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A última das virtudes, o DESAPEGO, se refere à premissa de que conviver
com as perdas com serenidade e aceitação pode significar a libertação de
aspectos que bloqueiem o desenvolvimento psíquico.  O capítulo proporciona a
ocasião para apreender aspectos da existência humana como permanência e
impermanência, crise e oportunidade, morte e vida, apego e desapego. A
contribuição de diferentes autores, sugere práticas que incentivam a prática do
desapego e a vivência dos lutos como forma de renovação.

Nas considerações finais, realçando a peculiaridade deste trabalho, a
autora, sujeito e objeto de sua pesquisa relata quais ressonâncias encontrou
internamente a partir deste empreendimento. No esforço de tornar seus
conhecimentos suficientes e válidos para um leitor (psicoterapeuta ou não), as
suas conclusões permitem que se contemple como pode ocorrer a aprendizagem
além do entendimento intelecto racional. Fiel ao modelo psicológico, garante
também um guia que introduz, insere e esclarece quem esteja buscando
conhecer, aprofundar e ou atuar segundo a Psicossíntese. De fato, como está
dito na introdução, as partes justapostas formam uma totalidade e podem,
mesmo, serem lidas na forma que convier ao leitor proporcionando experiências
diversas, já que os temas se repetem e se remetem como um caleidoscópio. As
bibliografias em separado, facilitam o aprofundamento das pesquisas.

Além de informar, este trabalho convida o psicoterapeuta, e/ou o leigo a
trilhar um caminho próprio, mostra formas eficazes para fazê-lo e compromete-
o com a ética de construir sua própria “humanidade” em uma existência
consciente, realizadora e altruísta.

• KARCHMER, R. A., MALLETTE, M.H., KATA-SOTERIOU and LEU JR.,
D. J. (orgs.) (2005). Innovative approaches to literacy education: using

Internet to support new literacies. Newark: IRA, x + 238 p.
Geraldina Porto Witter1

(Cad. 23) “Dante Moreira Leite”

A palavra alfabetização sofreu no final do Século XX um achatamento
semântico. De indicativa de complexo processo de aprendizagem inicial da leitura
passou a incluir muitos outros significados como são os casos da alfabetização
matemática, alfabetização científica, alfabetização tecnológica, alfabetização
emocional etc. De domínio das habilidades e competência básicas da leitura
passou a incluir toda a leitura. O presente livro trata da alfabetização de várias
áreas feitas tendo por suporte a alfabetização usando a Internet.

O livro foi estruturado compreendendo um prefácio, um capítulo introdutório
e três sessões.  No final há um apêndice com endereços eletrônicos de projetos
na área, um índice de autores, outro de conteúdo. Após o prefácio o leitor encontra

1 Gestor do curso de Psicologia da Universidade de Mogi das Cruzes. Endereço para
correspondência: Av. Pedroso de Moraes 144/302 - Pinheiros - 054020-000 - São Paulo -SP -
E-mail: witter@uol.com.br
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a caracterização dos autores do livro que incluem professores e diretores de
vários níveis de ensino.

No prefácio os organizadores informam que o livro resultou de um curso
baseado no texto literário Miss Rumphis quanto às varias possibilidades de seu
uso como instrumento de ensino. O propósito do livro foi possibilitar e ampliar o
uso da internet para assegurar melhor alfabetização.

O primeiro capítulo é de autoria de Leu Jr., Mallette, Karchmer e Kara
Soteriou os quais tratam da necessidade de preparar professores para usar as
novas tecnologias de comunicação e informação, o que leva à necessidade de
expandir o conceito de alfabetização. A nova alfabetização requerida pela internet
e outras tecnologias de comunicação incluem outras estratégias novas para
elaborar e compreender a informação via Internet, usar a máquina para encontrar
a informação que precisa, avaliar criticamente a informação conseguida, remeter
eficientemente mensagens por e-mail para variedade de indivíduos e contextos
bem como usar eficientemente o processador de texto e suas várias funções.

A Sessão 1 trata da adequação às mudanças sociais e aos serviços
comunitários que são, por um lado, requeridos e por outro, oferecidos. A sessão
foi composta por quatro capítulos. O primeiro deles leva a assinatura de
Sangiuliano e trata de um projeto de serviços de aprendizagem verbal recorrendo
a livros de literatura infantil apresentados em vídeo e fita, especialmente
preparados para crianças. O autor descreve sua experiência como professor
que teve de ter repensado seus papéis como os das tecnologias de ensino, de
modo a ter êxito.

No capitulo 3, Ahlness também enfoca um projeto iniciado em 1994 tendo
por base os recursos da WorldWide Web (www), sendo a experiência muito
positiva. Mas alerta para os cuidados a serem tomados e para mudanças que
ocorrem em sala de aula em decorrência da variedade de material que os alunos
trazem. Há busca de conhecimento e há possibilidade de fazer parcerias mesmo
com alunos de outras classes ou escolas, o que pede um professor competente
e flexível.

O capitulo 4 tem por titulo: Alfabetização e Tecnologia: um mundo de idéias.
O texto é de Chaberlain e começa descrevendo como criar o próprio Website,
descreve os principais recursos da internet e como aprender e ensinar usando-
a. Lembra a importância de aprender e fazer correções e sugere: visitar as salas
de aula, listagem de serviços, ligações com pares e especialistas. É muito
importante cuidar da expansão constante de recursos e da elaboração de projetos
via internet, criação de “portfolios”, sem esquecer dos jogos e da literatura infantil.
O último capítulo desta parte é assinado por Kinzer que mostra as interações
entre escola, comunidade e tecnologia. É preciso propiciar e reconhecer que a
criança precisa adquirir as competências para estas novas tecnologias, para
comunicar-se via “Website”, usar “power-point” para apresentar seus trