
Um espaço gera sensações agradáveis e desagradáveis e eu, como
arquiteto, devo ser capaz de entender do que dependem: a altura do teto, a
presença de espelhos, a particular angulação das paredes. São exatamente
essas sensações que me guiam no projeto”. Se o espaço tem um efeito
sobre a psique e sobre o corpo, é lógico perguntar-se quais são os
mecanismos fisiológicos que regulam este processo.
Habilidades manuais que favorecem o crescimento pessoal
Na minha experiência didática, constatei que um bom laboratório

dedicado às habilidades manuais favorece alguns aspectos fundamentais do
crescimento educativo de uma pessoa. Vejamos juntos alguns elementos
importantes para um “bom uso das mãos”:

- Usar instrumentos de qualidade de maneira apropriada. Muitas vezes é
a primeira vez que usamos uma ferramenta, é por bem, então, nos deixar
ensinar os “truques do ofício” por quem faz do ofício uma profissão.
Perceberemos, então, que boas ferramentas impedirão eventuais
desencorajamentos frente às primeiras dificuldades e aos primeiros erros.

- Partir do simples para chegar lentamente ao complexo. Para
amadurecer uma habilidade manual é bom partir de realizações simples, nas
quais se adquirem conhecimentos e familiaridade com os materiais e os
instrumentos. Só então, de maneira progressiva, poderemos nos aventurar
nas realizações mais difíceis e complexas.

- Evitar a tentação do dinheiro e estimular o desejo de usar objetos não
comprados. Hoje, na maior parte dos bolsos dos rapazes, há mais dinheiro
que tempo. Há uma mentalidade que criou a ideia de que “o tempo é
dinheiro” e de que “é preciso economizar tempo”. É mais fácil, portanto, ir
até uma loja especializada e comprar o brinquedo anunciado, em vez de
construí-lo por conta própria. É bom fazer você mesmo, desfrutando juntos
os resultados finais e, assim, partilhar as dificuldades.

- Concluir os trabalhos empreendidos sem ter pressa. É bom nos



habituarmos a não deixar os trabalhos pela metade. Como nos lembra
Christoph Baker: “Fazer os trabalhos com pressa, velozmente, quase
sempre quer dizer fazê-los mal. O cuidado com os detalhes, a atenção, a
atenção aos particulares, o respeito pelas nuances, o reconhecimento do
limite requerem tempo, ritmos e mitos, e um passo lento” (Ozio, lentezza e
nostalgia. Decalogo Mediterraneo per uma vita più convivale).

Reavaliar os instrumentos e as tecnologias tradicionais
É, por conseguinte, uma grande satisfação – para adultos e crianças –

poder admirar os brinquedos feitos completamente por eles mesmos, com
suas próprias mãos, ainda que o tempo empregado seja longo. Há alguns
anos, com Roberto Papetti, elaboramos, a partir da paixão recíproca por
tudo quanto é habilidade manual e tecnológica simples, um Manifesto sobre
a importância didática das tecnologias simples para o uso da escola.

O uso dos instrumentos e das tecnologias simples nos ajuda a resolver os
pequenos e grandes problemas do cotidiano. Educa as nossas habilidades
manuais. A inteligência não é, de fato, somente um fato teórico, mas uma
experiência concreta e, por isso, acreditamos que seja importante na escola
aprender e saber usar:

A pá, a enxada, o ancinho, a foice, as tesouras de jardinagem, o encaixe
de madeira... Instrumentos que nos servem para escavar, rastelar, plantar,
colher, cortar. São os instrumentos de trabalho da terra. Saber usá-los bem
significa produzir comida.

A agulha e a linha, a tesoura, o metro, os alfinetes, o dedal... Servem-nos
para costurar, cortar, remendar, dar pontos, pregar botões. São os
instrumentos de trabalho que servem ao alfaiate, à costureira, para as roupas
do nosso corpo.

O caldeirão, a concha, a faca, o garfo grande, a panela, o escorredor e o
pau de macarrão... Objetos de uso cotidiano da cozinha. Ajudam-nos a
preparar com cuidado as comidas da nossa alimentação.

A bicicleta, a bomba, a cola de vidraceiro e a borracha, os ferros para
reparar a câmera de ar. A bicicleta é o instrumento mais ecológico e eficaz
para locomover-se consumindo o mínimo de energia. É importante saber
consertá-la e mantê-la em eficiência.

A serra, o martelo, as pinças, a grosa, a chave de fenda, a verruma, as
chaves, a lima... São instrumentos da bancada das oficinas artesanais: o
marceneiro, o ferreiro, o eletricista, o carpinteiro, o encanador.



A espátula, a pá, a plataforma, a colher de pedreiro, a escova, a brocha, o
cinzel, o malho... São instrumentos indispensáveis para construir e reparar a
casa.

A caneta e o lápis, o caderno, a caneta com bico de pena, o giz de cera, os
pincéis, a borracha, as cores... Oferecem a quem estuda, cria ou escreve
uma infinidade de oportunidades. Ainda hoje são os instrumentos mais
simples e mais eficazes no trabalho escolar.

O cordão, a corda, o fio de diversos materiais e comprimentos, são
objetos de uso que servem para amarrar, unir, enganchar, levantar, pendurar,
sustentar... Fazendo e desfazendo nós.

O binóculo, a lente de aumento, o telescópio, o microscópio, a máquina
fotográfica... São instrumentos para a exploração, e a descoberta. Ajudam
os nossos olhos a ver mais longe, mais perto e com maior intensidade.

A vassoura, o lixo, a pá, o trapo, a vassoura grossa, a pazinha, o pano...
São os utensílios para a limpeza e a higiene do ambiente em que vivemos.

O sabão, a esponja, a escova de dentes, a toalha, o cortador de unhas, o
pente... Objetos e instrumentos simples e essenciais para a limpeza e
higiene cotidiana do nosso corpo.

O pião, a pipa, as bonecas, os elásticos, a bola, o pula-pula... São
instrumentos e jogos para o divertimento dos meninos e das meninas.
Experimentamos no concreto e, então, aprendemos regras, leis científicas,
truques, mecanismos de outro modo difíceis de aprender.

O canivete com os seus mil usos. É o instrumento para uma vida
aventureira e a céu aberto. É necessário saber usá-lo bem, com habilidade e
atenção.

Gostaria de dar, ainda, um conselho aos pais que estão prestes a dar, nas
ocasiões mais diversas (aniversário, Natal...), um presente aos próprios
filhos. As cidades são equipadas com ótimas lojas nas quais encontrarão
bons brinquedos: as ferramentas. Pretendo dizer que sempre nos
confrontamos com a situação de meninos e meninas que usam pouquíssimo
as suas mãos. Meninos e meninas que, frequentemente, encontramos com
distúrbios psicomotores devido ao reduzido uso do seu corpo para brincar.
Um bom par de alicates, um bom martelo, pregos, uma grosa, uma serra,
pedaços de madeira são instrumentos que, se usados corretamente, são
ótimos para educar as habilidades manuais e a criatividade. Não existe uma
criança que não aprecie construir por si mesma os próprios brinquedos. E



para quem dispõe de algum dinheiro a mais, um bom trabalho, em madeira
maciça, com uma boa morsa, não faria, absolutamente, mal algum.

Brincar e experimentar com pouco
Quebrar a cabeça de maneira exaustiva para criar produtos –
materiais visuais, jogos ou livros – adequados para as crianças é
bobagem. Desde o Iluminismo é essa uma das mais velhas fixações
dos pedagogos. A sua paixão pela psicologia os impede de perceber
que o mundo é cheio dos mais incomparáveis objetos de atenção e
das difíceis tarefas da infância. Dos mais instigantes. É que as
crianças são levadas de maneira notável a frequentar qualquer lugar
de trabalho no qual se trabalha visivelmente sobre as coisas, sentem-
se atraídos de modo irresistível pelos materiais de descarte que se
produzem nas oficinas, nos trabalhos domésticos e na jardinagem,
naqueles de costura, ou de carpintaria. Reconhecem nos descartes
dos trabalhos a cara que o mundo das coisas dirige a eles mesmos,
somente a eles. Nesses, eles não tanto reproduzem os trabalhos dos
adultos quanto mais facilmente colocam os mais variados materiais,
tiram proveito através daquilo que brincam, em uma relação
recíproca nova, descontínua. As crianças desse modo constroem por
si mesmas o mundo dos objetos, um pequeno mundo dentro do
grande. E seria necessário refletir sobre as normas desse pequeno
mundo dos objetos quando se quer criar de propósito para as
crianças e não se prefira deixar que seja a própria atividade, com
tudo aquilo que nela é instrumento e acessório, a encontrar-se
sozinha na estrada em direção a eles.
(Walter Benjamin, Strada a senso único. Scritti 1926-1927, Einaudi,
Torino, 1983)





14. A NOTA E A ÂNSIA PELOS RESULTADOS
Tradução: Fernanda Anselmo

A flecha e o alvo
Do grande sábio chinês Tranxu se profere esta frase: “Quando um

arqueiro atira uma flecha sem um objetivo competitivo, coloca à mostra
toda a sua habilidade. Se tem como prêmio uma medalha de bronze,
começa a ficar nervoso. Se for uma taça de ouro, fica cego, vê dois alvos e
se desconcentra. Sua capacidade é sempre a mesma, mas o prêmio o torna
mais preocupado em vencer do que em disparar o arco. A tensão da vitória
o enfraquece”.

Não sei explicar o fenômeno do ponto de vista pedagógico, mas tentei
explicá-lo na minha experiência, primeiro como professor e, hoje, como
diretor de escola.

Fui professor da Escola de Infância por 16 anos. É uma escola não
obrigatória, na qual os meninos e as meninas têm a possibilidade de
“brincar de aprender”. Para os meninos e as meninas “brincar é a coisa mais
importante”. Todas as experiências que se fazem na escola são feitas com
grande paixão. Desenhar, manipular, colorir, colar, contar, escutar: são todas
ações feitas sem qualquer propósito competitivo. Não há mira nem na
medalha de bronze nem na taça de ouro. Tudo isso é feito pelo prazer,
porque é bonito, porque agrada. Uma vez feita a experiência talvez poder-
se-á repeti-la usando outra técnica, acrescentando um conhecimento a mais.
Exemplo emblemático por excelência é o desenho. Os meninos e meninas
da Escola de Infância desenham com grande liberdade, com grande paixão,
com gosto. Misturam as cores, fazem traços fantásticos, deixam-se
transportar pela mão e pelo pincel, pelo giz ou pelo giz de cera.

A introdução do conceito de aproveitamento e das notas
Depois há o salto. Na Escola Primária, iniciam-se os primeiros

julgamentos, as primeiras avaliações. Os professores começam a dar uma
nota para tudo aquilo que antes era feito por brincadeira, com paixão. Em
todos os cadernos das crianças começam a aparecer palavras como: “bom”,
“muito bom”. Logo aparecem as primeiras notas que irão, depois, formar o
juízo da ficha pessoal de avaliação do aluno e, assim, o boletim do final do
ano.

Há mais de dez anos, o Ministério modificou aquela que, uma vez, já foi
uma avaliação com números de 1 a 10 para cinco conceitos: ótimo, muito



bom, bom, suficiente e insuficiente. Assim, ao menino ou à menina são
atribuídos os juízos dentro de uma escala de avaliação que, por muitos anos,
foi formada por dez números.

Uma curiosidade: a avaliação não mais com uma escala de 1 a 10 colocou
profundamente em crise os professores que entre suficiente, equivalente
para eles a 6, e bom, equivalente a 8, não conseguiam mais encontrar o 7.
Muitos deles insistiram com o abaixo-assinado, na qualidade de diretor de
escola, para introduzir um meio termo, por exemplo, “muito bom”.

Algumas professoras reduziram e douraram a pílula nos primeiros anos
escolares com carinhas de criança: um menino que sorri, um menino normal
e um menino que chora. Os três símbolos significam: muito bom, bom e
insuficiente.

As consequências derivadas de tudo isso podem ser resumidas em três
atitudes:

1. Os meninos e as meninas começam a fazer quaisquer atividades não
mais por prazer, mas por dever, com a aspiração (o que para muitos se
transforma em ansiedade) do “bom” juízo; com uma tensão pelo resultado
que anula o prazer da tarefa e do processo.

2. Os professores são sobrecarregados por turbilhões e perigosos períodos
de estresse por terem de fazer as “provas de ingresso” e “provas de
verificação” que atestam e certificam o nível de aprendizagem e
desempenho dos alunos, levados pela ansiedade de fazer uma avaliação
cientificamente perfeita em um tempo limitado e limitante. Típico de tudo
isso é a expressão que, frequentemente, tenho que ouvir, como: “Aquela
criança não atingiu os objetivos do terceiro ano”.

3. Entre muitos pais começa a corrida pelas “boas notas”, muitas vezes,
desencadeando o fenômeno da competição. Aquilo que entre meninos e
meninas poderia ser normal, o ajudar-se entre amigos, torna-se uma corrida
individual para chegar antes dos outros companheiros.

Abolir as notas e aprender a fazer as perguntas certas
Há alternativas para tudo isso? Claro. Na assim chamada escola da

autonomia (que elabora um próprio Plano de Oferta Formativa denominada
POF) essa pode ser uma das propostas que as escolas obrigatórias podem
começar a fazer desde os primeiros anos: abolir a nota. Ou seja, não avaliar
o desempenho escolar, mas introduzir sistemas de incentivos desvinculados
da avaliação da assim chamada “entrega de notas”. Trata-se de tentar



estratégias de cooperação didática ou de tutoria que podem fazer
desaparecer, por exemplo, o fenômeno da concorrência e da competição.
Em suma, trata-se de abolir da nossa mente o conceito de “aproveitamento
escolar”. Competição, aproveitamento, avaliação, monitoramento, nível de
desempenho são palavras que pertencem ao super veloz e eficiente mundo
econômico, não ao escolar. O nó fundamental está na banalidade das
perguntas que não nos fazemos mais. Em definitivo, trata-se de nos
fazermos algumas perguntas básicas: Por que se vai para a escola? Qual é o
objetivo final do aprender?



15. AO INVÉS DE “BOCCIARE” (REPROVAR) PREFIRO
“SBOCCIARE” (DESABROCHAR)

Tradução: Delma Alves Ribeiro
A questão da reprovação é considerada, por muitas pessoas, como uma

das bases de uma “escola de qualidade”, da escola quando era séria. Essa
reflexão pessoal está em um momento de grande relançamento do uso
desses instrumentos. Hoje em dia, os meios de informação de massa
conseguem, com uma notícia de telejornal, “desqualificar” a escola inteira e
basta que um professor faça uma bobagem ou tome uma atitude não
condizente com a ética profissional, para que toda a classe docente fique
com essa imagem e perca a credibilidade. É assim que, em muitas ocasiões
(desde as atribuições de notas aos exames do estado para conclusão do
percurso trienal da Escola Secundária de 1º grau), ouvi e ouço a toda hora
esta frase de alguns professores: “Para nós, professores, se agora não
podemos nem ao menos reprovar, quais armas nos restam?

O corpo docente deveria ser “desmilitarizado”. Eu tive que interromper
uma discussão iniciada por um professor, na sala onde se atribuía as notas,
com esses tons e esses termos. Expliquei a ele e a seus colegas que “na
escola, não estamos nem em guerra nem em batalha e por isso mesmo não
precisamos de armas”.

Insuficiente, suficiente, bom, muito bom, ótimo... E, depois,
descontinuidade

Acho muito pouco apropriadas as discussões em torno da definição do
ponto exato em que se colocam os alunos na avaliação do nível das
aprendizagens ou na certificação das competências das várias disciplinas.
Há quem arranque os cabelos para definir avaliações somativas das várias
provas de verificação fazendo a contagem dos centésimos e milésimos. Um
professor, hoje aposentado, tinha até inventado o termo jocoso de
“suficiente presenteado”. Ou ainda perde-se no juízo analítico quadrimestral
utilizando grades pré-definidas que usam os mesmos termos para os rapazes
completamente diferentes entre si, apesar da personalização. Um colega – a
esse respeito – me passou cópias dos boletins da filha que, por três anos,
repetidamente, recebeu os mesmos juízos escritos, exatamente, da mesma
maneira e com os mesmos termos. Poder do computador e dos programas
que facilitam o trabalho dos docentes. Diferente de originalidade e
progressão pessoal. Aqui, entra em jogo um aspecto importante da



educação. Aquele que gira em torno da ideia de
continuidade/descontinuidade da experiência didática e educativa. Há
rapazes aos quais basta um dia para dar saltos e fazer grandes mudanças.
Há, ao contrário, quem precisa de linearidade e vive a progressão pessoal
como uma lenta e cotidiana mudança.

Faz aquilo que pode; aquilo que não pode, não faz!
Como é possível bloquear com um juízo que permanece (e que muitas

vezes condiciona) a situação de um menino ou uma menina. O mítico
professor Alberto Manzi (aquele do programa Nunca é tarde demais e do
livro Orzowei) recusou-se, na época, a formular um juízo na ficha pessoal.
Por isso ele foi suspenso do serviço e penalizado. De volta ao serviço,
arranjou uma frase padrão, que reproduziu em um carimbo, com o qual
preenchia os espaços do “boletim” ou, atualmente, a “ficha pessoal”. Estava
escrito: “Faz aquilo que pode; aquilo que não pode, não faz”. “Um juízo
extremamente preciso, cientificamente exato!”, como o definiu o próprio
Manzi.

Há outros modelos de escola: desde aquela atual da Nomadelfia (onde não
existem notas antes dos 18 anos), até a histórica escola de Barbiana onde,
em uma carta de 1963, endereçada a Mario Lodi, as crianças explicavam
como era organizada a sua escola:

Aos poucos, descobrimos que esta é uma escola particular: não há notas
nem boletins, nem risco de reprovar ou de repetir. Com as muitas horas e
os muitos dias de escola que fazemos, os exames tornam-se fáceis, pelos
quais podemos nos permitir passar quase todo o ano sem pensar neles.
Porém não os negligenciamos completamente porque queremos contentar
os nossos pais com aquele pedaço de papel que estimam tanto. Senão não
nos mandariam mais à escola.
De qualquer modo nos sobra uma tal abundância de horas, que as
podemos utilizar para aprofundar as matérias do programa ou estudar
novas mais apaixonantes.
Esta escola, então, sem medos, mais profunda e mais rica, depois de
poucos dias entusiasmou cada um de nós a juntarmo-nos a ela. Não só
isso: depois de poucos meses, cada um de nós se afeiçoou também ao
saber em si. Mas restava-nos fazer ainda uma descoberta: amar o saber
pode também ser egoísmo. O prior nos propõe um ideal mais alto:
procurar o saber somente para usá-lo a serviço do próximo, por exemplo,



dedicarmo-nos grandemente ao ensinamento, à política, ao sindicato, ao
apostolado, ou símile.
Talvez aquela de Barbiana não fosse uma escola de qualidade?
Você reprova? Eu desabrocho!
Sobre esse assunto, aconselho a leitura do livro autobiográfico de Eugenio

Scardaccione, diretor de escola (mareug@libero.it) com o título Tu bocci. Io
Sboccio! – Em português: Você reprova. Eu desabrocho! – (La Meridiana,
Molfetta 2004).



16. CARTEIRAS E CADEIRAS PARA SE SENTIR BEM NA ESCOLA
Tradução: Márcia Perpétua Beduli Guimarães e Renata Holmuth Motta
Sempre foi feito assim
A proposta de introduzir, na escola, carteiras e cadeiras ergonômicas

nasce de diversas considerações. Nas salas de aula das nossas escolas,
encontramos, frequentemente, estudantes enfileirados em carteiras todas
iguais: uma estrutura de compensado recoberta de fórmica e uma prateleira
inferior, geralmente de metal, para os livros. A sensação que se evidencia,
normalmente, é de desordem e de confusão. O fornecimento de tais
carteiras acontece – normalmente – através de catálogos, que abundam nas
secretarias das nossas escolas ou nos departamentos escolares do município.
É certo que todos os estudantes devam entrar em classes assim predispostas.
Na realidade, não é assim.

No dever de mobiliar duas novas salas de aula para a Escola Média de
Gatteo e de Savignano sul Rubicone, paramos para raciocinar e para nos
perguntar se era possível pensar em mesas do professor, carteiras e cadeiras
diversas que tivessem, como principal característica, a ergonomia.

Por que carteiras e cadeiras ergonômicas na escola?
A cadeira ergonômica é, hoje, aconselhada por todos os médicos que

procuram, desse modo, garantir às crianças uma postura correta e prevenir
os seus problemas dorsais, além de evitar o cansaço visual. Como diretor de
escola, requeri uma correta ergonomia para a sala de aula que estava para
ser mobiliada com carteiras e cadeiras. Constatado que todos os alunos
passam boa parte da sua pré-adolescência e adolescência sentados nessas
cadeiras e utilizam essas carteiras – para os quais devem ser da medida
deles – começamos uma pesquisa entre as empresas fornecedoras dos
móveis nas administrações públicas e nas escolas. Surgiu o fato de que
nenhuma empresa italiana tem a possibilidade de fornecer carteiras ou
cadeiras com as características pedidas por nós e que são assim sintetizadas:

1.Carteira individual:
- o material base deve ser a madeira maciça;
- o tratamento de proteção deve ser feito com uso de cores naturais-

biológicas de base vegetal;
- a plataforma deve ser inclinada para respeitar a forma de sentar

ergonômica;
- a plataforma pode ser elevada a uma posição horizontal ao pavimento



para permitir a possibilidade de se colocar, lado a lado, duas, quatro, seis
carteiras e fazer com elas uma mesa única para trabalho;

- alças externas, mas não salientes, para colocar as mochilas;
- cantos arredondados;
- gaveta para colocar os livros, cadernos, estojo e outros materiais

didáticos, suficiente para todo o material que, geralmente, um aluno traz
consigo;

- redução, ao mínimo, das partes metálicas.
2.Cadeira pessoal para combinar com a carteira:
- redução, ao mínimo, das partes metálicas;
- deve favorecer uma posição natural do corpo para distribuir o peso de

maneira equilibrada: uma cadeira que faça estar o busto a 90 graus e as
pernas também dobradas em ângulo reto;

- deve favorecer uma posição de equilíbrio da espinha dorsal de maneira
tal a reduzir, ao mínimo, o estresse e o cansaço do dorso, dos ombros e do
pescoço;

- deve ser, possivelmente, de madeira maciça;
- deve poder se adaptar às diversas estaturas dos alunos.
Outros critérios de qualidade
Custo e duração. Com características similares, carteiras e cadeiras têm

um custo mais alto do que aquelas que, geralmente, se encontram no
comércio. Esse preço maior é, de qualquer forma, pago de volta por uma
baixa obsolescência. Um produto do gênero deve, então, durar muito mais.

Beleza. A madeira é um material natural e, geralmente, quente. Se depois
é trabalhada de maneira natural e são evidenciados os veios, mostra,
seguramente, uma beleza inata. A beleza, dessa ótica, é um valor educativo
a ser proposto aos rapazes, também através dos lugares e das ferramentas da
escola.

Compatibilidade ecológica. Uma carteira tradicional, daquelas
comumente presentes nas nossas escolas, tem um altíssimo percentual de
componentes não naturais. A lâmina de plástico com a qual são recobertas,
as gomas que servem para colar, os vernizes de base sintética com os quais
são tratadas, são elementos que resultam tóxicos, seja na produção, seja
durante o uso, seja na eventual eliminação. Uma carteira e uma cadeira de
madeira maciça podem ser sempre reparadas com cuidado. Além disso, se,
um dia, quiserem destruí-la, não causariam nenhum impacto poluente.



Realizar um produto com uma empresa local. Desenvolvemos uma
pesquisa entre as empresas produtoras de cadeiras e carteiras. Para as
cadeiras, encontramos a empresa Stokke que produz diversos modelos de
cadeiras ergonômicas e, entre essas, o modelo Tripp Trapp, adequado para
as salas de aula e já em uso por diversas escolas italianas.

Já, no que se refere às carteiras com as características requeridas por nós,
não as encontramos no mercado nacional. Endereçamo-nos, então, à
pesquisa de uma empresa local que tivesse características tais a oferecer
segurança e garantia de entrega nos tempos previstos. Encontramos a
possibilidade de Kitty Montemaggi (kittymontemaggi@libero.it),
coproprietária da empresa Mobili Montemaggi de Savignano sul Rubicone
(www.montemaggi.com) e mãe de um aluno da Escola Secundária de 1º
grau. Fizemos, então, com estreita colaboração o projeto, tecnicamente, da
carteira, confiando o encargo a um designer da própria empresa.
Contatamos algumas empresas produtoras de vernizes biológicos e entre
elas foi escolhida a empresa Solas, presente com qualidade há anos no
mercado. Realizado um protótipo, verificamos as suas compatibilidades.
Foi assim acrescido um elemento para pendurar nos dois lados da carteira a
eventual mochila. Feitos esses retoques e as devidas modificações relativas,
principalmente ao sistema da parte onde se escreve (encaixes, dobradiças,
segurança...), demos a partida na produção de cinquenta carteiras: vinte e
cinco para Savignano e vinte e cinco para Gatteo.

A mesa do professor, os escaninhos e outros
A escola não é feita só de carteiras e cadeiras para os estudantes. Há

lousas, armários com espaços únicos para poder repor os livros, subsídios
didáticos e outros pequenos equipamentos pessoais, prateleiras de livros,
bancos de trabalho para laboratórios. Uma escola lenta e não violenta
necessita ser toda reprojetada, nos mínimos detalhes.1

1. Gianfranco Zavalloni, La scuola ecologica, Macro Edizioni, Cesena 1996; id., Educare
all’ambiente, Macro Edizioni, Cesena 1998.





17. O RECREIO E O PÁTIO DA ESCOLA
Tradução: Neila Aparecida Zambotto Bizarro

O direito inalienável à recreação
O tema da recreação e dos pátios das escolas é um aspecto fundamental na

jornada escolar. É certo que se deixássemos o fazer a meninos e meninas
nenhum deles ousaria projetar a permanência, na escola, sobre o estar
sentado durante quatro horas (e, às vezes, mais) em uma carteira.

A crítica que os professores da Escola Primária, frequentemente, fazem
sobre a Escola de Infância é que chegam meninos e meninas que não sabem
ficar sentados. Mas os meninos as e as meninas “sadias” precisam se
movimentar, têm um corpo em crescimento que necessita de ações, de
movimento.

Quando chegam, primeiramente, devem aceitar por quatro horas uma
posição não natural sobrepostos a um esforço não indiferente. Nós mesmos,
adultos (professores ou não), não conseguimos acompanhar sequer uma
aula (veja, por exemplo, os cursos de aperfeiçoamento) permanecendo
sentados por mais de duas horas. Precisamos, justamente, de uma pausa. É
muito comum que uma pausa de quinze minutos transforme-se, de fato,
num intervalo de meia hora. O intervalo, como a recreação, é um direito,
um daqueles direitos que, juridicamente, poderemos definir como naturais.
E por sê-lo, tem também que ser definido em algumas de suas
características que sintetizarei em quatro palavras: movimento, liberdade,
tempo e espaço.

O movimento
Antes de tudo, o intervalo tem como característica a possibilidade dada às

crianças de se mover e de correr. Tentemos assistir ao início de um intervalo
em um dia de sol no pátio de uma escola comum. Podemos,
frequentemente, ver uma situação que lembra o momento do tiro da arma de
fogo que avisa o início da corrida do “Palio di Siena”. Os rapazes e as
garotas lembram os cavalos disparados. Há uma verdadeira explosão de
força. O poder mover-se e o poder correr são, por isso, necessidades vitais
para definir um intervalo como verdadeira recreação.

Anos atrás, assisti a um intervalo em que via os meninos e as meninas do
primeiro ano sentados nos bancos, na mesma posição em que estiveram nas
duas horas precedentes, a consumirem, “de modo ordenado”, o lanche. Tive
a clara percepção de que existia alguma coisa de cruel naquele intervalo e



de que a professora fazia exigências excessivas. Com relação ao
movimento, merece ser mencionada a punição que o professor de Educação
Física, Gigi Mattei, o meu vice-diretor de Pennabilli (PU) aplicou a um
estudante: impôs a ele não fazer o dever de Matemática. Ao pedido de
explicação por parte da indignada colega da Matemática, o professor Mattei
respondeu: “Simples, você, por punição, proíbe os rapazes de fazer
Educação Física; eu, por punição, os proíbo de fazer exercícios de
Matemática”.

A liberdade
O segundo aspecto importante é que o intervalo é algo que podemos

comparar àqueles lugares que, até pouco tempo atrás, nos aeroportos ou nas
zonas de fronteira se chamavam “Duty Free”, isto é, zona franca, uma área
de liberdade.

Nesse tempo, deve ser dada a possibilidade de qualquer um poder
encontrar qualquer outro. Não pode existir um intervalo feito,
obrigatoriamente, só com os próprios companheiros de classe. O intervalo é
a ocasião para fazer novas amizades; para encontrar o amigo ou a amiga do
coração que talvez esteja em uma outra classe; para crescer nos novos
afetos.

O tempo
Terceiro elemento de grande importância é a duração do intervalo. Aqui

se entra na arbitrariedade e naquilo que poderia definir como a preocupação
dos programas. “Acabou o intervalo, vamos logo que devemos voltar para a
classe!” é uma das frases típicas do professor que deve completar o
programa. Às vezes, alguns estudantes, durante o intervalo, não conseguem
nem ao menos terminar o sanduíche preparado para a merenda. Lembro-me,
com grande prazer, dos intervalos transcorridos nos primeiros anos das
Escolas Primárias, indo ao rio, com a professora, para ver a água da cascata
na barragem da central hidrelétrica de Molino Cento. Acontecia no fim dos
anos 60. Às vezes, aqueles longos intervalos se transformavam em passeios
em direção à colina.

Aquela também era escola, uma escola feita de experiência comunitária,
uma vivência que marcou a minha vida. Não são banalidades, não sinto,
absolutamente, ter perdido tempo. Pelo contrário, creio que o senso de
positividade amadurecida, naqueles anos, tenha sido o motivo que tem
acompanhado toda a minha vida e que me faz provar ainda agora o prazer



de atuar na escola, de estudar e de conhecer.
O espaço
Enfim, há a questão do pátio. Existem escolas com pátios estupendos,

porém mal utilizados, com as crianças obrigadas a passar o intervalo nos
corredores. E há escolas com pátios que, ao contrário, utilizam cada espaço
e cada canto. Eu vi, nesses pátios, meninos e meninas construírem cantos de
jogos fascinantes com madeira, papelão e tecidos de todos os gêneros, e
esperar, novamente, o intervalo para voltar a brincar. Há escolas onde
arquitetos experientes ignoraram qualquer exigência de liberdade das
crianças e projetaram edifícios com ridículos espaços externos onde as
crianças são obrigadas a ficar nas próprias salas de aula. Há escolas,
principalmente no Sul ou nos bairros degradados das grandes cidades, onde
a negligência e os maus costumes dos cidadãos residentes tornam perigosos
os mesmos pátios. Há escolas onde o medo dos professores, o seu temor em
assumir responsabilidades demais frente às leis de segurança, priva os
alunos do espaço aberto. O intervalo deveria ser vivido, o mais
frequentemente possível, nos pátios, ainda que no inverno. É um regenerar-
se dos pulmões e é, sobretudo, o mudar de espaço. Até os encarcerados têm
direito à sua hora ao ar livre! Fumaça e neblina permitidas!



18. A LEI 626, A SEGURANÇA E A CORAGEM DE OUSAR
Tradução: Lígia Claret Lorencini Wild

Em 1994, na Itália, foi promulgado o Decreto Lei 626 para prevenção,
segurança e saúde nos locais de trabalho. A filosofia de fundo dessa Lei é
sugerir comportamentos a serem adotados para proteção e prevenção de
risco de acidentes. Infelizmente, a ideia que é passada para a maioria é
aquela de que com a lei 626 são abolidos, por “lei”, os riscos e os acidentes.
Desde aquele momento, mudou o clima na escola. Todos ficaram
aterrorizados com a ideia de que qualquer um pudesse denunciar algo e, no
meu cargo de diretor de escola, ouvi, com frequência, a pergunta: “Mas, se
acontece isso... de quem é a responsabilidade?”. Em outros termos, arrisca-
se uma situação generalizada de bloqueio, não é mais possível fazer nada.
Bem respondeu, há alguns anos, para nós, diretores de escola da região
Marche, o presidente da Corte dos Contos, afirmando, em maneira clara,
que, muito além das normas escritas e dos casos específicos e detalhados,
existe, de qualquer modo, uma lei baseada no bom senso popular: a lei do
“queremo-nos bem”. Para reafirmar, isso significa que não é possível prever
tudo nem legislar sobre tudo. A tal propósito, há alguns anos, quando era
diretor da escola média de Rubicone (Gatteo – Savignano - San Mauro
Pascoli) enviei a todas as 860 famílias dos rapazes uma carta sobre esses
assuntos. Era um convite a refletir, não só para os pais, mas também para
todos aqueles que trabalhavam na escola. As palavras se dirigiam a todos
aqueles que haviam nascido antes de 1970, isto é, a maior parte dos
diretores de escola, professores e pais que tinham filhos nas Escolas
Primárias ou Secundárias.

Você que nasceu em 1970, ou antes disso:
Pensando bem, é difícil acreditar que estejamos vivos até hoje!
Desde crianças, andávamos de carro (aqueles que tinham a sorte de tê-lo)

sem cinto de segurança e sem air bag.
E viajar na carroceria posterior de uma camionete ou de uma “ape”1, ou

sobre um trator, em uma tarde tórrida, era um presente especial.
1. Ape – Pequeno Veículo sobre três rodas e carroceria, muito comum na Itália.

Os frascos de medicamentos não tinham fechos específicos.
Bebíamos água do cano do jardim, não de uma garrafa. Que horror!

Andávamos de bicicleta sem usar capacete.
Passávamos as tardes a construir nossos “carrinhos de brinquedo”.



Lançávamo-nos nas ladeiras e nos esquecíamos de que não tinha freios até
quando nos esfacelávamos contra uma árvore ou na calçada.

E depois de numerosos acidentes, aprendíamos a resolver o problema...
Nós sozinhos!

Saíamos de casa de manhã e brincávamos o dia todo; os nossos pais não
sabiam exatamente aonde íamos, apesar disso sabiam que não estávamos
em perigo.

Não existiam celulares. Incrível!
Procurávamos em nós os arranhões, quebrávamos os ossos ou os dentes e

não éramos nunca denunciados, eram apenas acidentes: ninguém tinha
culpa.

Recorda-se dos acidentes?
Tínhamos brigas, às vezes, hematomas.
E também, se nos machucávamos e, às vezes, chorávamos, passava

rápido, a maior parte das vezes nossos pais jamais souberam de algo.
Comíamos doces, pão com muitíssima manteiga e bebidas cheias de

açúcar, mas ninguém era obeso.
Dividíamos uma bebida com outros quatro amigos, da mesma garrafa, e

ninguém jamais morreu por causa dos germes.
Não tínhamos Playstation, nem Nintendo, nem videogame.
Nem a TV por satélite, nem videocassete, nem o PC, nem Internet.
Tínhamos, simplesmente, amigos.
Saíamos de casa e nos encontrávamos.
Andávamos de bicicleta ou a pé, até a casa deles, tocávamos a campainha

ou entrávamos e falávamos com eles.
Imagine: sem pedir permissão! Sozinhos!
No mundo frio e cruel! Sem controle!
Como sobrevivemos?
Inventávamos jogos com bastões e pedras.
Brincávamos com as minhocas e outros animaizinhos e, apesar das

advertências dos pais, nenhum arrancou um olho com um galho e nossos
estômagos não se encheram de vermes.

Alguns estudantes não eram inteligentes como os outros e deviam refazer
a Segunda Elementar. Que horror!

Não se trocavam as notas, por nenhum motivo.
Os piores problemas da escola eram os atrasos ou se alguém mastigava



uma goma de mascar na classe.
As nossas iniciativas eram nossas.
E as consequências, também.
Ninguém se escondia atrás de outro.
A ideia de que os nossos pais nos defendessem, quando transgredíamos

uma lei, não se sustentava, eles estavam sempre do lado da lei.
Se alguém se comportava mal, os pais o colocavam de castigo e ninguém

ia preso por isso.
Sabíamos que quando os pais diziam “Não”, significava NÃO.
Os brinquedos novos ganhávamos no aniversário e no Natal e não toda

vez que íamos ao supermercado.
Os nossos pais nos presenteavam por amor, não por sentimento de culpa.
E as nossas vidas não foram destruídas por não nos terem dado tudo o que

queríamos.
Essa geração produziu muitos inventores, amantes do risco e ótimos

solucionadores de problemas.
Nos últimos 50 anos, houve uma explosão de inovações e novas ideias.
Tínhamos liberdade, fracassos, sucessos e responsabilidades e

aprendemos a gerenciar tudo isso.
Você é um deles. Parabéns!
Tivemos a sorte de crescer antes que aceitássemos que a nossa vida fosse

regulada por outro alguém.2

2. Recebi esta carta de um amigo, que por sua vez a recebeu através de um e-mail. Não foi, então,
possível encontrar o autor até agora.





19. OS DEVERES DE CASA E PARA AS FÉRIAS
Tradução: Neila Aparecida Zambotto Bizarro

Perseverança didática ou experiência de estudo pessoal
Um exemplo vinculado na quarta-feira de cinzas, o dia depois do último

dia de carnaval. Os meninos do 2º ano da Escola Média entram na classe e o
professor de matemática preparou um belo dever na classe. Fazia alguns
dias que os alunos sabiam disso, portanto foi possível preparar em tempo.
Sabe-se que um dever de classe se estuda em casa, principalmente no dia
anterior, porém, para se prepararem para a tarefa, os rapazes tiveram que
estudar na terça-feira gorda, último dia de carnaval. Em termos científicos,
esse comportamento se pode definir como “perseverança didática”. É um
tipo de perseverança que toca o sadismo. Não se pode pedir às crianças para
estudarem no último dia de carnaval.

Entramos, assim, no coração do problema: os deveres de casa.
Uma reflexão a partir de uma experiência pessoal
Da minha experiência de estudante tenho muitas lembranças das tarefas

de casa. Até o segundo ano da Escola Média lembro-me de nunca ter tido a
necessidade de estudar nem de fazer os deveres. Era muito curioso e estava
atento às lições da professora ou dos professores. Isso, para mim, era
suficiente. Minhas tardes eram momentos felizes, vividos brincando com os
amigos vizinhos de casa ou envolvido em atividades com escoteiros.

Tenho, porém, uma má recordação dos deveres atribuídos durante as
férias de verão. Sempre vivi aquela experiência um pouco como o cigarro
de um condenado à morte. Para mim era uma pena pensar em me divertir
com os amigos, sabendo que, depois, perto do fim do verão, eu tinha que
passar muitas horas fazendo tarefas que ninguém jamais corrigiria. Quem
de nós iria ao teatro, sabendo que, na saída, nos seria atribuído como dever
um relatório sobre o espetáculo visto? Um relatório que, depois, talvez,
ninguém nunca leria. Tentemos nos perguntar uns aos outros quais
interesses há em pedir um relatório de final de ano sobre o registro de
classe, sabendo que nunca ninguém o lerá? Aqui, tocamos numa primeira
questão. Os deveres não corrigidos, para que servem? Servem para
desencorajar quem os faz e ter assim uma baixa estima de si mesmo e dos
professores. E, além disso, como pode um professor, no início do ano
letivo, corrigir os deveres de verão de vinte e cinco alunos? Isso para o
verão, mas durante o ano a questão é diferente. É necessária uma premissa.



Coloquemo-nos por um instante na pele de um estudante. Com que prazer
aprendemos qualquer coisa contra vontade? O prazer de ler, de escrever, de
memorizar, de traduzir, de pesquisar, de fazer de conta e, mais
genericamente, o prazer de aprender não pode ser imposto. O prazer não
pode ser imposto em nenhum caso. De fato, no momento em que é imposto,
não é mais um prazer e torna-se, portanto, desincentivo. E é isso que vivi
com os romances e a literatura para rapazes.

Na Escola Média, era obrigado não só a ler um romance, coisa em si
agradável, como fazer um resumo. Da mesma forma me era imposto
memorizar longos poemas. Quem, com poucos anos sobre os ombros, não
teve que estudar O cinco de maio de Alessandro Manzoni. Desde então e
durante anos tive uma aversão instintiva a tudo que era literatura para
garotos, romances e poesias em geral. O resultado foi o oposto daquilo que
se queria obter. Quando os professores se preparam para dar as tarefas de
casa, deveriam refletir sobre essa consequência. Mas tentemos dar alguns
conselhos de como se faz.

Muito, pouco ou nenhum dever? A questão é a qualidade
Creio que o problema seja não tanto quantitativo, mas qualitativo. E parto

do fato de que, hoje, os meninos são muito mais estimulados, têm muito
mais ocasiões de aprendizagem e talvez menores oportunidades de “estar
junto aos amigos de maneira livre”. No que diz respeito às tarefas pré-
definidas, como, por exemplo, exercícios e problemas para resolver, temas a
serem desenvolvidos e outros, deveriam ser feitos completamente durante
as aulas na escola, especialmente para as escolas em tempo integral ou que
têm vários horários de entrada. No entanto para as outras situações se
deveria seguir o bom senso, dando aos garotos indicações sobre atividades
culturais que depois serão retomadas na sala de aula. Creio que sejam
interessantes algumas sugestões, inferidas diretamente pela prática escolar e
que vão no sentido do prazer em fazer e da atenção àquilo que está ao redor.

Exemplos de atividades como:
- desenhos de pôr-do-sol, nuvens, árvores, flores;
- investigações, também em grupo, com o uso de toca fitas;
- fotografias a serem levadas depois à sala de aula;
- jogos de habilidade;
- pesquisa de materiais;
- coleta de dados;



- construção de miniaturas, instrumentos musicais simples;
- assistir a vídeos, telejornais;
- ouvir trechos musicais;
- leitura de romances sem prazos precisos nem outras lições.
Trata-se, em essência, de dar realmente espaço à criatividade, não

insistindo sobre a quantidade de exercícios a serem desempenhados, mas
sobre o prazer de descobrir o mundo ao nosso redor. Perceberemos,
rapidamente, que, se os meninos viverem com prazer essa experiência, não
se importarão com a quantidade, mas com o “prazer em fazer”. A propósito
disso, seria interessante fazer os rapazes apreciarem o gosto que tem todo
bom naturalista de fixar ideias, sensações, fatos históricos, animais vistos
no diário de bordo. Poderia tornar-se também uma espécie de diário, como
sugeriu, há alguns anos, o professor Mario Lodi sobre as tarefas para o
verão.

“Que férias são essas se temos muito deveres para fazer?”
Um pergunta mais que legítima que os alunos costumam me fazer.
Vou, frequentemente, às classes da Primária ou Secundária e converso

com eles. Um dos temas que mais vezes me é proposto são os deveres de
casa e, especialmente, os “deveres de férias”. É uma questão que contribui
para uma má relação entre alunos e professores e a escola em geral. Assim,
há alguns anos, escrevi a seguinte circular destinada aos professores da
minha escola.

Assunto: Férias de Páscoa.
Muitas vezes nos acontece de comparar o trabalho dos adultos ao estudo
dos meninos. É a maneira que normalmente usamos para pedir a eles um
empenho constante e repetido. O trabalho, especialmente lá onde é vivido
como um dever e menos como um prazer, torna-se mais atraente se é
alternado em momentos de repouso e de tempo livre.
Vamos ao ponto. Creio que seria um diretor de escola odiado pelos
professores se, mesmo sabendo que as normas o consentem, pedisse a
vocês que ocupassem as férias de Natal e de Páscoa com encontros,
comissões, programações, recuperações, etc.
Acredito, então, que tal “direito ao repouso” seja legítimo também para os
estudantes... Dada a equivalência trabalho (adultos) = estudo (crianças).
Portanto é fato proibido (é um imperativo exortativo) a todos os
professores de passar deveres a serem entregues na volta das férias ou nos



dias e semanas sucessivas.
As novas lições serão dadas no dia em que os alunos retornarem das férias
de Páscoa.
Se algum professor pretende dar dever (ou já os deu) peço que entre em
contato comigo o mais breve possível. Há, de fato, alguns trabalhos que
nós podemos fazer muito bem em conjunto no período dos feriados de
Páscoa.
Parece-me ter sido claro.
Aproveito a ocasião para enviar-vos um livreto que realizei, nesses meses,
onde encontrarão motivações claras para esta minha carta.

Cordialmente, o vosso diretor
O resultado imediato daquela circular foi um requerimento assinado por

vários professores, para convocar, em sessão extraordinária, o Conselho de
Professores, para discutir o assunto. Depois de grande discussão sobre os
prós e contras à oportunidade de distribuir deveres para o feriado de Páscoa,
fechou a discussão um ótimo professor (na ocasião suplente, mas hoje
efetivo) que afirmou: “Eu, quando chego para o período das férias, sinto a
necessidade de desligar da tomada, preciso de um bom repouso mental. Se
essa necessidade sinto eu que sou professor, creio que tanto mais a sintam
os meus alunos. Bem-vindo, também para eles, um saudável repouso
mental: assim nada de deveres de casa!”.

Uma solução mais que sábia.



20. CLASSES MULTISSERIADAS E PEQUENAS ESCOLAS
Tradução: Lígia Claret Lorencini Wild

A escola de uma pequena paróquia de montanha
Eis aqui, portanto, o meu pensamento: a escola só pode ser aconfessional
e só pode ser feita por um católico e só pode ser feita por amor (isto é, não
pelo estado). Em outras palavras, a escola, como eu gostaria, não existirá
nunca senão como aquela em alguma pequena paróquia de montanha ou
no interior de uma família em que o pai e a mãe fazem escola a seus
filhos.
Esse trecho foi retirado de uma das cartas de don Lorenzo Milani da

escola de Barbiana.1 Parece contraditória a definição de escola
aconfessional com a afirmação logo adiante na qual se fala do mestre
católico. Aquele “católico” entende-se como “qualquer um que tenha fé”.
Acredito, de qualquer modo, que o aspecto significativo dessa frase esteja
no fato de que don Milani acha fundamental contextualizar a escola no
território, no próprio ambiente familiar. E disse isso definindo escola ideal
como “a escola de uma pequena igrejinha de montanha”.
1. Nota do autor – Carta escrita nos anos 60.

Pensar localmente - Pequenas escolas.
Pequena escola em uma concepção ampla significa escola de periferia,

escola isolada, escola que se esforça para sobreviver, escola que acolhe as
crianças transportadas com os ônibus escolares das casas dispersas, escolas
onde se trabalha para conservar a língua e a cultura local, escola da
sobriedade, escola que participa e se insere como um ponto ativo nas
tradições e nas iniciativas que, historicamente, a realidade local (seja esse
pequeno lugar, burgo, lugarejo ou outro) propõe. Em um contexto nacional,
que mira mais uma vez os “grandes números”, desejo insistir na
importância do pequeno, da dimensão mínima e da grande dignidade
educativa que isso possui. Muitas vezes, para “fazer escola”, nessa
realidade, estão acabando os professores que fizeram desses lugares uma
sua “escolha de vida”, que sentem esse trabalho como vocação, assim como
Barbiana o foi para don Lorenzo Milani.

Ora, vejamos uma experiência concreta através da entrevista feita com
dois professores, Fábio e Lorella, de Rontagnano.

A classe multisseriada não quer dizer série B
Faz mais de vinte anos que o professor Fabio e a professora Lorella dão



aula na escola de Rontagnano, uma pequena escola do alto vale do rio Uso,
uma porção das colinas da Romagna, fazendo limite com as regiões de
Marche e da Toscana.

É uma classe multisseriada, inicia assim a sua fala o professor Fábio - isto
é, estão juntas a primeira, a segunda e a terceira série. Depois, há a quarta
e a quinta. Há 29 crianças e 3 professores. Essa escola, como todas as
escolas de montanha, é um pouco como aqueles animais em via de
extinção: carregadas de histórias, de vida, de tradições. Há um grande
valor nas classes multisseriadas. Quando forem fechadas, perceber-se-á o
capital perdido. Na Itália, há poucas classes multisseriadas a 500 metros
sobre o nível do mar e essa é uma delas.
Arrisco perguntar quais são os temas mais tratados em Rontagnano.

Compreendo, imediatamente, que, nesses anos, a escola trabalhou para
fazer com que os meninos e as meninas conheçam e apreciem sempre mais
o seu território, o ambiente em que vivem. Entre as temáticas tratadas nos
últimos anos há as pesquisas sobre estruturas religiosas, as celas, as
pequenas igrejas, as capelas, o trabalho sobre grandes árvores presentes na
região, os animais, selvagens ou não, do território, as grandes casas rurais
de pedra.

Fabio e Lorella voltam a falar sobre as classes multisseriadas:
São escolas leves, capazes de entrar e compenetrar-se no território, através
dos usos e costumes. Nesses anos, trabalhamos, também, para valorizar e
conhecer as tradições culinárias da região: os “stridoli”, uma erva silvestre
que cresce nesses ambientes; o “savour”, o queijo de fossa, e “bustréng”,
um doce típico local...
A escola como barragem social
Aqui, a escola é um pouco como uma última barragem antes da aluvião

causada pelo despovoamento da terra. Por isso as iniciativas que são
tomadas, em certos períodos do ano, envolvem toda a população.

A festa de Natal é sempre organizada junto ao Grupo Cultural de
Rontagnano, em um pequeno teatro que, há algum tempo, foi Casa do
Fascio e depois Casa do Povo2. É uma verdadeira festa local. Sei que nessa
escola se pratica muito a arte de escrever poemas. Peço aos professores que
me falem sobre isso.
2. A Casa del Fascio (hoje conhecida por Casa del Popolo) é um dos ícones cimeiros da arquitectura
do racionalismo italiano. Desenhada por Giuseppe Terragni, traduz-se numa homenagem



monumental à ideologia fascista.
A poesia aqui já está no mesmo território, no ambiente circundante. Este é
um dos ambientes mais poéticos da Romagna. Aqui, se vê o morro de
Perticara, de San Leo, de San Marino, os montes da Carpegna, os sulcos
erosivos nas montanhas, Montetiffi com a sua Abadia do ano 1000. Os
sulcos erosivos nas montanhas são amarelos no verão, marrons e cinzas
no outono, brancos no inverno, verdes na primavera. É uma poesia na
língua romagnola, a língua que muitas crianças, por sorte, ainda falam em
suas casas. Oferece-se às crianças um estímulo e elas se expressam sobre
temas que lhes são caros: as giestas, os pássaros, os sulcos erosivos das
montanhas, a neve... A escola, aqui, é vivida também como redenção
social. A escola de Barbiana e don Milani estão apenas aparentemente
longe no tempo e no espaço, mas são ainda tremendamente atuais. Essas
crianças trazem dentro de si o trabalho difícil de seus pais e avós. Aqueles
que andavam com a enxada na mão, iniciando o trabalho com os
primeiros raios do alvorecer para terminar com a noite já avançada. Esta,
então, era uma região de minério de enxofre e o trabalho dos mineradores,
junto ao trabalho do campo, foi, seguramente, um dos mais duros. Hoje, a
escola é instrução, mas é também experiência educativa em sentido
amplo. A escola é, ainda, lugar de encontro das famílias, das brincadeiras
vespertinas das crianças.
Recentemente, a escola realizou um verdadeiro guia do território. Dizem

sobre esse propósito Fabio e Lorella:
Em Rontagnano, sempre demos espaço ao território, ao nosso mundo, a
nossa casa. Nesse estudo contínuo nunca foi diminuída a ocasião de novas
descobertas. Sem dúvida, o território é a árvore do conhecimento.
Descobrir quer dizer aprender, crescer, amar e respeitar. No decorrer do
ano escolar, caminhamos muito e bem devagar e encontramos cinco
trilhas. Em cada trilha – porção do território – descobrimos riquezas
características: flora ou fauna selvagem. Há, então, os nossos escritos, os
desenhos e as fotos das crianças... Pensamentos ternos que voam como as
nuvens. Os nossos territórios são ricos de histórias que correm o risco de
serem perdidas, sepultadas para sempre.





21. A QUESTÃO DOS CADERNOS: DE 19 A 2
Tradução: Rogério A. Correia Dias

Dez disciplinas, dezenove cadernos grandes
Estou mais que nunca convencido (e continuarei a repetir!) que não há

reforma escolar que não possa – por si só – já ter atuado em qualquer uma
escola da península. Parafraseando o ditado que há um tempo se usava
muito e que dizia: “É questão de vontade política”, hoje, diria: “É questão
de vontade didática!”. Valha para todos um exemplo, aquele dos cadernos.
Na escola primária italiana, o advento dos assim chamados módulos (vários
professores em duas ou mais classes) trouxe consigo dois fenômenos
relacionados entre si.

O primeiro foi o da subdivisão em áreas, ou melhor, âmbitos, dos diversos
professores, com relativa setorização e especialização. O segundo foi o da
proliferação do número dos cadernos.

Passamos, então, dos clássicos dois cadernos (um quadriculado e outro
pautado) a uma correspondência direta entre o número de disciplinas (10) e
o número dos cadernos. Com efeito, analisando bem, geralmente o número
aumenta. Consegui contá-los até 19. Eis a lista exata:

1. Temas
2. Gramática
3. Prosa
4. Poesia
5. Textos
6. Regras
7. Educação Física
8. Ciências
9. Música
10. Inglês
11. Alemão
12. Educação Artística
13. Geometria
14. Aritmética
15. Estudos Sociais
16. Geografia
17. Religião
18. Educação para o trânsito



19. WWF (caderno destinado às atividades de educação ambiental).
O total é, rapidamente, obtido: dezenove cadernos, ou melhor, cadernões.

O fenômeno já existia, há tempos, nas Escolas Médias e Superiores. Com a
Lei 148 (aquela da reforma), está presente também nas escolas elementares
(hoje, primárias) há quase vinte anos. Os efeitos colaterais, talvez não
previstos, são:

- dificuldade de se organizar e de ter um método de estudo eficaz;
- parcelamento do saber e do conhecimento;
- confusão no gerenciamento dos horários e da pasta escolar.
Desafio qualquer adulto a ter dezenove cadernos e saber se organizar com

critério. No máximo, nós, adultos, temos uma agenda, um caderno para as
anotações ou um computador. Senão o caos toma conta de tudo.

Uma solução concreta: dois cadernos ou um só
Há alguns anos, sustento que se possa, perfeitamente, retornar aos dois

famosos cadernos que – no fundo – se bem organizados, são bons
“hipertextos”. A tal propósito, alguns pais e professores, que formularam
um interessante projeto para reabrir uma pequena escola de montanha,
refletiram, assim, sobre os cadernos:

Meditando sobre os 19 cadernos, parece-nos tratar-se de obstinação
didática em que se dá muito tempo para executar e pouco para pensar e
entender, em prejuízo daquela despreocupação trabalhosa que sempre foi
a prerrogativa da escola elementar. O saber não está em compartimentos
estanques, não é divisível em cadernos; partamos dessa simples escolha
para alicerçar uma verdadeira interdisciplinaridade. Um paradoxo! Hoje,
no exame de proficiência, é exigida do aluno prova de
interdisciplinaridade... Prova frente a qual professores e alunos
responderam com perplexidade e incompetência. Como se pode exigi-la,
de fato, de estudantes aos quais durante seis anos lhes foi proposto um
“saber” subdividido em matérias? O caderno se torna um instrumento para
registrar as próprias experiências, pesquisas, pensamentos, desenhos...
Um diário de bordo. Um único saber, uma única criança, um único
caderno.
Tratar-se-ia, ao contrário, de ensinar às crianças a numerar as páginas e a

fazer um índice para atualização diária, para encontrar, assim, assunto e
data. Existiria, desse modo, além de um menor peso na pasta escolar, um
menor desperdício de papel. Quantas disciplinas, de fato, em um ano, não



vão além de dez ou vinte páginas escritas? A escola primária de Saiano do
3º Círculo didático de Cesena foi além de minha proposta de voltar a dois
únicos cadernos. Eis o que escrevem as professoras:

Somos três professoras de Escola Elementar, atualmente, a serviço da
Escola Elementar de Saiano. Trabalhamos em um módulo vertical 1º – 2º
e trabalhamos em torno de um projeto experimental. (...) Para uma melhor
realização do projeto, pensamos em criar um novo tipo de caderno com
características particulares. O caderno se apresenta em dois formatos: um
grande, com medida de 21x30cm e um pequeno, com medida de
15x21cm. Cada página do caderno contém, em toda sua extensão, uma
subdivisão formada por quadrinhos, com borda azul-clara com largura de
5 cm e linhas amarelas horizontais a uma distância de dois quadrinhos
uma da outra.
Além disso, cada página do caderno apresenta uma borda de forma
retangular, de cor azul-escura, colocada a dois quadrinhos de distância das
margens da folha.
Tal caderno se apresenta muito funcional para os alunos do primeiro ciclo
elementar, momento em que o primeiro contato com a escrita é mais
simples e ordenado, e se mostra extremamente útil para alunos com
dificuldade de aprendizagem, pois ajuda a controlar os traços disgráficos,
além disso, resulta-se extremamente eficaz para quem, como nós, segue
um projeto interdisciplinar no sentido de que permite o agrupamento
organizado e a escrita de atividades de tipo linguístico, lógico-
matemático, geométrico, pictórico-musical, em um único caderno, graças
à presença simultânea de linhas e quadrinhos. Durante este ano escolar,
tivemos a oportunidade de experimentar tal instrumento e os resultados
foram tão satisfatórios que decidimos continuar essa experimentação
(ainda no segundo ciclo) e de propô-la a qualquer um que esteja
interessado.1

1. Para maiores informações sobre o projeto, contate a professora Elena Foschi
elena.foschi@scuolecarducci.it





22. A CERTIFICAÇÃO DE QUALIDADE
Tradução: Lígia Claret Lorencini Wild

O que significa sistema nacional de avaliação?
Na escola considerada de autonomia, há algum tempo, se fala muito de

“standard” nacional e de sistema de avaliação de qualidade da escola.
Seguramente, poderiam escapar, a qualquer um de nós, algumas das
centenas de páginas (circulares, diretrizes...) que, de qualquer modo, ainda
surjam do Ministério de Instrução Pública ou de órgãos de algum modo
coligados (USR, Invalsi...)1. Certamente, o modelo que a maioria segue é
aquele proposto durante o curso de diretores escolares.
1. Gianfranco Zavalloni, op. cit.

Há alguns anos, fala-se de certificação de qualidade ou de critérios
centrados no modelo produtivo-empresarial. Algumas escolas se
vangloriam de ter várias certificações. De fato se arrisca financiar entes ou
agências que ostentam certificados de qualidade baseados quase que,
exclusivamente, na rigidez de procedimentos administrativos ou de
trabalho. Penso que, ao contrário disso, devemos “escutar mais os nossos
jovens” e perguntar-lhes o que entendem por uma “boa escola”. Eu,
pessoalmente, começo tentando listar uma série de elementos
indispensáveis, se bem feitos, para uma escola de qualidade. Declaro,
antecipadamente, que, de qualquer modo, a medida da qualidade da escola
não é tanto sobre “o que se estuda”, mas “como se faz escola”.

Não é questão, em outras palavras, de programas ou indicações nacionais,
quanto de modalidades com que se “faz escola e se é professor; um
problema de estilo e de didática”. Mas voltemos aos elementos que
poderiam, realmente, qualificar uma escola e que podemos resumir em
quatro grandes âmbitos:

1. Competências e domínios da comunidade dos professores e dos
estudantes;

2. Capacidade de unir memória, identidade e cultura da comunidade local;
3. Níveis elevados de autonomias pessoais de cada aluno;
4. Estruturas escolares apropriadas do ponto de vista estrutural e

ambiental.
Na escola da considerada autonomia, imagino que todos façam a sua parte

e que juntos se possa construir uma série de elementos suficientes para
determinar a verdadeira qualidade da escola, sem necessidade de ouvir



alguma instituição que nos diga como fazer para “sermos competentes”.
Eis aqui o primeiro elenco de elementos a favor de uma verdadeira

qualidade da escola:
Presença de laboratórios ou ateliês técnicos. Refiro-me aos laboratórios

de carpintaria, de história, de ciências, de cerâmica, de cozinha, ateliês
artísticos, academias com instrumentos para judô, aikidô... São lugares
aparelhados que dão a possibilidade de usar todos os cinco sentidos e todo o
corpo, com particular atenção à habilidade manual.

Pátios harmoniosos e presença de verde. Uma atenção particular é dada
às escolas que adotam os projetos de hortas didáticas. Isso favorece uma
série de atividades envolventes nos aspectos: cognitivo, cientifico e
pedagógico. Basta recordar a importância dos “tempos de espera e de
maturação”.

Presença de um teatro e de teatrinhos de bonecos. O teatro, nas suas
várias expressões, é, por si só, didático, terapêutico e socializante, e envolve
diversos aspectos das competências humanas.

Auto-organizações, por parte dos jovens, das excursões escolares e das
saídas didáticas. A organização de uma excursão é uma ocasião única para
verificar as competências e os domínios dos alunos. Pensemos na escolha
dos itinerários, nos horários, nos contatos, na redação dos contratos.

Realização de dias e semanas com modalidades de profundo
envolvimento dos alunos. Já sugeri a excursão a pé ou de bicicleta, mas há
também semanas programadas, semanas de intercâmbios com hospedagem
de estudantes estrangeiros, semanas verdes em áreas naturalistas, semanas
azuis no mar, semanas brancas sobre a neve...

Autonomia dos jovens no chegar sozinhos à escola. Vai a pé, usa a
bicicleta ou é transportado por veículo? Esse é um elemento fundamental
para entender quanto desejamos que sejam autônomos os nossos estudantes.

Projetos interculturais de atividades. Pensemos na acolhida de jovens de
outros países, nas nossas escolas, em troca de correspondência, em
intercâmbios, participações em projetos de solidariedade. É a melhor
maneira de preparação para o diálogo em uma sociedade intercultural.

Reconhecimento da identidade e da memória local. Valorizar a língua
local, o conhecimento das tradições, também através de festas típicas ou do
envolvimento em associações, asilos, bibliotecas locais.

Colaboração e envolvimento com os pais e as famílias. Penso na



possibilidade de abrir laboratórios com os pais, no planejamento e na
organização participativa em atividades. E depois as festas, as mostras e a
autogestão dos refeitórios escolares.

Não utilização de fotocópias e redução ao mínimo de cadernos. São dois
elementos fundamentais para padronizar a complexidade do saber, hoje,
diluído nas diversas disciplinas e nas inumeráveis unidades didáticas. Não
usar fotocópias simplifica e utilizar poucos cadernos ajuda a unificar o
saber (vide capítulo 12 - Desenho criativo ou fotocópia repetitiva)

Uso das metodologias cooperativas no trabalho didático. Exemplos
concretos são a escrita coletiva, o estudo de grupo ou mesmo a constituição
de verdadeiras cooperativas ou associações cooperativas dentro das classes.
Para tal, é extremamente interessante a experiência que está acontecendo na
província de Trento com a Federação das cooperativas. O objetivo de saber
trabalhar em conjunto é fundamental para uma sociedade que tende ao
individualismo e que, ao contrário, precisa sempre mais “fazer junto”.

Flexibilidade de horário e atenção aos tempos. Ritmos e tempos mais
lentos e em sintonia com os ritmos pessoais de cada jovem são a base de
uma boa aprendizagem. As férias servem para um ócio justo e para repousar
a mente. Para que serve fazer lições todos os dias em um período de
repouso? Certamente, não ajuda os jovens a se concentrarem.

Refeitórios com produtos naturais e respeito à ecologia. Lá, onde o
horário prevê almoço em conjunto, uso de refeitórios com produtos
biológicos, preparados pelas pessoas da própria escola e utilização de pratos
de cerâmicas e talheres de aço e não “usa e joga fora”. Que valor simbólico
damos àquilo que comemos quando a comida é colocada em recipiente que
depois devemos imediatamente jogar fora?

Uso inteligente de energia e recursos naturais. Não podemos não dar
atenção à economia de recursos, ao desperdício e ao uso de energias
renováveis, dentro de locais pensados e construídos com os métodos da
bioarquitetura. Atenção à harmonia dos espaços (por exemplo, os
conhecimentos da arte oriental do Feng Shui que nos ajudam nisso).

A marca de qualidade CBS
As escolas, que desejam, podem, de qualquer modo, se vangloriar com

uma boa marca de qualidade. Creio que seja importante fazer com que
todos saibam que, junto ao engenheiro Alberto Rabitti, aos pedagogos
doutor Andrea Magnolini (htpp://www.passileggerisullaterra.it), doutora



Romina Gabanini e ao amigo catalão Joan Farré dei vida a uma nova marca
de qualidade, uma verdadeira certificação de valores universais. A marca de
qualidade CBS. Para entender bem são necessários alguns exemplos
explicativos.

O policial - Há alguns anos, aconteceu-me de perder a carteira. Nela,
estavam todos os documentos: carteira de identidade, cartão de crédito,
carta de motorista... Dirigi-me ao comando dos Policiais mais perto para
fazer a denúncia da perda. Dadas todas as minhas referências pessoais, ouço
a solicitação de um documento que atestasse a minha identidade. Respondo
repetindo que estava ali para declarar que acabava de perder todos os
documentos. O policial me libera dizendo que sem documento de
identidade eu não posso fazer uma denúncia.

Os correios - Há alguns anos, assistimos a uma renovação dos Correios
Italianos. Entre os pontos centrais dessa renovação havia, seguramente, a
lógica da assim chamada racionalização, levada à frente pelos
administradores modernos. Ao que se refere à remessa domiciliar das
cartas, essa renovação significa centralização do serviço no âmbito regional.
Vale dizer que se envio uma carta a um amigo residente no mesmo bairro
ou município (de 100 metros a 3km de distância), coloco a carta na caixa de
correio mais próxima. Dali a carta é recuperada, enviada para a capital da
região (geralmente a 100km de minha casa), separada, reencaminhada ao
escritório postal e de lá encaminhada ao meu amigo (que vive a poucas
centenas de metros do escritório postal do qual partiu o carteiro).

Trilhas de montanha - Meu irmão esteve, por alguns anos, no Conselho de
Administração do Parque Nacional das Florestas Casentinesi. Entre as
propostas chegadas à ordem do dia das reuniões do Conselho, houve o
pedido de “colocar em segurança” as trilhas de montanha. Sim, entendemos
bem: colocar em segurança as trilhas de montanha. Pensemos na realidade
italiana, colocar em segurança todas as trilhas das altas montanhas dos
arcos alpinos e da encosta apenina!

O construtor de cabanas em salgueiro vivo - Retorno ao amigo catalão
Joan Farré (www.pontdequeros.com). Foi convidado pelo Istituto
Comprensivo que dirijo. Em poucos dias, dirigindo um laboratório prático
de verdadeiras habilidades manuais, construiu belíssimas cabanas em
salgueiro vivo, com longos talos de cerca de 1 ou 2 centímetros de
diâmetro. Esses mesmos foram depois fixados a cerca de 40cm no terreno e,



ao final, unidos entre si. Uma estrutura esteticamente bela e bem fixa no
terreno, dentro da qual os meninos e as meninas podem brincar e descansar.
Pergunto-lhe se tudo isso é bem aceito na Espanha, onde ele vive. Ele me
contou que, às vezes, foram até as administrações locais, nas quais
funcionários (muito fiéis à lei) perguntaram se essa cabana de salgueiro
(que depois criam raízes como verdadeiras árvores e por isso são ditas
“viventes”) “são homologadas”. Como dizer: Mas aquelas árvores são
homologadas?

A terra do pequeno quintal – Alberto Rabitti, há diversos anos, trabalha
com algumas escolas da Romagna. Trabalha com o material mais simples
que temos: a terra. Com frequência, no fim de suas intervenções, ouve a
pergunta das professoras: “Mas onde podemos comprar a terra?”

Moral da fábula: o Certificado de Bom Senso
Qual é o ingrediente comum dessas cinco histórias? A falta de “bom

senso”. Eis, então, a certificação CBS: Certificado de Bom Senso. O bom
senso faz parte da cultura de quem trabalha, cotidianamente, desenvolvendo
uma atividade de A até Z: o artesão, o camponês, o avô que constrói a
casinha para a escola materna frequentada pela neta. A casinha, que não
tendo homologações ou certificações europeias, só pode ter como único
atestado a certificação CBS.



23. DO PROJETAR ENTRE PROFESSORES
Tradução: Margareth Brandini Park

Projetar é um tema difícil. Inclusive porque se arrisca cair,
frequentemente, na banalidade. Prevejo rapidamente a quem se está
transmitindo neste capítulo, cuja reflexão tem o tom de um conto, ou
melhor, de uma reflexão autobiográfica, assim como a quase totalidade do
livro.

Autobiografia é, para mim, um ponto de vista essencial para todos aqueles
que trabalham na escola. E eu, em primeiro lugar, procuro me aproximar
dessa modalidade, que descubro ser de grande ajuda. No meu parecer, há
quatro elementos que caracterizam a assim chamada projetualidade, ou
melhor, “o projeto”.

O trabalho conjunto
É o grande tormento e o incômodo da escola de hoje. Não penso que

esteja exagerando ao afirmá-lo. Estou falando da incapacidade dos adultos
de trabalhar em conjunto, de sentar-se no entorno de uma mesa e de
declarar (como nos jogos de cartas) as próprias disponibilidades, os
próprios interesses, as próprias emoções. Elementos que restam e que
existem de qualquer modo, mas que são vividos de maneira individualista.
Essa é uma situação que se percebe muito bem na Escola Secundária, que,
em parte, é realidade para as Escolas Primárias e que corre o risco de
contagiar também a Escola de Infância. Na Escola de Infância, esse fato
pode ser percebido pela escolha de trabalhar o menor tempo possível em
“sessões abertas”. Mas não só. Se há um fato que distingue a escola do
aprendizado individual é, exatamente, isso: fazer um caminho conjunto,
atento a quem está ao seu lado e, portanto, de mãos dadas.

Hoje, como diretor escolar, constatei o quanto é rica nossa escola de bons
e competentes professores. Docentes motivados, que se atualizam, que
experimentam, que inventam, mas que, com frequência, fazem tudo isso em
total solidão. É um exemplo indireto de “não escola” que é proposto aos
estudantes. A eles, provavelmente, se diz: vocês devem trabalhar juntos e
depois (nós, adultos) trabalhamos sozinhos. Devemos impedir essa
tendência, fruto também de uma sociedade que sempre mais visa ao
individualismo e ao sucesso personalista.

Trata-se de adotar, por isso, estratégias de uso diverso dos tempos de
trabalho.



O encontro entre “programações – projeções – idealizações” semanais de
classe não pode deixar de se tornar uma exigência de todos os professores.
Não é possível, por exemplo, que certos professores se encontrem seis ou
sete vezes por ano para discutir sobre os alunos e as atividades de uma
classe com a qual se trabalha por, ao menos, um ano. E isso ocorre,
tranquilamente, nas Escolas Secundárias. Um exemplo de projetar
compartilhado, eu o iniciei, há anos, no colégio em que trabalhava como
professor de Escola de Infância (a mim não causa nenhum incômodo
chamá-la também de Escola Materna). Reencontramo-nos sempre no início
do ano e cada um de nós declara as atividades, os interesses e as paixões
pessoais. Quatro ou cinco por pessoa. Do grupo, nascem vinte ou trinta
ideias, que são, depois, declinadas nos vários “campos de experiência” e
sintetizadas em oito ou nove temas. Depois se colocam juntas, uma após a
outra, todas as propostas. Nesse momento, cada um pode expressar o
próprio eventual veto. Mas se deixa, depois, a possibilidade ao proponente
de replicar e explicar sua proposta. Se a resposta for convincente, o assunto
entra novamente em jogo e se torna parte do projeto das Escolas de Infância
do círculo. Um projeto compartilhado por todo o grupo. Um pouco como o
método da “escrita coletiva” usada por don Milani na escola de Barbiana.

Conhecer as pessoas com quem se trabalha
Sempre, para estar a exemplo de Barbiana, há a famosa afirmação de

grande atualidade, que sustenta o quanto é importante, para ensinar inglês,
conhecer Pierino e não somente a língua inglesa. Esse fato é sempre mais
verdadeiro. Sabemos os nomes de todos os nossos jovens? De olhos
fechados nos lembramos da cor de seus olhos? De quantos jovens
conhecemos as condições de moradia e familiares? Existem dramas
pessoais dos jovens que podem afetar seu aprendizado. Estamos conscientes
disso? Mas não só: quais são os interesses dos jovens? As suas paixões?

Um amigo educador conta sempre, a esse propósito, a metáfora do
pescador. Fazer os rapazes se interessarem por uma experiência é como ir
pescar: é preciso usar a isca certa para cada peixe. Mas os rapazes com os
quais trabalhamos cotidianamente na escola, se não os conhecermos bem,
como fazê-los morder a isca? Não pode existir esse projetar sem conhecer
os atores do projeto que, nesse caso, além dos docentes, são os próprios
jovens, os estudantes.

Saber explorar o contexto



O contexto é onde tudo acontece. Quando estamos imersos no contexto
em que trabalhamos? Quão profundas são as nossas raízes naquele lugar,
naquela situação? Não necessariamente devemos ter nascido e vivido no
contexto escolar em que trabalhamos. Mas, para usar termos utilizados nos
setores mais ou menos próximos à escola, devemos nos “aculturar”, ou
melhor, encarnar a cultura local. Isto é, devemos compreender a cultura de
um local e ligarmo-nos a ele assim como a porta que é mantida e ancorada
pelas dobradiças.

Não é possível agir por uma educação asséptica, idêntica em todas as
escolas. Não somos nem fotocópias nem clones. Aqui entra em jogo a
biodiversidade que é a característica essencial do mundo. Cada lugar é
diferente do outro. Não podemos homologar as nossas propostas como se
fossem bebidas gasosas ou sanduíches inventados por empresas que, depois,
as oferecem iguais em todo o mundo.

Ter motivações, sensibilidades, ideias
Não se pode fazer escola sem ter ideias, sem pensar em tornar mais bonita

e feliz a vida dos homens e das mulheres. Em um livro lido, há alguns anos,
me tocou a afirmação de que “não se pode trabalhar na escola se se é
pessimista”. Eu acrescento que não se pode trabalhar na escola se não se
tem uma ideia clara do mundo e dos seres que o habitam. E o mundo é
habitado, essencialmente, por dois tipos de homens e mulheres: os nômades
e os arraigados. Poderemos também subdividi-los em pastores e
agricultores. Às vezes, essas duas condições estão em cada um de nós, em
diversos momentos ou fases de nossas vidas: há o tempo para viajar, para ir
e há o tempo para estabilizar-se, para parar. E de qualquer forma o ir
também implica, frequentemente, uma meta a se alcançar ou uma Ítaca a se
retornar. Tudo isso se pode compreender melhor usando e propondo
algumas metáforas. Pelo que me lembro, experimentei algumas delas que
acho excelentes por tornar concreta a ideia do projeto. São as metáforas de
viagem (passeio escolar), da realização de um livro, das cenas de um
espetáculo teatral e o cultivo de uma horta biológica na escola. São quatro
experiências que, se vividas juntas com os colegas e rapazes, colocam em
voga várias competências, contatos, relações interpessoais, documentações,
coleta de dados. Isto é, são experiências, aparentemente, simples, mas, de
fato, extremamente complexas e concretamente didáticas (no sentido mais
amplo do termo).





24. ABRIR ESTRADAS JUNTOS
Tradução: Lucinéia Aparecida Mendes

É professor aquele que sabe criar vínculos
Na minha experiência de estudante-aluno, devo confessar que tive muita

sorte. Sobretudo na minha última experiência escolar, a universitária. Na
Universidade de Bolonha, conheci um verdadeiro professor, Carlo Doglio.
Era o meu professor de Planificação e Organização Territorial, e, no seu
jeito de dar aula, conseguiu me dar os elementos essenciais para entender o
que é uma escola. Gostaria, aqui, de resumi-los para compartilhá-los. Carlo
Doglio tinha tornado obrigatória a frequência nas suas aulas. Em uma época
na qual, frequentemente, os alunos se preparavam para as sessões de provas
tendo apenas lido nos livros, Doglio tinha claríssima a distinção entre
professor e livro de texto: um livro, por mais completo que possa ser, nunca
poderá tornar-se um professor.

O livro é, certamente, um dos instrumentos fundamentais para
documentar, para comunicar, para fazer refletir, para informar e formar. Mas
não existe livro que possa substituir a pessoa. E não há leitura que possa
substituir a relação humana que comunica uma vivência, uma experiência.
Para crescer educacionalmente é preciso criar relações, perder tempo,
comunicar com os gestos, com as palavras, com os olhares, observar os
temperamentos, os sabores, os cheiros, as emoções, usar as mãos, o sorriso,
o coração, o tempo.

Por isso Carlo Doglio nos queria presentes e vivos. Mas ele também
estava presente, vivo e ativo. Recordo-me quando, para discutir e ler os
primeiros rascunhos da minha tese de conclusão de curso, ele vinha
encontrar-me em casa. De Bolonha vinha de trem até Cesena e então o via
aparecer, sempre acompanhado de sua bolsa a tiracolo de algodão verde.
Depois, em casa, discutíamos sobre tecnologias apropriadas e sobre o Peru
(eram os assuntos da minha tese) e ele insistia para que falasse,
principalmente, de mim, das minhas experiências de vida, das minhas
impressões, das minhas ideias. E juntos terminávamos, à mesa, com meus
pais, ao redor de um prato tipicamente romagnolo1. Tinha criado um
vínculo. E, como bom professor, ele sabia criar esse vínculo único com
todos os estudantes, sobretudo com aqueles que ele acompanhava na
aventura da tese.
1. Romagnolo – Diz-se da região italiana da Emília Romagna.



Saber ensinar a ver mais de um ponto de vista
As aulas que Carlo Doglio mantinha junto à faculdade de Disciplinas das

artes, da música e do espetáculo (DAMS) de Bolonha e por nós
frequentadas não viam um único professor. Por sua escolha quisera que
sobre um tema assim controverso, como é o da Planificação Territorial, não
houvesse apenas um ponto de vista. Ele, anárquico, libertário, não violento,
quisera consigo o então comunista e assessor de Urbanística da cidade de
Bolonha, o professor Pier Luigi Cervellati. Davam aulas alternando-se nos
diálogos, nas expressões e nas conversas. Sobre o mesmo assunto
emergiam, assim, quase sempre dois pontos de vista. Mas não eram os
únicos. Havia ainda os respectivos assistentes, sempre presentes e sempre
estimulados a intervir. É verdadeiro professor não aquele que diz a você
qual a estrada a ser percorrida, mas aquele que abre seus olhos e o faz ver as
muitas estradas sobre as quais você pode livremente avançar.

Compartilhando percursos na rua e no refeitório
Carlo Doglio nos levava para a rua. Ele, professor de Planificação

territorial, havia entendido a importância do fazer experiência concreta.
Sabia, perfeitamente, que pelos livros se aprende de maneira mediada, não
direta. Assim nos fez conhecer uma Bolonha que talvez nem mesmo a
quase totalidade dos bolonheses conhece: a Bolonha das águas, dos canais
que passam no meio da cidade, em boa parte cimentados e canalizados, mas
ainda parte “a céu aberto”. Carlo nos conduzia até onde existiam ainda
aberturas nos canais naquela que, graças à presença de tanta água, tornara-
se a primeira cidade industrial da Europa. E depois a Bolognina, um dos
primeiros bairros populares da cidade planificados segundo critérios de
qualidade de vida. Ia-se junto, caminhando pela rua, parando para escutar
explicações, para fazer perguntas, para ver melhor um detalhe, os
ambientes, as casas, o verde. Depois se ia ao banquete. Havia os campos de
Mugnano, sobre o Appennino bolonhês, com a taberna agroturística. Não
era goliardia2. Era a pedagogia da estrada e da mesa. Essas não são
banalidades. Pensemos por um instante na pedagogia de Jesus Cristo.
Talvez não tivesse sido também a sua, uma pedagogia da estrada e da mesa?
O que há de mais comensal que a estrada e a mesa?
2. Goliardia - O espírito do estudante. É o espírito que anima a comunidade tradicional de estudantes,
principalmente universitários, em que as necessidades do estudo são acompanhadas pelo gosto da
transgressão, a busca de ironia, o prazer de companheirismo e de aventura.



Os exames: repetir noções ou expressar os próprios pensamentos?
Alguém, certamente, já se terá perguntado: sim, mas e depois nas provas,

o que fizeram? Não enfrentamos um exame clássico, isto é, um
interrogatório feito de perguntas e respostas. A prova consistia na resenha
de três livros escolhidos entre os aconselhados para aquela matéria. Devo
confessar que no fazer aquelas “resenhas” experimentei, pela primeira, vez
uma grande dificuldade, mas também um grande prazer. O prazer de quem
não é chamado somente a conhecer e a repetir o pensamento e as opiniões
de outros, mas a expressar um juízo próprio, pessoal e individual. Doglio
não foi só um professor, foi, verdadeiramente, um educador, pois ajudou
cada aluno a despontar, a emergir as próprias potencialidades.



25. DOCUMENTAÇÃO: UM INSTRUMENTO DE QUALIDADE
Tradução: Lucinéia Aparecida Mendes

As pistas
É uma necessidade pedagógica e de extrema importância didática a

documentação, o fazer memória na escola. Coisa diferente são os atos
burocráticos, que por tendência minha tendo a reduzir ou simplificar.

Tentei sintetizar em poucas linhas aqueles que poderiam ser os elementos
fundamentais para uma documentação significativa da experiência didática.

O diário de bordo
Constitui um tipo de narração cotidiana dos eventos e das vivências da

turma. É importante, então, cuidar não apenas do “o que” e do “quanto”,
mas do “como” e do “quem”. Uma narração qualitativa e não uma
constatação quantitativa. Para nós, agentes da escola, não interessa
classificar somente a utilidade, medir um rendimento, mas ajudar as
crianças no crescimento intelectual, no confronto com culturas “outras” e,
nesse confronto, crescer como comunidade. O diário de bordo é uma
experiência que, como todas as experiências educativas, não deve conduzir
a uma réplica do processo educativo, mas deve levar ao confronto, ao
conhecimento, ao aprofundamento e ao enriquecimento das experiências. O
diário de bordo pode apontar a narração em relação aos protagonistas, a
descrição da experiência realizada, do envolvimento dos sujeitos (quer
sejam estudantes ou professores), do nível de participação e, finalmente, das
dificuldades.

A pequena documentação do cotidiano
Pretendo referir-me ao quanto vem se produzindo nas diversas escolas e

nos diversos dias do ano e que pode parecer material fragmentado. Quando
falo de pequena documentação quero dizer:

- as fotografias;
- as transparências;
- os desenhos ilustrados e com legendas;
- as gravações em vídeo de momentos de trabalhos, de espetáculos, de

aulas;
- os scripts dos espetáculos;
- as relações;
- as manifestações;
- as falas;



- a coleta de computadores, objetos e materiais;
- as entrevistas aos testemunhos.
Com esses materiais é possível organizar encontros de final de ano com

relativa apresentação. O material vai claramente recolhido em bibliotecas,
discotecas, videotecas, ludotecas. São esses lugares precisos, verdadeiros
“arquivos didáticos”, onde podem ser ordenados por ano ou por assunto, os
jogos realizados, os vídeos, as fitas cassete e tantos outros materiais. A
pequena documentação é um imenso patrimônio de cotidianidade do qual se
inferem o clima e os comportamentos com os quais se está trabalhando nas
escolas. Como diretor de escola, propus a relação de novos registros: de
uma parte, um instrumento simples e sutil para certificar a presença e as
avaliações sintéticas e, de outra, um verdadeiro “diário narrativo” do ano
escolar.

Os projetos didáticos
É bom ter uma coleta sistemática e ordenada dos materiais inerentes aos

projetos sobre os quais trabalharam as várias turmas.
Uma pasta de papelão ou um coletor com envelopes podem servir para ter

tudo guardado em um único lugar.
Algumas temáticas são claramente transversais às várias disciplinas, como

por exemplo:
- a educação à saúde;
- a educação ao trânsito;
- a educação ao ambiente;
- os projetos de educação à multiculturalidade, de acolhimento dos

estrangeiros, dos circenses;
- os projetos teatrais;
- os projetos de continuidade e orientação.
As publicações
As experiências didáticas podem se tornar ocasiões de confronto e

aprofundamento também através das publicações de dossiês ou de
verdadeiros livros. O livro, principalmente, se bem cuidado e bem ilustrado,
é um ótimo instrumento de divulgação. Uma boa relação com algumas
editoras nos permite transformar os “materiais informativos” de
experimentações e experiências didáticas em materiais de confronto
educativo e cultural em um raio mais amplo. O livro é um documento
importante, sobretudo para descrever o percurso didático. Junto aos livros



existem, certamente, os jornaizinhos escolares.
Cartões ou mostras completas para exposição
Com boas fotografias, com as pesquisas dos alunos e outros materiais é

possível organizar as mostras nos corredores ou nas salas de reuniões das
escolas. Esses materiais podem, depois, permanecer e ser expostos em
várias redes. As paredes das nossas escolas são um instrumento de
informação e documentação, também nos encontros dos pais chamados às
reuniões, às audiências ou outros. Mas também todos aqueles que entram
nas nossas escolas olham para as paredes. É bom que estejam bem
cuidados. Belos cartazes são, frequentemente, desvalorizados por um modo
pouco atento de expô-los. Pensemos em todos aqueles cartazes com dobras,
várias orelhas, rasgos ou de alguma forma destruídos.



26. CALIGRAFIA: A ARTE DA BELA ESCRITA
Tradução: Lígia Claret Lorencini Wild

Pena, tinteiro e caneta
Em uma entrevista publicada na revista “Unacittà” da cidade de Forli, a

calígrafa de Bolonha, Barbara Calzolari (www.gentlepeople.it) assim
sintetiza os elementos da caligrafia, uma matéria escolar há tempos
esquecida, que ensinava não só a escrever “com beleza”, mas a medir-se
com regras, a manter juntos pensamento e manualidade, a ocupar o tempo
para alguma coisa que permaneça, tirar conclusões, escrever um diário, uma
carta.

Enquanto isso os bicos de pena. Provavelmente, surgiram a partir de uma
coisa pontiaguda que cortava a argila. Depois, se pensa que para fazer os
monumentos capitais sobre o mármore fosse feito antes um sinal com o
pincel, depois se gravava e a dimensão é aquela permitida por um giro do
braço. Depois um cálamo de bambu que podia ser mastigado, mergulhado
no tinteiro ou simplesmente cortado. A ponta podia ser assim, é claro que
o sinal que se podia fazer sem um reservatório era verdadeiramente
pequeno. É com a pena de ganso que se encontra um instrumento
fantástico, leve. A pena de ganso era cortada a cada meia hora, depois
havia quem pautava as folhas, quem limpava com as pedras pomes as
peles que tinham sido curtidas e depois colocadas no gesso. Portanto, com
a pena de ganso, escrever se torna mais veloz, mas, de qualquer modo,
requer ainda muitíssimo tempo. Parece que em 1500 era utilizado esse
instrumento, não havia outro. Enfim, em 1700, os ingleses, Mitchell,
primeiramente, inventaram a caneta com bico de pena metálico. Com esse
bico não é preciso mais fazer a ponta na pena e não se joga fora
rapidamente. É mais veloz. Os instrumentos que se usam agora para a
letra que eu faço, o Spencerian1, são muito peculiares, japoneses, um
diferente do outro: as canetas, o meu professor as faz para mim e os bicos
de pena os pego nos Estados Unidos, através de um revendedor que tem
também coisas japonesas. Para fazer o Itálico utilizam-se ainda os bicos
de pena Mitchell, são esses os geralmente mais usados, a ponta mossa
(achatada) porque assim se produz o sinal fino e o grosso. Para as escritas
expressivas, existem as canetas automáticas, que contêm o tinteiro no seu
interior, têm dimensões diversas e permitem que você faça uma escrita
formal ou uma escrita expressiva. O “tiralinee”2 é um instrumento



maravilhoso e você o encontra somente nos Estados Unidos, é de grandes
dimensões e pode empurrar, sulcar, não lhe permite fazer escritas formais.
Instrumentos existem muitos, até aqueles que alguém consegue construir
para si, inventar ou adaptar pelas próprias características.

1. Escrita spenceriana - elegante caligrafia ornamental criada pelo calígrafo americano Platt Rogers
Spencer (1800-1864).
2. Tiralinee - instrumento semelhante ao compasso que traça duas linhas de igual espessura.

O tinteiro que uso é “ferrogallico”3 que é feito usando as “galles”, que são
excrescências de uma árvore aquecidas e unidas a ácidos. É o mesmo
tinteiro que usavam Leonardo da Vinci e Giacomo Leopardi, permite que
você escreva um livro e, se esse cair no mar, permanece escrito. É o único
tinteiro, verdadeiramente, resistente, é um tinteiro por excelência. Depois,
pode-se escrever também com a polpa verde que envolve a casca da noz e
outras coisas, porém contém petróleo. Esse é natural, é feito
artesanalmente. Para todos os manuscritos é usado sempre um tinteiro
verdadeiro. É cinza quando escreve, depois, se torna negro, mas, depois
de 500 ou 600 anos, se oxida e se torna mais claro. O papel, todo o papel
que é muito absorvente, leve, de fibra, traz dificuldade para usá-la porque
absorve toda a cor e também se pode dar uma passada de “sandarac”4

(uma resina em pó) que você pode usar sobre todas as superfícies. Um
papel patinado de boa qualidade é uma base fantástica sobre a qual você
pode trabalhar.

3. Tinta ferrogálica – Esta tinta, muita usada desde a idade média até o século XIX, na presença do
oxigênio sofre um processo chamado corrosão, que acelera o processo de degradação do papel. É
composta pela união de noz de Gales - uma semente rara e de alto custo importada de uma empresa
alemã - sulfato ferroso e goma arábica.
4. Sandarac – (Sandracca, em italiano) – Resina extraída da Tetraclinis articulata, árvore da família
das Cupressaceae, originárias da África do Norte, usada para a preparação de tintas ou vernizes

Motricidade fina e criação do pensamento
O escrever com “pennino e inchiostro”5 sobre o papel implica um grande

exercício manual, que objetiva uma educação da pressão da mão e da
motricidade fina, e cria uma caligrafia, possivelmente, bela, elegante. A tal
propósito diz Maria Rita Parsi:
5. Pennino – parte escrevente da pena, é uma lâmina de metal apontado. Inchiostro - tinteiro com
nanquim

A pobreza de pensamento e de expressão poderia incidir sobre as crianças
e jovens. A “favorecê-la” poderia também estar o extrapoder dos novos
meios de comunicação que relegam a atividade manual da escrita,



utilizando papel e caneta, no esquecimento da forma, já passado de moda,
de deixar traços da própria pesquisa, das próprias vivências, dos próprios
desejos, necessidades, descobertas. Uma clara recomendação de convite
às crianças e aos jovens com o fim de não renunciar a essa manualidade
vem de um interessante livro de Raffaele Simone: A terceira fase. Formas
do saber que estamos perdendo (Ed.Laterza). Escrever à mão é, de fato,
um exercício indispensável, pessoal e íntimo, que exprime na caligrafia o
estilo da alma e é capaz de estimular a mente a organizar, através do fluxo
da escrita, o desenvolvimento dos pensamentos e dos sentimentos.
Renunciar a escrever à mão, sobre folha branca, significa, então, perder a
relação com o rito, com uma manualidade através da qual consentimos ao
pensamento estruturar-se e organizar-se em tempos de reflexão e
articulação da forma, necessários também ao crescimento e ao
desenvolvimento harmônico da pessoa.6

6. Cfr. Maria Rita Parsi em Fil di cuore, texto de “Il Resto del Carlino”, 16 de fevereiro de 2006.
Na escola com o computador e com o bico de pena
Retornar à caneta tinteiro ou à caneta com bico de pena pode parecer uma

loucura na era do computador, no entanto quisemos fazer mesmo esse
experimento. Fiz, sim, com que no âmbito da formação voltada aos
professores do meu Istituto Comprensivo sobre o tema dos “laboratórios”,
houvesse um dia dedicado à “caligrafia”. Assim, algumas classes das
Escolas Primárias de Sogliano al Rubicone e de Borghi dedicam, ainda
agora, algumas horas semanais à caligrafia. Ajuda-nos também uma mãe,
de origem francesa, que me contou que a caligrafia é ainda mantida na
França e que ela deve a isso sua profissão de calígrafa. Na Itália, há pessoas
que cultivam a arte de usar caneta tinteiro e colecionadores de canetas com
bico de pena. Porém poucos se arriscam a reintroduzir esses excelentes
instrumentos didáticos na escola. Contava-me, a tal propósito, há alguns
anos, Luciana Pederzoli (lucianapederzoli@hotmail.com) da Associação
Amigos das Canetas de Pena de Reggio Emilia:

Em referência ao retorno da caneta tinteiro, gostaria de lhe contar o que
me ocorreu no último ano escolar. Deve saber que no programa dos
Cursos para adultos promovidos pela associação Grillinbici, inseri dois
cursos de caligrafia: um de estilo cursivo inglês e outro de base gótica.
Sempre tive uma obsessão pela escrita com bico de pena, talvez porque a
amava também quando ia à escola; sempre acreditei que ajudava crianças



e professores a irem “devagar” e, em consequência, a memorizar melhor.
E depois havia a procura pela boa caligrafia, havia o perfume da tinta no
tinteiro, havia a habilidade de não se sujar, de não manchar, o rito do
“bico de pena novo”, etc. Os cursos mantiveram uma pessoa maravilhosa,
um tipógrafo aposentado, com a paixão pela pintura, pela serigrafia e pela
caligrafia. É de fato um autodidata, mas, na Itália, é o melhor calígrafo do
cursivo inglês. Uma amiga, professora, participou desses cursos e me
perguntou o que eu pensava sobre um “encontro” entre Ugo (é esse o
nome do nosso professor de escrita) e as crianças de sua classe. As
motivações eram múltiplas, mas duas eram, seguramente, fundamentais:
1) as crianças estavam no terceiro ano, havia sido encarado o tema da
“escrita”, como programas ministeriais;
2) a grande emoção provada pela própria Sonia (a professora) no
aventurar-se com a caneta e as penas.
Naturalmente, promovi esse encontro e o resultado foi surpreendente. Ugo
tem um dom natural de entrar em sintonia com as crianças, talvez porque
seja um avô, encantou as crianças com a sua calma, a sua fala mansa, a
sua paciência e a “magia” da sua escrita.
“A narração” da escrita unida ao “sinal” catalisou a atenção das crianças,
em particular “aqueles que na classe você não sabe nunca como manter...”
(pelas palavras das professoras). Foram feitos três encontros e cada vez
era uma festa. As crianças, em casa, contavam sobre a experiência e
alguns avós ou bisavós remexeram nas suas próprias lembranças escolares
e começaram a contar de si...
Pouco a pouco cada criança começou a querer a caneta, o bico de pena, o
tinteiro e alguns, com autonomia, desenvolviam as tarefas com o “sistema
antigo”, por puro prazer. Um menino, exatamente um daqueles que
constantemente é considerado um “flagelo”, renunciou a horas de TV para
copiar novamente textos ou poesias. Ao final do ano, na festa da classe, os
pais agradeceram pela experiência e pela alegria que as crianças
provaram.
Bicos de pena ou caneta tinteiro
E a propósito da caneta tinteiro me escreve sempre Luciana Pederzoli:
Caríssimo Gianfranco, você sabe bem que a minha preferida continua
sendo a “caneta com bico de pena” e, dificilmente, mudarei de ideia...
Mas em relação à caneta esferográfica, seguramente, a “stilo” (caneta



tinteiro) é uma ótima alternativa. Na minha bolsa, há quatro delas, com
pontas diversas e tintas coloridas. É um objeto importante: uma eu recebi
de presente no dia da Primeira Comunhão. Era, ainda é, de madrepérola
branca, com a carga manual no prolongamento. Provei uma grande
emoção, porque era “uma coisa de gente grande” e eu tinha só oito anos.
Aquela emoção ainda me acompanha e, cada vez que uso a caneta tinteiro,
o cheiro da tinta no tinteiro, o rangido da pena me acendem a “memória”
de um tempo sereno, mais lento, marcado por simples gestos e rituais que
acompanhavam o nosso crescer, o nosso “tornar-se” grande.
Não é melancolia minha, mas uma forma de denúncia da falta dos “rituais
educativos” que ajudem as nossas crianças a uma maior autoestima, que
valorizem “as etapas” alcançadas, que deem tempo e espaço aos
conhecimentos. Escrever com a caneta tinteiro dá mais “cor” ao “signo da
escrita”, da caligrafia pessoal; escrever com a caneta tinteiro nos convida
à lentidão, à escuta do deslizar da pena, a uma manualidade atenta às
“manchas” (de qualquer modo bem-vindas pela nossa fantasia
interpretativa). E ainda há as cores dos tinteiros, as pontas finas,
achatadas, cortadas, etc. E depois uma caneta tinteiro não se descarta
quando não escreve mais: tem uma história seguramente mais longa a sua
frente em relação à caneta esferográfica.
Sim, acredito que seja mesmo outra coisa... E vale a pena propô-la a
nossas crianças.
A papelaria Erminio Monti de Forlì publicou, recentemente, um manual

dedicado à caligrafia, talvez o único disponível no comércio: Modello di
calligrafia, 2007 (www.erminiomonti.it).



27. HORTAS DIDÁTICAS PARA DESACELERAR COM A NATUREZA
Tradução: Lucinéia Aparecida Mendes

Hortas de paz, jardins naturais
“Horta de guerra: pequeno terreno que em tempo de guerra vem
preenchido por um jardim ou por um parque público para poderem
cultivar hortaliças, verduras, legumes e alimentar a população.
Artifício típico de uma economia de sobrevivência. Qualquer espaço
torna-se bom para semear: minúsculas hortas de guerra podem até
mesmo ser feitas em casa, na banheira ou dentro de caixas de sapato.”

(Edoardo Albinati, Orti di guerra, Fazi, Roma 1997)
Falamos, hoje, ao invés disso, de “hortas de paz” (www.ortidipace.org)

em contraposição implícita às hortas de guerra. Mas é sempre uma pequena
horta natural, no pátio da escola ou em um pedaço de terra vizinho a ela.
Cultivar uma horta, na escola, significa aprender a “desacelerar”. É uma
experiência altamente educativa. Semear e cultivar frutas e hortaliças são
atividades que colocam em evidência as habilidades manuais, os
conhecimentos científicos, o desenvolvimento do pensamento lógico
interdependente. Mas significa, acima de tudo, atenção aos tempos de
espera, paciência, maturação da capacidade de previsão. Trabalhar com a
terra ajuda os jovens a refletir sobre as próprias histórias locais e familiares.
A maior parte dos estudantes italianos tem, seguramente, um pai, um avô ou
um bisavô que tem ou que teve a ver com o cultivo da terra. Na horta, os
jovens unem “teoria e prática”, isto é, o pensar, o raciocinar com o projetar
e o fazer. Em uma horta, aprendem-se os modos, os momentos certos para
semear. Antes de fazer isso se deve preparar e fertilizar o terreno. É preciso,
depois, acompanhar com cuidado os produtos atendendo às necessidades de
água e ao controle dos parasitas. Podem-se conhecer, enfim, as
combinações e as rotações justas entre as várias plantas. O trabalho dos
campos, o dos agricultores, dos cultivadores, é um dos mais difíceis do
mundo, que requer grande habilidade, experiência e múltiplas
competências.

Braços roubados para a agricultura
Quando, há alguns anos, durante um encontro entre agentes escolares, um

professor de Escola Média Superior , falando de colegas, usou a expressão
“braços roubados à agricultura”, expressei a minha indignação em voz alta.
Sou filho de camponeses (agricultores) e, há anos, quando entro nas classes



das minhas escolas, é comum perguntar aos meus jovens quem deles
provém do campo. Geralmente, poucos levantam as mãos. Depois, quando
digo a eles que ser filho de camponês é uma grande coisa e que devem se
orgulhar disso, eis que as mãos aumentam. No modo de pensar comum
resiste a ideia de que ser lavrador equivale a ser ignorante. Infelizmente, é
um dos preconceitos que, ainda hoje, a própria escola perpetua. E a arte de
cultivar a terra que, historicamente, foi entre as mais desprezadas, tem
muito a ensinar a todos nós.

Uma pequena reflexão acerca das hortas nos hospitais. Antes de morrer,
meu pai Giorgio, que por toda a vida viveu nos campos sendo agricultor,
passou quase dois meses no hospital. Espontaneamente, perguntei-me: por
que em cada hospital não se organiza uma horta? Uma horta bem cuidada,
com muitos corredores e muitos canteiros de verduras, hortaliças e flores.
Uma horta que tenha também uma bela estufa de vidro para o inverno e um
espaço dedicado à compostagem, elemento essencial para alimentar o
terreno. Uma horta rica em ervas oficinais (ditas também medicinais) e
plantas que favoreçam a reprodução e a presença das borboletas. Uma horta
com muitas árvores frutíferas. Frutas para todos os meses do ano. Uma
horta significaria, para quem permanece poucos ou muitos dias no hospital,
reconhecer-se como elemento essencial da própria terra, isto é, no lugar em
que vivemos, feito de história, de tradições, de cultura, de memória. E assim
todos nós (também quem não está preso no hospital) poderíamos nos
beneficiar quer seja pela simples visão desse pequeno “paraíso terrestre” ou
pela possibilidade de fazer algum trabalho na horta. Talvez, assim,
tivéssemos necessidade de menos remédios e seríamos curados mais
rapidamente.

Pelo direito à “campesania”
Quanto ao que foi dito até aqui a respeito da terra me vem de forma

espontânea o repensar no conceito de “cidadania ativa”. É, enfim, chegado
o tempo em que se inicia a usar também o termo “cidadania camponesa
ativa”. Do Dicionário da Língua Italiana, na versão Devoto-Oli, eis a
definição do substantivo feminino “cidadania”: “Vínculo de pertencimento
a um estado, requerido e documentado para o gozo de direitos e submissão
a particulares obrigações”. No aspecto cultural, a partir da Revolução
Francesa, a palavra cidadão tornou-se sinônimo de “pessoa com pares e
plenos direitos”. “Cidadania ativa” é, hoje, sinônimo de um envolvimento



na vida da própria comunidade à qual pertence, assumindo, nessa, um papel
de responsabilidade e fazendo escolhas de codivisão. No dicionário, não
existe o termo “Cidadania camponesa” e por isso ninguém nunca falou de
“Cidadania camponesa ativa”. Existe, claramente, o substantivo masculino
“camponês”, lavrador, que está para “quem trabalha a terra, especificamente
por conta de um patrão”. Em termos depreciativos: “pessoa rude e
deselegante”. Devemos rebater esse clima cultural que, ainda hoje, está
presente no mundo escolar. Ser habitante ou trabalhador da terra não é algo
desprezível. Somos todos “camponeses desta terra” e temos todos “direito à
cidadania campesina”.

Quem escreve as apostilas?
Uma verdadeira obra de arte literária, nesse sentido, é, seguramente, a

página que os jovens da escola de Barbiana dedicam, em “Carta a uma
professora”, à “cultura camponesa”.

Sobre montes não podemos estar. Nos campos somos muitos. Todos os
economistas estão de acordo sobre esse ponto. E se também não
estivessem? Coloque-se no lugar de nossos pais. A senhora não permitiria
que seu filho fosse deixado de fora. Então nos deveriam acolher. Mas não
como cidadãos de segunda, bons apenas para mão de obra. Cada povo tem
a sua cultura e nenhum povo a tem menos que outro. A nossa é um
presente que lhe trazemos. Um pouco de vida no árido dos seus livros
escritos por gente que leu apenas livros. Se folhear uma apostila, são tudo
plantas, animais, estações. Parece que apenas um camponês possa
escrevê-la. Ao contrário disso, os autores saem da vossa escola. Basta
olhar as figuras: camponeses canhotos, pás redondas, enxada pontiagudas,
ferreiros com as ferramentas dos romanos, cerejas com as folhas de
ameixas. A minha professora do primeiro ano me disse: “Suba naquela
árvore e colha para mim duas cerejas”. Quando soube disso, a minha mãe
disse: “Quem deu a ela a licença para ensinar? ”. Deram a ela a
habilitação e a negam a mim que de árvore conheço bem. Eu as conheço
por nome, uma a uma, conheço também os “sormenti” (gravetos da poda
da uva). Eu os podei, os colhi e cozinhei o pão. A senhora em uma lição
assinalou “sormenti” como um erro. Sustenta que se diz “sarmenti”
porque assim o diziam os latinos. Depois, vai escondido procurar no
dicionário o que são.
Até sobre os homens sabem menos do que nós. O elevador é uma



máquina para ignorar os demais vizinhos.
O automóvel para ignorar as pessoas que vão de bonde. O telefone para
não olhar no rosto e não entrar em casa. Talvez a senhora não, mas das
suas crianças que conhecem Cicerone, diga quantos conhecem a família
vizinha? Diga quantos entraram na cozinha? Por quantos passaram a noite
em claro? Diga quantos carregaram os mortos nos ombros? Com quantos
podem contar em caso de necessidade? Se não tivesse havido o dilúvio
não saberiam ainda quantos estão na família do plano terreno. Eu estive
na escola por um ano com esses companheiros e da casa deles não sei
nada. Contudo não se silenciam nunca. Frequentemente, sobrepõem-se as
vozes e continuam a falar como se nada fosse. Cada um escuta somente a
si mesmo. Roncam mil motores por dia sob as janelas da senhora. Não
sabe quem são e nem aonde vão. Eu sei ler os sons deste vale por
quilômetros. Este motor distante é Nevio, que vai à estação um pouco
atrasado. Quer que eu lhe diga tudo sobre centenas de criaturas, dezenas
de famílias e parentescos, vínculos? Se a senhora fala com um operário,
erra tudo: as palavras, o tom, as brincadeiras. Eu sei o que pensa um
homem das montanhas quando está calado e sei o que pensa enquanto diz
outra coisa.
Esta é a cultura que teriam querido ter os poetas que a senhora ama. Nove
décimos do mundo a tem e ninguém conseguiu escrevê-la, pintá-la ou
filmá-la. Sejam humildes pelo menos. A sua cultura tem grandes lacunas
como as nossas. Talvez maiores. Certamente mais danosas para um
professor de Escola Elementar.

Por uma rede de Hortas de Paz
Qualquer um que, no respeito ao ambiente, cultiva a terra, trabalha
também para a paz. Até quando os conflitos colocam em perigo a
sobrevivência e as chamam por isso “hortas de guerra”, são sempre e
de qualquer forma “hortas de paz”.
Neste momento histórico, no qual os mesmos fundamentos dessa
economia são colocados em discussão, e o conceito do que tem valor
muda no momento em que os terrenos agrícolas começam a ser
considerados um porto seguro, é chegado o momento de tecer uma
rede entre todos nós que acreditamos que trabalhar a terra de modo
orgânico seja uma coisa bonita e boa.
É preciso aprender de novo o ABC do relacionamento com a



natureza. Por isso partimos das hortas escolares: classes a céu aberto
onde aprender um modo de estar no mundo pelo qual, ao contrário
de simples consumidores, tornamo-nos criadores de vida e, na
prática de uma possível autossuficiência, aprendamos o respirar da
liberdade interior. Um jardim, um bosque, uma horta, transformam a
escola em algo de vivo, do qual cuidamos.
Partindo da escola, estendemos, depois, a nossa atenção às hortas
terapêuticas, carcerárias, sociais: espaços onde se cuidam de flores e
hortaliças descobrindo, ao mesmo tempo, na horta, um lugar ideal
onde tecer toda uma série de trocas com a natureza, o ambiente e a
comunidade, cultivando, ao mesmo tempo, a paz interior.
Propomos a constituição de uma rede de Hortas de Paz na intenção
de mantermo-nos em contato, trocar informações sobre várias
iniciativas. E também, não por último, damo-nos conta de quão
pouco estamos isolados no gesto de cultivar o nosso jardim comum
pelo humilde nome de terra.
Cesena, sábado, 14 de março de 2009
(www.ortidipace.org; www.tecnologieappropriate.it;
www.slowfood.it)



28. O LOCAL NA ERA DA GLOBALIZAÇÃO
Tradução: Fernanda Anselmo

As artes criativas de um território
“Aquilo que acontece no vilarejo, acontece no mundo, o que acontece
no mundo, acontece no vilarejo. Por essa razão sou um provinciano
convicto e acredito que se torne cosmopolita somente através da
província.”

(Gerhard Meier e Werner Morlang, Das dunkle Fest des Lebens)
Cada vilarejo, cada realidade local tem tradições, rituais, expressões

artísticas, modos de construir as casas, produções culturais, receitas típicas
na cozinha com pratos e sabores específicos daquela terra, maneiras de se
vestir e trajes próprios, uma pronúncia (isto é, uma língua e não um dialeto)
usada por seus habitantes e transmitida de geração em geração.

Poesias, romances, pinturas, músicas e línguas locais
Estou ainda convicto de que – como afirma Gary Lawless em “Lado

Selvagem”, uma das revistas dos bioregionalistas italianos – “cada território
do nosso planeta precisa de um poeta que aprenda a linguagem, os ritmos,
os ciclos e que saiba dar voz à experiência, a fim de que aquele lugar possa
falar por meio da poesia”. Mas a poesia é só uma das muitas expressões
artísticas e intelectuais. Como seria possível um romance sem uma
localização espacial ou uma contextualização? Gianni Rodari nos lembrava
que, seja como for, a criatividade é, de fato, a combinação de mais
elementos ou experiências vividas. Isto é, para exemplificar, um animal
fantástico que nasce na nossa memória ou que se desenvolve em um quadro
é o conjunto de muitos componentes (olhos, boca, patas, rabo, chifres)
provenientes de tantos outros animais. Animais que vivem em lugares
específicos. Tentemos imaginar certos quadros de Vincent Van Gogh sem as
paisagens verdadeiras da “Provence”, no sul da França? E o que seria,
então, de Franz Kafka sem Praga? Há ainda os elementos naturais que
educaram o homem e seus ouvidos à musica. Os pássaros, com os gorjeios
do rouxinol, os solfejos das corujas, do mocho, o chamado da “upupa”, o
burburinho, o chilrear dos gafanhotos, e das cigarras, os gritos agudos dos
veados, o uivo dos cães ou o coaxar das rãs e pererecas nos brejos. É claro,
então, que cada ambiente, cada lugar (eu os chamo de “bioregiões”) oferece
efeitos musicais próprios: desde as praias até o topo das montanhas,



passando pelas cavernas e florestas.
6000 línguas locais: um exemplo de biodiversidade
No mundo, existem cerca de 6000 línguas. “Uma língua – como afirma

Silvia Carrel – é uma espécie de DNA, o código genético de um povo. É a
essência, a mesma estrutura de uma cultura. Uma língua é muito mais do
que um conjunto de sons, de caracteres, de palavras e de gramática. Ela
contém a memória coletiva de uma comunidade e é, frequentemente,
associada às várias facetas das relações sociais, dos valores morais, dos
pontos de vista políticos e das tradições”1. Diferente do inglês como única
língua internacional. A língua falada por uma comunidade é um dos
instrumentos primários que aprofundam as próprias raízes. Como seriam
possíveis certas expressões linguísticas locais em inglês? De fato, então,
essas expressões são intraduzíveis.
1. Silvia Carrel, Palavra-chave. Bem-vindo ao mundo das línguas minoritárias, nova edição italiana,
Bruxelas 1997.

Escolhas concretas para a economia local
Do ponto de vista econômico, eu compartilho o pensamento de Wendell

Berry, o ex-professor universitário norte-americano que optou por viver
como um agricultor e redigiu o Manifesto do Camponês Enlouquecido.
Berry aconselha a todos nós:

Façam as compras perto de casa, comprem em uma loja ao invés de em
um hipermercado, não comprem nada de que vocês não precisem, façam
tudo aquilo que podem fazer sozinhos, se não o podem fazer sozinhos,
vejam se um vizinho pode fazê-lo por vocês, comprem produtos
alimentares cultivados na região, cultivem algo para o seu consumo
pessoal, saiam em férias perto da casa de vocês.
Um programa concreto e claro de economia em oposição à globalização.
Museus etnográficos: lugares de memória e de identidade
Poderia continuar tratando de roupas, de fantasias, de chapéus, de

enfeites, mas também de teatro, música, danças e cantos, de agricultura, de
rituais religiosos, de festas, ocasiões e comemorações, de estruturas
organizacionais, de equipamentos para o trabalho, formas de propriedade
coletiva, de artesanato. São temáticas que, frequentemente, encontramos
bem exemplificadas nos museus etnográficos dos quais os nossos territórios
se estão dotando.

Diversos autores, no âmbito da pesquisa antropológica, acreditam que



museus são os espelhos nos quais as comunidades podem se reconhecer,
lendo sua própria origem, sua própria identidade, sua própria cultura. Por
isso um museu pode ser o instrumento com o qual a comunidade pode
interpretar os problemas do seu próprio futuro.



29. PROMOVER A LUTA... PARA EDUCAR À NÃO VIOLÊNCIA
Tradução: Rogério A. Correia Dias

Quando pequeno
Tenho muitas lembranças de lutas ligadas à minha infância. A primeira é,

seguramente, a experiência vivida com os meus irmãos. Era uma luta corpo
a corpo, quando se competia com a força muscular e com a capacidade de
derrubar o outro no chão. Lembro-me de que um dos modos para acabar a
luta era aquele de conseguir sentar sobre a barriga de meu irmão e,
mantendo seus punhos fixos no chão com as mãos, apoiar os joelhos sobre
os antebraços. Era uma daquelas posições em que se podia estar seguro de
haver vencido a luta. Mas para chegar àquela posição era preciso lutar
muito e enfraquecer o adversário para depois golpeá-lo num instante de
distração.

Conservo muito nítidas outras lembranças ligadas à minha experiência
vivida no grupo de escoteiros. Lembro-me, em particular, de dois episódios.
O primeiro é ligado às lupettiadi, uma espécie de pequenas olimpíadas entre
os lobinhos com jogos típicos de escoteiros do meu segundo acampamento
de verão. Competia-se com a arma branca. Equilibrava-se sobre um banco
de madeira e nos atacávamos com travesseiros. O objetivo do jogo era
derrubar do banco o adversário, exclusivamente, com os golpes de
travesseiro. Inesperadamente, eu, “zampa tenera”1, da terceira elementar,
consegui vencer todos e ganhei a medalha de ouro, isto é, de papelão
dourado.
1. Zampa Tenera – “Pata macia” - Nome dado aos lobinhos italianos antes de pertencerem à classe de
1ª estrela.

Uma segunda lembrança, semelhante à primeira pelo resultado final, foi a
experiência do escalpo. O escalpo é uma brincadeira característica dos
escoteiros. O fato de o uniforme de escoteiro conter um lenço, ou seja, um
foulard2, permite realizar tal brincadeira a qualquer momento. Trata-se de
conseguir rasgar o lenço colocado dentro do cinto dos calções.
Naturalmente, a brincadeira tem como regra nunca prender o adversário,
mas somente girá-lo com ágeis movimentos e subtrair-lhe o escalpo de
repente com uma mão, isto é, o lenço. Também nessa disciplina, deixando
de lado o meu corpo, que em outras ocasiões se mostrava embaraçado e
gorducho, encontrei-me hábil, ágil e... vencedor. É incrível quanto essas
experiências contribuem para a aquisição de confiança e de autoestima.



Sobretudo para quem se sente, em tantas outras situações, inferior e menos
capaz que os outros.
2. Foulard – Do Francês, lenço.

Educador escoteiro
A minha primeira experiência como educador me reporta sempre ao

escotismo, quando tinha vinte anos. Entre as atividades, eram previstas
diversas “caçadas”, isto é, saídas. Brincava-se, cantava-se, dançava-se e
falava-se. Depois, vinha o almoço, dividindo os gostosos sanduíches
preparados pelas mães, colocados em uma mesa comum. E, após o almoço,
havia aquilo que se pode definir como uma espécie de rito: a luta com
“Misa” (uma figura do mundo escoteiro), o subscrito. Era um desafio,
jogado com perseguição, o combate individual, baseado na lógica do “todos
contra um”. Eu de um lado e os Lobinhos do outro. Cabia-nos resistir, lutar
com manobras improvisadas, com ataques pelas costas. Eu não me poupava
e, sobretudo, não fingia. Era uma luta de verdade. Sete, oito, dez, doze
contra um. Era uma luta travada nos prados, em contato direto com os
elementos primordiais da “mãe-terra”: o mato e a terra. Nós rolávamos,
caíamos, dávamos cambalhotas. Eu, geralmente, conseguia derrubar todos,
adotando uma estratégia de Horácios e Curiácios, ou seja, tomava distância
e os atacava de surpresa, um por um. Dessa maneira conseguia sair
vencedor, mas, muito frequentemente, eram eles a me “bloquear”, a me
jogar no chão e a me render completamente. Imaginem 10-12 rapazinhos de
9, 10, 11 anos agrupados sobre um adulto. Creio que para os meninos e as
meninas que participavam desse ritual fosse algo como um exorcismo. Eu
era uma espécie de Gulliver, um Golias a desafiar e vencer. Eles eram os
liliputianos, os Davis que, com o estilingue, ou seja, com a força de seus
músculos, procuravam abater o gigante de um metro e oitenta e cinco de
altura.

Professor de escola infantil
Repeti a experiência de luta com os meninos durante os meus 16 anos de

serviço como professor de Escola de Infância. Os meninos dos três aos seis
anos têm um gosto inato no colocar à prova o adulto e, entre as lembranças
mais bonitas da minha experiência como professor, está, certamente, a do
“monstro” ou “ogro”. Era também uma espécie de jogo ritual. Na fábula do
Pequeno Polegar e de seus irmãos, um dos momentos mais emocionantes da
história é aquele em que o Pequeno Polegar é escondido na casa do monstro



e ele retorna a casa. Pouco depois, voltando-se à sua mulher, sai com a
famosa frase: “Hum, sinto cheiro de criancinha”. A brincadeira que sempre
fiz consistia em criar uma espécie de esconderijo para as crianças. Depois,
dava um tempo para que se escondessem. Geralmente, o esconderijo era
feito com mesinhas ou camas de campanha colocadas lado a lado e cobertas
com telas de lã ou de algodão. Depois – e as crianças para criar um clima de
ainda mais tensão pediam que o cômodo fosse escurecido – chegava o
monstro, fazendo-se anunciar por passos pesados ou pelo bater de um
bastão. A essa altura, o silêncio era total e se podia sentir no quarto a
respiração pesada do monstro que dizia: “Hum, sinto cheiro de
criancinhas”. Depois de alguns minutos de extenuante procura no escuro
(sabe-se que os monstros são um pouco cegos), com momentos carregados
de tensão, finalmente, o monstro dá de cara com suas presas. Nesse
momento, iniciava a infalível reação das crianças que, todas juntas,
começavam a perseguir e a enfrentar o ogro corpo a corpo. A luta tinha fim
ou com uma fuga estratégica do monstro ou com sua morte sob o peso de
15 ou 16 meninos e meninas.

Na Escola de Infância, sempre vivi a experiência da luta entre crianças.
Tínhamos adquirido um grande tapete de espuma todo revestido de algodão.
Além das atividades livres e, portanto, da luta livre, havia a “brincadeira da
luta”. Criava-se com as banquetas, em torno desse tapete de cerca de dois
metros e meio por um e meio, uma espécie de limite. Sobre essas
banquetas, sentavam-se todos os meninos/espectadores/lutadores. Em
seguida, dois por vez entravam em campo para se confrontarem no jogo da
luta. Um num canto e outro no canto oposto. Deviam se saudar com as
mãos juntas e uma inclinação tipicamente oriental. Depois, dado o sinal,
iniciava a luta. As regras eram também bem precisas. Nada de mordidas,
nem socos, nem pontapés. Só corpo a corpo com o objetivo de imobilizar o
adversário. Faziam-se, assim, verdadeiros torneios subdivididos em
categorias. As categorias eram criadas com base na idade, mas também no
tamanho físico. Ainda que fosse, de fato, da mesma categoria, podia-se
encontrar de frente com um menino de estatura e corpulência muito
diversas. Mas, para dizer a verdade, uma das características mais
interessantes desse tipo de jogo era mesmo o desejo de medir forças com o
adversário que todos davam como vencedor certo. No jogo da luta, como
em tantas outras ocasiões (e como a experiência nos ensina em tantos



momentos da vida), acontece o imprevisto. O pequeno, o minúsculo, o fraco
abate o grande, o gigante, o forte. Encontram-se, assim, características que
emergem com essa precisa atividade didática. Personalidades que já
revelam a vontade de externar sua força interior, sua tenacidade, sua
necessidade de competir com “o mundo” que os considera já perdedores.
Foi para mim uma grande aula pedagógica. Um exemplo de como, em
educação, não é correto dar por previsto o resultado final. É o imprevisto
que, geralmente, nos educa.

A experiência de diretor escolar
Na minha experiência escolar, não posso, enfim, deixar de mencionar a

recente vivência como diretor. Também nessa ocasião me encontrei tendo
que lidar com o problema da luta. Em particular a questão foi enfrentada,
internamente, pela Escola Primária de Campitello di Fassa, onde se
discutia, no âmbito do projeto de educação à saúde, uma experiência sobre
o tema de educar à não violência. Essencialmente, a proposta nasceu da
necessidade surgida, tanto da parte dos pais, quanto dos professores, de
conhecer e debater as causas que impelem os meninos e as meninas a
comportamentos agressivos e intolerantes nos confrontos com seus
companheiros de escola. Na pesquisa de modalidades de intervenção,
escolheu-se um programa de educação à não violência baseada,
principalmente, no conhecimento e na prática das técnicas do Judô. Com
ajuda de um perito, colocamos, em campo, momentos de prática de luta
“corpo a corpo” segundo essa disciplina.



30. AS ISCAS EDUCATIVAS
Tradução: Priscilla Martins Salaverry

A Isca Educativa: um ursinho em volta do mundo
Bernadette é uma ursinha de pelúcia, um daqueles brinquedos que

frequentam os quartos dos meninos e meninas do Norte do mundo. Porém
Bernadete é especial! Há anos, graças a algumas associações de escoteiros,
está viajando pelo mundo: USA (da onde partiu), Austrália, Holanda,
França, Rússia, Burkina Faso, Itália e muitos outros países dos cinco
continentes. A cada parada, enriquece cada vez mais a sua bagagem feita de
distintivos, lencinhos de escoteiro, fotografias, recortes de jornal e,
sobretudo, o diário das suas experiências de vida. Um diário cheio de
assinaturas, endereços, comentários, contos, anedotas, crônicas ou de
eventos especiais, como a participação na primeira Marcha da Paz
“Perugia-Assisi” em outubro de 1997.

No âmbito educativo dos escoteiros, Bernadette é uma definitiva isca
educativa, isto é, aquele incentivo que consegue atrair o entusiasmo das
crianças sobre o aspecto particular da proposta educativa. Nesse caso, trata-
se da “fraternidade mundial”, da educação à multiculturalidade a partir dos
interesses dos adolescentes e pré-adolescentes dos vários continentes.

Bonecas para viajar
O amigo fraterno Roberto Papetti, coordenador do centro de ecologia “La

Lucertola” (A Lagartixa), de Ravenna (robertopapetti@libero.it), de
passagem em minha casa, continuou impressionado por Bernadette. Assim,
no fim de um curso de formação realizado em Piana degli Albanesi (cidade
siciliana), a ideia do ursinho de pelúcia foi lançada e renovada através de
duas bonecas construídas por meninos e meninas na escola. Conta a colega
dirigente escolar Anna Fileccia, protagonista da experiência:

A consideração da qual partiram os colegas é muito simples e evidente:
aos meninos e às meninas de hoje falta o contato de primeira mão com as
coisas simples. Tudo o que veem é confeccionado, pré-construído,
pensado por outros. Os professores se perguntam: É possível construir
bonecas com as crianças utilizando materiais simples? Trabalharam em
um projeto e eis que a história pouco a pouco tomou consistência e se
tornou cada vez mais fascinante para crianças, professores, pais e
funcionários da escola. Essas bonecas foram construídas com materiais
simples trazidos de casa pelos meninos e meninas. A construção das



bonecas foi precedida de uma fase de preparação em que os meninos e as
meninas da escola, organizados em assembleia, seguiram a metodologia
do brainstorming1, para fazer surgir as ideias e os conhecimentos sobre as
brincadeiras. Como se brinca hoje? Como brincavam nossos pais e avós?
Depois da transcrição das hipóteses e de uma discussão aprofundada sobre
essas perguntas e temáticas, o trabalho prosseguiu com a formulação de
perguntas a serem feitas aos familiares através de um questionário, com a
leitura dos dados e a produção de painéis. Durante a discussão, ficou
claro, com relação às crianças estrangeiras provenientes da Albânia, que
os brinquedos, em seu país, eram construídos por elas mesmas com
madeira, pedaços de tecido, algodão, papel. Todos tiveram parte ativa no
projeto: as bonecas envolveram emocionalmente os participantes e a sua
vivência emotiva e experimental foi expressa no diário que acompanhará
Peppe e Fragolina (são esses os nomes das duas bonecas) na sua longa
viagem. Além de combater a homologação e o estereótipo, com essa
original iniciativa, as escolas de Piana degli Albanesi querem fazer viver
para os meninos e as meninas aquela gratificação que deriva da satisfação
de construir um objeto com as próprias mãos, com materiais simples:
brinquedos quentes, tenros, macios, vivos. Há, depois, a recuperação das
estratégias e das técnicas usadas pelas avós para fabricar os brinquedos
para os seus pequenos. Além do mais, querem revalorizar as línguas
locais, porque, para cada etapa, as crianças que terão em mãos as duas
bonecas escreverão, no diário que acompanha as duas personagens, as
vivências e as emoções que surgirão com a brincadeira das bonecas. Se
quiserem preparar os meninos e meninas para viver emoções e
sentimentos habituando-os a tomar consciência deles, a dominá-los, a
exprimi-los, a gerenciar - em uma palavra - a própria vida emocional, essa
é uma boa ideia.

1. O brainstorming (literalmente: “tempestade cerebral” em inglês) ou tempestade de ideias, mais que
uma técnica de dinâmica de grupo, é uma atividade desenvolvida para explorar a potencialidade
criativa de um indivíduo ou de um grupo, colocando-a a serviço de objetivos pré-determinados.

A mala da memória
Uma experiência similar à anterior é criada na Escola Primária de

Casteldelci, no Montefeltro, uma pequena cidade de montanha com poucas
centenas de habitantes. Lá há duas classes mistas e se experimenta há anos
um novo modo de ensinar história. Uma história vista e vivida que deu



nome à escola de Maria Gabrielli, uma menina de sete anos, morta no
massacre nazi-fascista de Fragheto, uma pequenina fração do município,
fato acontecido em 7 de abril de 1944. A comemoração do massacre de
Fragheto assumiu uma particular importância depois da instituição, com a
lei 211 de 2000, de “27 de janeiro: dia da memória”. Desde 7 de abril de
2000, o dia da recorrência do massacre, é definida como: “Dia da vacinação
contra a guerra”. Em 7 de abril de 2001, partiu, de Fragheto, a mala da
memória em direção a escolas de outras localidades notáveis por terem sido
palcos de massacres. A mala, então, tornou-se um livro de história símbolo
da viagem pelos lugares da memória.

Sugestões e regras da Mala da Memória
1. Cada escola que recebe uma Mala da Memória pode ficar com ela por,

no mínimo, uma semana e, no máximo, um mês.
2. A escola que recebe a Mala deve comunicar a escola de origem

indicando a escola que, eventualmente, a receberá sucessivamente.
3. Cada escola pode desenvolver atividades inerentes à memória, à relação

com as gerações anteriores, à vacinação contra a guerra.
4. Em particular, cada escola deveria tentar encontrar notícias e

informações acerca dos eventos, fatos, acontecimentos que ocorreram no
próprio território durante a Segunda Guerra Mundial. Pode-se inserir
documentação fotográfica no álbum da memória, já iniciado.
Eventualmente, inserir objetos significativos ou fontes materiais relativas às
temáticas tratadas.

5. A escola contribuirá com a compilação das páginas do Diário da
Memória como e quando o julgar oportuno (resposta à pergunta já
formulada pelo diário acima mencionado).

6. Indicar endereço, nome, participantes da iniciativa, período em que foi
feita a atividade.

7. A escola se empenha em entregar, diretamente, pelo serviço dos
correios a Mala na escola sucessiva.

8. A Mala deve retornar à escola de origem dentro de uma data fixada.
9. Colocar, externamente, sobre a mala, no espaço indicado, os seguintes

dizeres: Parada na escola.......................... de .................... a .....................
As descrições deste capítulo são exemplos de como se pode dar aula de

maneira criativa, envolvente, usando a linguagem sempre fantástica e
divertida para as crianças2.



2. Aconselha-se a leitura de Pier Aldo Rovatti – Davide Zoletto, La scuola dei giochi, (A históris dos
jogos), Bompiani, Milano 2005.



31. A ARTE DE ENCENAR
Tradução: Maria Teresa de Godoi Silva Sevillano

Fantozzi e o Powerpoint
Quem não se lembra do bom funcionário Fantozzi que, chamado para ver

e discutir no “cine-fórum” pela enésima vez o filme “O Encouraçado
Potëmkin” toma coragem, fica em pé e afirma em voz alta a sua opinião
negativa sobre o filme. Quantos de nós teríamos a coragem de fazer a
mesma coisa em uma conferência ou em um curso de formação, bem no
meio de uma das muitas exposições apresentadas pelos relatores que
confiam na ajuda de slides organizados com o programa Powerpoint. No
entanto, quantas vezes já pensamos nisso. O motivo é simples: como no
filme de Fantozzi, aquele que deveria ser um instrumento para facilitar a
comunicação entre relator e público, de fato se torna um instrumento de
“tortura intelectual”, de modo que o público se torna vítima e o relator o
torturador. Geralmente, quem tem um relatório para apresentar em uma
conferência tenta demonstrar a sua capacidade de estar atualizado dizendo:
“...trago de qualquer modo comigo o relatório em Powerpoint”.
Pessoalmente, me pego a pensar naqueles já superados projetores de slides
que o progresso da tecnologia tem permitido esquecer, além de ícones,
textos, filmagens e efeitos especiais. Soluções que, em uma sociedade das
imagens, conduzem os presentes a ficar mais atraídos pelas exposições e o
relator a ser mais intrigante e atraente.

O uso equivocado de tecnologias modernas
Eis as modalidades com as quais, frequentemente, vêm sendo realizados

relatórios com o suporte do Powerpoint.
1. Há quem carregue um documento no qual são inseridas vinte ou trinta

frases das quais é composto o relatório. Habitualmente, nesse caso, o relator
lê diretamente as frases do telão. Em resumo, um bom exercício de leitura
em público. Muitas vezes, acontece que o relator não percebe que aquilo
que vê sobre a mesa do computador (estando a sua frente) é exatamente
aquilo que o público vê no telão por trás dos seus ombros. E então se vira
mostrando os ombros ao público com efeito imediato de se distanciar do
microfone e de prejudicar a comunicação empática com o público. E assim
os presentes alertam o relator para o uso do microfone.

2. Há quem insira verdadeiros pedaços de textos ao longo das citações.
Habitualmente, nesse caso, o relator é levado a ler todas as citações e a



perguntar ao público: “Conseguem ler?” A resposta é obvia (já que o
público em sua quase totalidade não consegue ler) e o relator tranquiliza os
presentes sobre o fato de que deixará aos organizadores il file (o arquivo) do
relatório, que, posteriormente, será copiado e entregue aos participantes.
Melhor tê-lo feito primeiro! Assisti até mesmo a uma conferência em que
um Inspetor Ministerial projetava no telão boa parte do texto do seu
relatório. A apresentação foi introduzida pelo inspetor deste modo:
“Conseguem ler sozinhos?”. Todos juntos, por cerca de quinze minutos, a
ler um texto que de tempo em tempo aparecia no telão branco. Pura loucura
comunicativa.

3. Há, enfim, quem use o próprio relatório em Powerpoint como um
grande reservatório no qual pode colocar todo o patrimônio de imagens.
Quem não se lembra de quando algum amigo o convidava para ver em sua
casa os slides da última viagem exótica? O estilo é similar: 100, 200 ou 300
slides. Às vezes, percebe-se que não se poderá mais ver, com a devida
calma, todo aquele material. Então se inicia um tipo de filmezinho sobre os
estilos das primeiras comédias em branco e preto: são disparadas no telão,
uma depois da outra, as muitas imagens previamente escolhidas pelo
relator. Efeito seguro: desorientamento.

Comunicar de maneira simples e eficaz
Viva a simplicidade. Voltemos ao bom relatório, a uma boa apresentação

sem muitos recursos tecnológicos. Fazer uma aula, um relatório, um curso
de formação é como recitar sobre o palco: é preciso, antes de tudo, saber o
que se quer dizer: dois, três ou quatro conceitos fundamentais e bem claros.
Um querido amigo sacerdote, monsenhor Giovanni Catti, lembra sempre
que a estatística de quem, verdadeiramente, consegue seguir o orador em
um encontro (como durante o sermão das missas) é cerca de um terço dos
presentes. Eis a sua estratégia. Repetir com palavras diferentes por três
vezes o mesmo conceito. Assim é quase seguro que a totalidade dos
presentes pode receber a mensagem.

Quando era professor, nas reuniões com os pais das crianças, escolhia de
30 a 40 slides sobre experiências feitas no intercurso, desde a última
reunião, e explicava para eles a atividade desenvolvida nesse período e por
quais razões pedagógicas e didáticas a havíamos feito. Em resumo, levava
as imagens para comentar o relatório. Resultado obtido: grande estima e
envolvimento dos pais. Durante cursos ou relatórios, acho muito importante



a capacidade de colocar-se com o próprio corpo de maneira empática.
Geralmente, evito colocar-me atrás da mesa do professor. Prefiro, ao invés
disso, me dirigir diretamente ao público, sobre o estilo de Dario Fo.



32. AS PASTINHAS DAS CONFERÊNCIAS
Tradução: Edna Cristina Bêgo

A publicidade do banco local
Quem trabalha no mundo da escola, frequentemente, participa de

conferências ou cursos de atualização. Infalivelmente, no momento do
acolhimento e do registro das inscrições, é entregue a todos uma pasta.
Vamos analisá-la. Geralmente, é uma oferta de algum banco local para os
organizadores do evento. Sem necessariamente cobrir a marca do
patrocinador, vem colada, acima, uma etiqueta com o título da conferência
ou do curso. Dentro da pasta, há uma caneta esferográfica na qual estão
impressas as referências do banco. Depois, com as mesmas características,
encontramos algumas folhas ou bloquinho para anotações. Enfim,
impressos, o programa e (às vezes) as sínteses dos vários discursos. Se
conservássemos todas as pastas recolhidas ao longo de vários anos,
acumularíamos 50, 60, 100 ou 150 delas. Dependendo da nossa idade.
Normalmente, depois de um primeiro período de conservação, (devido ao
sentimento de culpa que nos tomaria se as jogássemos fora imediatamente)
nos livramos delas. No máximo conservamos, por algum tempo, as cópias
dos relatórios.

Uma alternativa para as pastinhas e para nos acostumarmos a anotar
Há vários anos, como diretor de escola, procurei sugerir uma alternativa

para as pastas. Em ocasião dos cursos de atualização, sugeri um caderno de
bolso (10x15cm) com 80 páginas em branco, um verdadeiro caderno de
notas. O caderno de notas, então, como instrumento para aprender a anotar
e também para documentar. Cadernos como esses sempre foram usados
também por escritores e poetas. Por serem pequenos, permitem-nos levá-los
sempre conosco. Na segunda capa, imprimo o programa do curso. Então,
depois de tê-lo usado para o curso, podemos aproveitar para usá-lo em todas
as ocasiões nas quais queremos anotar uma nossa memória escrita.
Podemos utilizá-lo para as nossas atividades pessoais, para tomar notas de
abertura, para nos lembrarmos de compromissos, para fazer esboços ou
desenhos. Eu aconselho sempre escrever, no início de cada anotação, a data
e o local (o assim chamado topônimo) no qual nos encontramos no
momento em que estamos usando o caderno. Sugiro também que as
crianças utilizem esse método: escrever sempre as próprias observações e
tudo o que aprendem de novo a cada dia em um caderninho, mantendo-o



em ordem, mas sem medo de errar ou de não saber desenhar. Quando ele
terminar, poderá começar outro. Isso quer dizer que estamos crescendo nos
nossos conhecimentos. Enfim, aconselho a todos conservá-lo: será um bom
companheiro de vida.



33. RIR NA ESCOLA FAZ BEM
Tradução: Maria Teresa de Godoi Silva Sevillano e Renata Holmuth Motta
Não se levar a sério demais
Gostaria de concluir minha reflexão sobre a pedagogia do caracol acerca

de dois temas, aparentemente, contrários: a importância de rir na escola e o
tema da morte. Na minha experiência de estudante, tenho a lembrança de
uma escola rígida em alguns aspectos. Na escola, não se podia assoviar e
essa é uma das muitas coisas que me impediram de perceber a escola como
um lugar onde as pessoas podiam se divertir. Para mim, criança do interior,
a proibição de assoviar era uma coisa inconcebível. Depois, aprendi a
assoviar muito bem, por acaso, nos corredores da escola do ensino médio.
Acredito ter aprendido o quanto é importante rir também pela minha
experiência profissional como professor. Lembro-me de Giorgia, uma
menina de quatro anos, que depois de seis horas passadas juntos na escola
materna, enquanto eu saia do primeiro turno, ela me olhou do alto da escada
e me perguntou: “E agora professor, aonde vai? Vai trabalhar?”. Estava
vivendo a experiência de professor com prazer e nenhum deles havia
entendido que aquele era meu trabalho. Percebi, naquele momento, o
quanto era importante apaixonar-se, viver com gosto e com prazer aquela
experiência.

Saber rir juntos das coisas simples, banais e difíceis
Pedi a amigos e colegas professores que me contassem sobre a

experiência do rir na escola. Descobri que, na escola, o rir é um fato social.
De fato é dificílimo rir sozinho. Não sei quem de nós consegue rir sozinho.
A risada é um fato coletivo, comunitário. Mas é tão importante rir com os
outros quanto é importante não rir dos outros. Uma coisa é rir, outra é
zombar dos outros. Rir dos outros pressupõe, de fato, uma vítima. Alguém
me dizia quanto é feio quando as crianças zombam de outra criança.
Podemos também dizer que isso faz parte do jogo de ser criança, mas,
quando é adulto, se o professor zomba de um menor torna-se uma ação
tremenda. É um momento que marca de maneira muito profunda a vida de
um aluno. Se um carpinteiro se machuca, corta o dedo, mas quando o
professor erra, quando fere, as consequências recaem sobre a pele de um ou
mais alunos, pessoas que talvez levem aquela ferida interior por toda a vida.
É importante saber rir de coisas simples, banais ou difíceis.

O erro criativo



A comicidade é um fato instintivo, enquanto o humorismo é mais uma
elaboração intelectual. A comicidade nasce de um fato imediato, às vezes
banal: você vê uma casca de banana, há uma pessoa que está por passar,
você sabe que se ela colocar o pé ali, provavelmente, cairá, mas quando ela
coloca o pé e cai, você ri, ainda que já soubesse o que iria acontecer. É a
comicidade dos filmes cômicos, enquanto o humorismo é uma elaboração
cultural. Há quem afirme que, entre todos os comportamentos humanos, o
humorismo é, provavelmente, o mais rico. Aquilo que sentimos é uma
alegria pura, verdadeiro prazer. O humorismo, além dessas manifestações
fisiológicas, contém em si toda a riqueza da psicologia humana,
compreende aspectos intelectuais, emotivos, sociais e fisiológicos. Na
tradição popular, existem ditados com tal propósito. Por exemplo: “O riso
faz bem ao sangue” ou “Cada risada tira um prego do caixão”. Aqui se abre
todo o discurso da risada terapêutica que foi relançado em grande estilo
pelo filme Patch Adams. Outro aspecto interessante é que neste tempo em
que se patenteia tudo, nem a comicidade nem o humorismo tem copyright.
A piada nasce, provavelmente, do povo e quase nunca se sabe quem a tenha
inventado. Alguém definiu o humorismo como a arma dos desarmados.
Pensemos naquelas duas obras de arte que são os filmes A vida é bela e O
Trem da vida, onde a representação trágica de uma experiência no campo de
concentração ou da deportação das minorias étnicas no período nazista é
vivida com a arma do humorismo: uma estratégia que poderemos definir
como a não violência do rir.

As ocasiões para rir a partir do teatro
Os professores deveriam favorecer, também na escola (além de um

comportamento de fundo), ocasiões para rir. Uma é seguramente oferecida
pelo teatro, em particular o teatro das marionetes, o teatro em geral e o
teatro cômico. Eu, particularmente, não gosto da televisão, que na minha
infância chegou muito tarde, mas acredito que as comédias ou os filmes de
Stanlio e Olio sejam experiências fortemente educativas. Talvez valesse a
pena relançá-las na escola através de um cine-fórum de filmes cômicos. Rir
serve para curar, mas também para aprender melhor. Não há aprendizagem
se não houver motivação; não há motivação para aprender se não houver o
prazer e a alegria de aprender. Eis que reaparece, em campo, o discurso das
emoções, da paixão, do gosto pelas coisas. E volta um aspecto importante: a
aprendizagem é um fato tanto no riso quanto no jogo. Alguém diz: “O



humorismo faz a inteligência dar cambalhotas e cuidado com as pessoas
que não têm senso de humor”.

Admirou-me muito descobrir que um dos defensores do humorismo foi o
papa João XXIII. Contam que, depois dos primeiros tempos do seu
pontificado, durante os quais estava, verdadeiramente, levando-se a sério
demais, em um sonho teve um tipo de convite para mudar. Adriano Ippolito
que foi bispo no Rio de Janeiro diz:

O humor é um dom da natureza, mas é também um fato do Espírito Santo
e das virtudes teológicas: a fé, a esperança e a caridade. Quem é provido
de humor olha o mundo, as pessoas e os fatos de modo relaxado, e é capaz
de rir tanto dos outros quanto de si mesmo. “Não se leve a sério demais”,
assim como havia dito João XXIII quando o onus ecclesiarium, a honra
da igreja, o oprimia. Os bispos, em geral, são sérios demais e privados de
humor. Sobre temas eclesiásticos não toleram qualquer tipo de
humorismo. Não sabem que o riso é uma graça de Deus, como mostrou o
papa João XXIII. São essas as coisas que aprendi com o papa bom e que
na minha longa vida episcopal – 30 anos – procurei colocar em prática.
Gostaria de ler tudo isso do meu ponto de vista. Aqui se fala de bispos,

mas convidaria a nós, diretores escolares, a refletir a respeito. Um aspecto
ligado ao humorismo, à comicidade, ao estar bem na escola é a empatia, é o
fato de viver de maneira agradável o relacionamento com outros.

Como educadores só nos resta o otimismo, assim como para quem faz
natação, para praticá-la necessita de ambiente líquido. Quem não quer se
molhar deve abandonar a natação, quem não tem otimismo deve deixar de
ensinar sem nem pensar em que consiste a educação, porque educar é
acreditar na perfectibilidade humana, na inata capacidade de aprender e
no seu intrínseco desejo de saber, é acreditar no fato de que há coisas,
símbolos, técnicas, valores, memórias e fatos que podem ser conhecidos e
o merecem ser e que nós, homens, podemos nos melhorar reciprocamente
por meio do conhecimento. De todas essas convicções otimistas pode-se
bem desconfiar de maneira particular, mas, no momento em que se
procura educar ou entender no que consiste a educação, só nos resta
aceitá-las. Com autêntico pessimismo pode-se escrever contra a instrução,
mas o otimismo é imprescindível para poder se dedicar e exercitá-la. Os
pessimistas podem ser excelentes domadores, mas não são excelentes
professores.1



1. Cfr. Fernado Savater, A mia madre, mia prima maestra, Laterza, Roma 1997
Acrescento, ainda, que quem não tem a capacidade de sorrir, de rir não

pode ser um bom professor, um bom educador.



34. O AMPLEXO ESCOLAR
Tradução: Lígia Claret Lorencini Wild

A linguagem escolar que favorece desentendimentos
Utilizamos (vamos admitir isso) uma linguagem para iniciados. Não há

maneira mais eficaz para manter distante ou afastar alguém de uma
realidade. Um exemplo muito eloquente. Estou à mesa com amigos, entre
eles um operário, um pai de família, cujos filhos frequentam a Escola
Materna e Elementar de um pequeno povoado de um município no qual
moro. Assunto: a nova Escola Elementar que deve satisfazer a necessidade
escolar das duas partes que pertencem a dois municípios vizinhos. O amigo
nos conta que esteve presente no encontro que os dois prefeitos (das duas
comunidades limítrofes) tiveram com a população local. Muito sabiamente
os dois fizeram uma proposta unitária que era também o verdadeiro
compromisso de construir, em um futuro próximo, a nova escola. Satisfeito,
o amigo, voltando-se para nós, iniciou, assim, seu discurso: “Fiquem
tranquilos, fui à reunião da escola e os dois prefeitos prometeram e
decidiram que o amplesso scolastico (amplexo escolar)1 será feito em uma
zona verde, no limite entre os dois municípios!
1. Este exemplo explica como as pessoas que não conhecem bem os termos comuns do universo
escolar podem se confundir utilizando erroneamente termos do domínio comum ao referirem-se a
uma situação escolar. A pessoa em questão confundiu a palavra italiana “plesso” que é o nome
técnico para dizer “escola” com “amplesso” que é o termo técnico para “abraço” ou “cópula”.
Algumas expressões que se constituem em jogo de palavras parecidas no som, mas diversas no
significado, os trocadilhos, perdem essa característica quando traduzidos. Isso ocorre com a
expressão “l’amplesso” scolastico, que foi usada no lugar de “plesso” scolástico.

Um pai, ao contrário, devendo transferir o próprio filho da nossa para
outra escola, parou-me à porta de entrada da diretoria e, falando-me sobre
essa questão, me disse que nós mesmos deveríamos liberar o ula-op (que na
realidade seria nulla-osta)2 e não a escola para a qual a criança deveria se
transferir.
2. Aqui também se demonstra mais um trocadilho que não há como acontecer em Português: usar
l’ula-op (bambolê) no lugar da palavra nulla-osta (nada a opor) que significa permissão dada pela
escola para transferir um aluno para outra.

E depois há também quem, na reunião de professores, defina essa questão
de maneira muito séria como o “colégio dos indecentes”. Para dizer a
verdade, alguma indecência, às vezes, existe! Mas acredito que isso ocorra
também por outro motivo: nunca nos preocupamos e nunca explicamos aos
pais, que chegam pela primeira vez à escola, como são as organizações



colegiadas ou que coisa é orgânico de direito e o orgânico de fato?3 Para os
pais que trabalham nos campos e que são agricultores, é, certamente, algo
que se refira à adubação (há o adubo químico ou o “orgânico”). Já para
outros, o funcionamento orgânico de círculo é uma doença infecciosa
transmitida na hora do funcionamento do círculo recreativo.
3. “Organico di diritto” é o número de professores que tem direito de trabalhar na escola, mas que
podem pedir transferência em outras escolas. “Organico di fatto” é o conjunto dos professores que,
efetivamente, trabalham na escola durante o ano escolar.

Siglas, acrônimos e sistemas para não se fazer entender
Quem trabalha na escola usa uma linguagem difícil, para encarregados, e

isso é a origem de muitos mal entendidos ou desentendimentos, sobretudo
com aqueles que não estão, cotidianamente, na escola.

Com frequência é uma linguagem com muitas siglas ou acrósticos: isto é,
palavras que por si têm um significado preciso. Mas cada letra é o início de
uma palavra que, uma depois da outra, formam, no conjunto, uma frase que,
por sua vez, no nosso caso, serve para definir uma área de interesse, um
argumento, uma pesquisa. Constatei que o uso de acrósticos como siglas é
diretamente proporcional ao distanciamento do trabalho direto com crianças
e com jovens. Em suma, são especialistas do assunto, sobretudo os
inspetores ou os dirigentes ministeriais. Nos últimos anos, foram cunhadas
dezenas de siglas: duas entre as mais famosas são ORME e Alice.4

4. ORME – É um acrônimo que traduzido literalmente quer dizer PEGADAS... Era um projeto do
Ministério italiano (http://archivio.pubblica.istruzione.it/news/1998/ne981018.shtml) e quer dizer
ORIENTAMENTO MATERNO ELEMENTAR (Orientação Materna Elementar).
Alice – É um acrônimo que quer dizer Autonomia: un Laboratorio per l’Innovazione dei contesti
Educativi (Autonomia: um Laboratório para a Inovação dos Contextos Educativos)

Plexo escolar, nulla-osta (nada a obstar), orgânico de direito, POF, RSU,
ATA, PECUP, OSA,5 atestado dos serviços, são algumas das palavras mais
comumente usadas na escola. Podemos, também, fazer surgir alguns mais
modernos. Aqueles que, por exemplo, viram moda depois do famigerado
curso para diretores: a interface, a missão, o monitoramento, o feedback, a
clientela, o input, o tarjet, a função objetiva, o tutor, as horas adjuntas... E
estamos apenas entre aquelas mais comumente usadas.
5. POF – Plano della Offerta Formativa (Plano da Oferta Formativa)
RSU – Rappresentanza Sindicale Unitaria (Representação Sindical Unitária). Representa os
trabalhadores no lugar de trabalho, no âmbito escolar, são os representantes dos sindicatos dos
professores na escola.
ATA – Ausiliario Técnico Amministrativo. (Auxiliar técnico Administrativo). Os funcionários ATA
são todos os trabalhadores da escola que não são professores.



Pecup – Profilo Educativo, Culturale e professionale dello Studente (Perfil Educativo, Cultural e
Profissional do Estudante).
OSA – Obiettivi Specifici di Apprendrimento (Objetivos específicos de aprendizagem)

Tenho a impressão de que a nossa linguagem escolar seja, com frequência,
um falar “a vampera”6 como dizia, há anos, uma servente - e que talvez
fosse melhor “falar como se come”. Em outras palavras quer dizer
”eliminar cada palavra que não usamos falando”, uma das recomendações
que don Milani fazia a propósito do escrever. Sem obviamente fazer como
aquela cozinheira que, lembrando-se do segundo prato oferecido aos pais,
na festa de final de ano precedente, propôs “suplicar”7 (ao invés de repetir).
6. A expressão correta seria falar “a vanvera”, isto é, falar ao léu, mas que no falar da funcionária
aparece como “vampera”.
7. No original supplicare (implorar, pedir) e replicare (replicare, repetir).

Devemos tornar mais fácil e simplificada a linguagem que usamos ao nos
dirigirmos às famílias, a partir da comunicação e das cartas de convocação
enviadas, a casa dos pais, através dos jovens. Isso sem falar da comunicação
aos pais estrangeiros que não somente têm uma língua materna diferente da
nossa, mas também hábitos, costumes e escala de valores diferentes dos
nossos.



35. AS CRIANÇAS, OS CEMITÉRIOS E O BOSQUE SANTO
Tradução: Margareth Brandini Park

As civilizações e o culto dos mortos
Gostaria, enfim, de concluir com um dos temas mais difíceis que um

professor, mais cedo ou mais tarde, enfrenta com os próprios alunos: a
morte. Em minha experiência com os meninos e meninas da Escola
Materna, enfrentei-o de maneira muito simples. Ia, frequentemente, com
eles ao cemitério. No prado do pequeno cemitério campestre, pontilhado de
lápides e de restos de coroas de flores de sepulturas recentes, passeava-se,
corria-se (às vezes, alguém brincava) com todo respeito àquele lugar e
àquilo que ele representava para a comunidade local.

Ao passar entre os túmulos, as crianças reconheciam idosos falecidos
recentemente ou a foto do avô ou do parente da família. O cemitério não é
vivido, dessa forma, como um lugar estranho, um lugar tétrico, um
ambiente a ser temido ou do qual se deve fugir.

Essa aproximação oferece a ocasião para refletir sobre a ideia que todos
temos dos lugares destinados a acolher “aqueles que se foram” e sobre a
ideia desse lugar que nós, adultos, normalmente transmitimos às crianças.

Gostaria de começar dizendo que quando vou a um país estrangeiro eu
sou atraído, particularmente, por três lugares: as estações, as lojas de
ferramentas e os cemitérios. Compartilho, por esse motivo, o sentido da
escrita que recentemente li e que está colocada na entrada do elegante
cemitério da ilha de Ustica, onde se afirma de forma lapidar: “A civilidade
do povo se reconhece pelo culto aos mortos”. Aprecio muitíssimo os
cemitérios-colina anglo-saxônicos, os cemitérios de guerra dolomitas ou das
pequenas cidades dos vales alpinos, os cemitérios em frente ao mar de
muitas localidades do norte da África. Um dos mais belos cemitérios
encontrei na Hungria, localizado nas proximidades do Lago Balaton. Não
dispõe nem de cerca nem de portão. Uma simples colinazinha sobre a qual
são colocadas em ordem esparsa lápides de pedras locais de várias formas.
A maior parte delas é feita em formato de coração, parece uma extensão de
corações adolescentes. Eis que surge a ideia do “campo santo”, de um lugar
especial e por isso “santo”, no qual os vivos pensam em seus antepassados e
se sentem conscientes daquilo que os visitantes encontram escrito sobre
uma lápide colocada no maior dos cemitérios romanos: “Aquilo que sois
fomos, aquilo que somos sereis”.



A respeito da cremação
Respeitando a tradição hinduísta de cremar os mortos, considero-a uma

ação antiecológica. Ainda mais na versão moderna da cremação. Quem
assistiu a tal rito sabe que, por cerca de duas horas, da chaminé do forno
crematório, saem fumaças não propriamente naturais. Junto com o
combustível usado em grande quantidade, são queimados, além do cadáver,
plásticos, tecidos, metais e madeira. Por isso escrevi ao amigo chefe do
grupo conselheiro dos Verdes, no município de Cesena, expressando meu
total desapontamento sobre sua proposta de facilitar, como administração
municipal, a prática da cremação. Como é possível ser contra os
incineradores de dejetos e depois ser a favorável à prática da cremação de
cadáveres?

A proposta ecológica de reciclar os mortos: o bosque santo
Sirvo-me da proposta do pintor, arquiteto e ecologista austríaco

Friedensreich Hundertwasser (www.hundertwasser.at), que expressa e
sintetiza meu pensamento:

Com o advento de uma época ecológica ficará evidente que o lixo, os
descartes não existem, nada morre, tudo continua a viver, assumindo
porém outras formas e essa não é uma filosofia religiosa, é um dado de
fato. Plena de uma concepção errônea, aquela do juízo universal e da
ressurreição, as pessoas acreditam ainda, como os antigos egípcios, que
conservando uma pessoa no seu aspecto físico, ela ressurgirá no dia do
juízo final, jovem tal qual era em vida. Mas é um verdadeiro absurdo.
Hoje, os mortos são sepultados de modo particularmente antiecológico. O
cadáver apodrece em uma caixa hermeticamente fechada, abaixo de
quatro metros de terra. Desse modo, as raízes das árvores não podem
operar o processo de regeneração. Além disso, uma laje de cimento e
flores artificiais separam o morto do céu e da terra. Um ser humano
deveria ser sepultado somente a meio metro da superfície. Depois, deveria
ser plantada uma árvore sobre seu túmulo. O caixão deveria se decompor
de modo que a substância orgânica do defunto pudesse ser útil à árvore
que cresce sobre ele. Essa árvore acolheria, em si, algo do morto, o
transformaria em substância vegetal. Quando nos dirigíssemos ao túmulo,
não faríamos uma visita a um morto, mas sim a um ser vivente que foi
transformado em árvore, que continua a viver na árvore. Poder-se-á dizer:
“Este é o meu avô, a árvore cresce bem, de forma estupenda”. Poder-se-ia



plantar um bosque magnífico, mais bonito que o bosque usual, pois teria
suas raízes nas sepulturas. O bosque poderia estender-se aos arredores,
uma vez que seguramente não temos grande quantidade de bosques,
permitiria, ao mesmo tempo, manter e ainda aumentar o patrimônio
florestal. Surgiria um parque, um lugar no qual poderíamos nos alegrar, no
qual se poder-se-ia viver e até caçar. Um lugar fantástico para se ficar em
contato ininterrupto com a vida e com a morte. Não creio que qualquer
autoridade possa ter algo em contrário. Os mortos deveriam ser sepultados
por toda parte, até em seu próprio jardim. Os lugares dos mortos seriam,
contemporaneamente, também as florestas da vida. As árvores
significariam as tumbas. As pessoas escolheriam árvores diversas, o que
não resultaria em uma monocultura, mas em um bosque incrivelmente
variado. Esse lugar se transformaria em um paraíso, no jardim do Éden.



POSFÁCIO
UMA REDE INTERNACIONAL PARA UMA ESCOLA LENTA

Um movimento, uma rede por uma “slow school”1

1. Slow school – Escola lenta
Os sinais são claros: está nascendo uma rede espontânea de pais e

professores que pedem, em voz alta, pelos seus filhos e filhas, a
desaceleração, que querem uma “escola mais lenta”, uma educação “slow”,
que respeite os tempos da infância. A mim parece natural definir esse
movimento, nascido, principalmente, da sensibilidade materna, como Mães
pela Lentidão. Recebo, semanalmente, e-mails de professores e mães que
contam as suas experiências, as suas preocupações, as suas alegrias em
seguir os ritmos do caracol.

Chegou-me um e-mail assinado por “uma mãe preocupada”: “A
professora de Matemática me disse o seguinte: ‘Seu filho é lento, é uma
lentidão mental... ’. Não sei como me aproximar desse problema, não sei
como resolvê-lo. Fiz uma visita ao psicólogo e ele me disse que o menino é
normal e eu não sei como ajudá-lo. Desculpe-me pelo desabafo, mas lendo
na internet sobre o elogio à lentidão quis deixar esta mensagem. Se puder,
indique-me um modo de ajudá-lo; é um menino inteligente, ama a natureza,
os animais; não interage muito com outros em classe porque,
frequentemente, está distraído ou simplesmente ausente, talvez vagando
com a mente... Depois, se tratado com dureza, trabalha e faz bem também o
que lhe foi explicado, porém, obviamente, se cansa porque se perde nas
suas fantasias. Não sei como explicar, gostaria somente que houvesse um
modo de expressar-se também no estudo!” E prossegue: “Apenas para
informar-lhe melhor sobre a situação, visto que o senhor é um perito no
assunto e pode me dizer mais sobre o método com o qual meu filho vem
sendo instruído, esta manhã, perguntei à professora por que foi retirada a
prova do menino sem que ele pudesse terminá-la e me respondeu dizendo
que o tempo havia terminado (isto é, 20 minutos, e pensar que faz segunda
elementar e está antecipado). Perguntei-lhe se pode evitar de mortificar o
menino obrigando-o a enfrentar essas provas com tempo determinado, de
dar uma menção a todos, exceto a ele, atribuindo-lhe apenas um ‘nada’, isto
é, nenhuma menção. Tanto que meu filho, em casa, me perguntou: ‘Mamãe,
o que é melhor: nada ou ruim?’ Eu lhe respondi que era melhor um ‘ruim’,
por haver feito 2 respostas de 8, do que um ‘nada’, considerando que



alguma resposta havia dado”...
Mães pela lentidão
Outra mãe me escreveu e contou sobre o livro A Pedagogia do Caracol:

“Comprei quatro cópias, uma para me presentear, as outras dei a outras três
mães com as quais adoro discutir assuntos... Ontem, li o capítulo sobre
uso/abuso de fotocópias... Digamos que eu esteja gostando mesmo desse
percurso. Esse livro chegou no momento certo, como sempre acontece em
todos os encontros. Em certas partes, encontrei correspondência com as
necessidades que já sentia dentro de mim, para outras estou repensando.
Não obstante seja meu pensamento objeto da ‘polêmica’ com outras mães,
compreendo que para ‘transformar o mundo’ deve-se, antes de tudo,
inclinar-se ao diverso, à beleza, à reapropriação da nossa essência. De outra
forma, acabamos por viver uma vida que não é nossa, com ritmos que não
são nossos, seguindo miragens habilmente preconcebidas e construídas por
outros. Se por um lado as outras mães reconhecem a beleza de uma vida de
caracol, por outro acham indispensável ‘adaptarem-se’ aos requisitos da
sociedade para não serem ‘associais’ e, portanto, marginalizadas. Tenho
dois filhos, de 10 e 7 anos, junto a eles descobri e estou descobrindo o senso
de uma vida que me escapava e que, ao contrário, agora vivo. Lentamente”.

Pequenos, mas claros exemplos.
Escreve-me Sandra Rompianesi (sandra.r@tele2.it) por sua experiência de

pedagoga e professora: “Trata-se de inventar um ritmo novo, lento. Um
modo nosso de ser que preveja a pausa, que crie espaço para a boa solidão,
uma solidão que permite estar bem consigo mesmo ainda que não fazendo
nada. Quando recomecei a trabalhar com as crianças da Escola Materna,
encontrei-os verdadeiramente ‘centrifugados’ pela vida, assim como os seus
pais, ‘fora de si’, hiperativos, incapazes de escutar, impermeabilizados à
experiência, dependentes da TV (obviamente, exagero um pouco).

O percurso pessoal, completado até então, me dizia que podia ser uma
coisa boa, também para esses pequenos, caminhar sobre a trilha da lentidão,
desacelerar para saborear. Como concretizar essas ideias? Tentei algumas
breves experiências (pequenas coisas) que propus às crianças e que se
tornaram irrenunciáveis pelos efeitos benéficos que tiveram sobre nós,
adultos, e sobre as crianças. Nas experiências desse tipo, creio que o ritmo
seja muito importante, porque permite viver a familiaridade junto à
constância do tempo... E quanto mais uma experiência é familiar, mais você



se sente à vontade ao fazer parte dela.
1. O bom silêncio: todos os dias, com as crianças reunidas, apreciamos

alguns minutos de silêncio ‘bom, muito bom’.
2. A sesta: ao menos uma vez por semana o grupo de crianças se dedica a

essa experiência de parada: recolhemos as vozes em uma ânfora e, em
silêncio, depois de tirados os sapatos, em um espaço livre da escola;
penumbra, música lenta e doce, pode haver também um aroma no ar
(laranja, limão, baunilha, algumas velas etc.), diminuímos os movimentos
até pararmos para escutar, longamente, o nosso corpo, tocamos levemente
as várias partes do nosso corpo para nos apropriarmos dele... Às vezes,
usamos também materiais naturais (pequenos percursos sensoriais, por
exemplo, com lentilhas, feijões, pequenas folhas).

3. As palavras doces: semanalmente, em círculo, procuramos palavras
doces para dizer às pessoas queridas, amigos, parentes, animais, elementos
naturais.

4. Bola de sabão e bola de cristal: no início e no final da semana,
colocamos, em uma grande bola de sabão (imaginária), todas as lágrimas,
as repreensões, as tristezas e as desilusões... Essa é, depois, jogada fora pela
janela. Na bola de cristal, colocamos os beijos, os mimos, os carinhos e a
colocamos no bolso, cuidamos dela.

5. Atividades inúteis: escutar a chuva, escutar o vento, recolher pedras,
encher e esvaziar os bolsos de um garotinho, construir instalações com
materiais naturais em espaço aberto, lançar bolinhas de terra e sementes
com o estilingue, fazer brincadeiras de pegador ao ar livre, tecer ou desfazer
as teias, debulhar grãos, entalhar casca de frutas cítricas.

6. A poesia: frequentemente uso a poesia dos grandes poetas como
momento particularmente intenso e lento em que vejo as crianças
transformarem-se, através dos versos que repetem; momento em que
aprendem a sussurrar.

A pedagogia dos caracóis
Quis encontrar Rubem Alves, uma vez que nunca o havia conhecido

pessoalmente, ainda que compartilhando, há anos, a experiência de escrever
em uma revista intercultural. Dirijo-me a sua casa, cerca de cem
quilômetros de São Paulo, no Brasil. Levo a ele um pouco das minhas
publicações e ele me presenteia com as suas. Descobrimos, naquele
momento, que também ele havia acabado de publicar (poucas semanas



antes) um livro (em português) com o mesmo título do meu: A pedagogia
dos caracóis. Havia se inspirado, para tal título, no artigo saído na revista
CEM Mondialitá de 2003, no qual, pela primeira vez, tratei da questão.

Mas a experiência brasileira mais interessante é, seguramente, o trabalho
que resultou nessa versão do livro em “português brasileiro”. Refiro-me aos
professores e às coordenadoras pedagógicas das escolas públicas de Jarinu
(Estado de São Paulo) onde o desejo de aprofundar as estratégias para uma
“escola lenta” tornou-se um empenho cotidiano.

Elogio da educação lenta
Ao mesmo tempo, na Espanha, o professor catalão Joan Domènech

Francesc (joandf@pangea.org) publicou um livro com o título Elogio de la
educación lenta (Elogio da educação lenta). Um texto que nasceu da sua
prática de professor, de sua experiência didática. Joan definiu os 15
princípios por uma educação lenta e depois disparou 50 ideias para
“desacelerar” o tempo. Exemplos concretos, sugestões oferecidas às escolas
e às famílias. Joan relançou mais vezes a sugestão de Maurice Holt: “é hora
de começar o movimento da escola lenta”.

As ideias e a sensibilidade viajam muito além das distancias: é um
movimento lento por uma educação e uma escola nova.

Belo Horizonte, 18 de abril de 2010.
Tradução: Lígia Claret Lorencini Wild



APÊNDICES



APÊNDICE 1: DECÁLOGO PARA UMA BOA ESCOLA
Para se fazer da escola uma boa escola, podemos ter ajuda de algumas

sugestões e conselhos práticos, bons tanto para os pais quanto para os
estudantes. A experiência da escola é, e deveria ser, para todos nós, uma
interessante aventura. Eis alguns conselhos (uma espécie de decálogo) que
podem nos ajudar a deixar mais bonita esta experiência.

1. Tomemos o hábito de utilizar um caderno de rascunho antes de escrever
no caderno de classe. Aprendamos bem a manter em ordem os cadernos,
escrevendo todos os dias a data e, eventualmente, o assunto. É bom usar
cadernos pequenos, são mais práticos e cômodos. Evitemos cadernos de
espiral ou pasta de plástico com folhas volantes. Só parecem mais cômodos,
mas não nos ajudam a “recordar”.

2. Uma bela grafia (caligrafia), isto é, escrever bem e em ordem, nos
educa a memorizar com os olhos aquilo que escrevemos e também saber ler
melhor a própria letra. Antigamente, para treinar uma bela letra usavam-se
caneta, pena e tinteiro. Hoje, podemos usar uma cômoda caneta tinteiro.
Usando-a muito, aprenderemos a escrever melhor.

3. Procuremos aprender bem o horário escolar e as tarefas de cada dia.
Quando usarmos o diário, é bom fazê-lo com ordem. Pode ser cômodo
assinalar em cada linha apenas uma tarefa. No início de cada linha,
devemos colocar um pequeno círculo (ou um quadradinho) e completá-lo
com uma caneta quando terminamos de desenvolvê-la.

4. A correção nos ajuda a entender o erro e onde erramos. Devemos
aprender a usar a borracha e não utilizar as canetas com o corretivo, o assim
chamado “branquinho”, pois costumam conter substâncias nocivas e
deveriam ser proibidas. É sempre melhor riscar uma linha sobre a palavra
errada: isso permite visualizar o erro.

5. Um conselho para as pesquisas: não usemos fotocópias demais. Não
nos ajudam a recordar e muitas vezes são um desperdício de papel e tinta
química (o toner), que depois respiramos. O mesmo vale para a internet e as
enciclopédias multimídias: evitemos o assim chamado “copia e cola”. É
muito melhor escrever apontamentos à mão: talvez sejam poucos, mas serão
os “nossos” apontamentos.

6. Vamos ensinar e memorizar aquelas parlendas ou jogos de palavras que
nos ajudam a lembrar melhor algumas regras: Alguns exemplos dessas
parlendas são: “Esta é a mão direita / a esquerda é esta mão / com esta digo



sim / com esta digo não / levanto a direita ao céu / apanho a esquerda ao
chão / agora já conheço / já não faço confusão” ; “30 dias tem Abril, Junho,
/ Setembro e Novembro / com 28 só há um / fevereiro / e mais nenhum, o
resto tem 31”; “nove vezes nove, oitenta e um / sete macacos e tu és um /
fora eu que não sou nenhum”; “sete e sete são catorze, / com mais sete vinte
e um / tenho sete namorados / e não gosto de nenhum” ; “DÓ um dia é um
lindo dia / RÉ reluz é ouro em pó / MI é assim que eu chamo a mim / FÁ é
fácil decorar / SOL o grande amigo sol / LÁ é bem longe daqui / SI indica
condição / Depois disso vem o DÓ”.

7. Tentemos organizar bem a mala escolar (ou a mochila) mantendo-a
com cuidado e ordem. Evitemos colocar pesos desnecessários (como livros
ou materiais que, por exemplo, naquele dia, não serão usados). Escrevamos
sempre no diário o material a ser levado à escola, para colocá-lo na
mochila. É um gesto diário importante.

8. Usemos, frequentemente, o dicionário, incluindo o de sinônimos e
antônimos. Ele nos ajuda a entender bem o significado das palavras e usá-
las corretamente. Não usemos, assim, palavras até que não saibamos seu
significado.

9. Peçamos aos professores que nos expliquem, novamente, uma coisa
quando não a entendermos. É bom que aprendamos a perguntar e a
perguntar novamente sem medo. Quando houver dúvida, é bom levantar a
mão e esperar que quem esteja falando tenha terminado. Para ser ouvido é
importante, antes de tudo, saber escutar.

10. As tarefas de casa nos são oferecidas para aprendermos a estudar
sozinhos. É bom ler e depois repetir em voz alta, em síntese, os parágrafos a
serem estudados. Para ver se aprendemos, tentemos repetir o assunto em
voz alta, procurando fazer como um pequeno discurso de dois ou três
minutos. Estudar, de fato, não quer dizer somente fazer exercícios escritos.
Para nos concentrarmos, é importante que não estudemos na frente da TV,
ou com o rádio ligado, ou com o olho sempre perto do celular. É bom,
também, um pouco de descanso (uma ou duas horas) antes de fazer as
tarefas. Podemos nos encontrar com nossos colegas de classe e fazer tarefas
de casa juntos, ajudando-nos uns ao outros, se necessário.

Tradução: Rosangela Aparecida Souza Machado Bruno





APÊNDICE 2: O MANIFESTO DOS DIREITOS NATURAIS DAS
CRIANÇAS

1-O DIREITO AO ÓCIO
a viver momentos não programados pelos adultos.
2-O DIREITO A SE SUJAR
a brincar com areia, terra, grama, folhas, água, pedras, e galhos.
3-O DIREITO AOS ODORES
a sentir o gosto dos aromas, reconhecer os perfumes oferecidos pela
natureza.
4-O DIREITO AO DIÁLOGO
a ouvir e poder tomar a palavra, conversar e dialogar.
5-O DIREITO AO USO DAS MÃOS
a bater pregos, serrar e raspar madeira, lixar, colar, modelar o barro,
amarrar cordas, acender o fogo.
6-O DIREITO A UM BOM INÍCIO
a comer comidas saudáveis desde o nascimento, beber água limpa e
respirar ar puro.
7-O DIREITO À RUA
a brincar em praças livremente, a caminhar pelas ruas.
8-O DIREITO AO SELVAGEM
a construir um refúgio de brincadeiras na mata, a ter bosques para se
esconder, árvores para subir.
9-O DIREITO AO SILÊNCIO
a ouvir o soprar do vento, o canto dos passarinhos, o borbulhar da água.
10-O DIREITO ÀS NUANCES
a ver a alvorada e o pôr-do-sol, a admirar, à noite, a lua e as estrelas.
Esse manifesto nasceu, em 1994, a partir de uma reflexão minha sobre os

direitos da infância. Foi, desde então, utilizado em dezenas de modos e, há
alguns anos, iniciou-se traduzi-lo em várias línguas. Na ocasião dos
cinquenta anos da Declaração dos Direitos da Infância (1959- 2009),
gostaria de sair com uma tradução em cem línguas (locais, regionais e/ou
nacionais). Quem o deseja, pode me ajudar escrevendo, diretamente, ao
meu endereço de correio eletrônico: burattini@libero.it

Para encontrar as versões do manifesto nas diversas línguas já disponíveis
consulte: Direitos Naturais no site www.scuolaer.it

Pensamentos de uma mãe



Sobre os Direitos Naturais das Crianças, recebo de uma mãe (Ester
Manitto) uma reflexão.

Ontem, casualmente, em uma revista de yoga, li o texto dos direitos
naturais dos meninos e meninas.
Foi uma revelação: durante a leitura, voltei às hortas dos meus avós, ao
galinheiro, aos ovos quentes entre as minhas mãozinhas, ao adubo, à palha
molhada, ao odor das sementes, às minhas roupas rasgadas, aos arranhões
no joelho, ao recitar improvisado pelas ruas, ao fantasiar-se, às tocas dos
segredos, aos dedos ralados e ensanguentados enquanto ralava o queijo
para fazer o pesto1, aos animaizinhos mortos, ao fartar-se de ervilhas e
favas ao perfume da comida que a dona Tilde preparava para nós na
grande cozinha da escolinha do campo.

1. Pesto - Molho, geralmente para massas alimentícias, composto por uma mistura triturada de
manjericão, pinoli (sementes da pinha), alho, queijo e azeite.

À ternura e ao acolhimento que nós, desde crianças, oferecíamos a um
estrangeiro, talvez com a pele escura, quando chegava a nossa pequena
cidade.
Ao sabor da resina dos pinheiros que eu comia (e sempre que posso ainda
como) e que chamava de balas de pinheiro.
Às manhãs quando via o sol subir o monte de Portofino e à noite o via
mergulhar no mar, às rãs que cantavam nas noites de verão enquanto a
rodovia ainda não encobria com o seu barulho o cântico dos pescadores
nos barquinhos.
À pracinha sobre a casa que parecia imensa.
Às casas dos meus avós, minúsculas como todas as casas da Liguria,
amontoadas no cume das colinas, mas, ao mesmo tempo, ricas de espaços
a serem descobertos.
Ao estábulo, onde o meu tio criava cães, ao cheiro dos pintinhos recém-
nascidos.
Ao odor de serragem e água que eu usava, regularmente, como uma
massinha a ser manipulada por horas.
Tomada pelos meus pensamentos, descubro-me feliz e aquilo que
realmente mais desejo seria oferecer tudo isso aos meus dois filhos e a
todas as crianças em geral.
Obrigada, do fundo do meu coração.

Tradução: Rosangela Aparecida Souza Machado Bruno
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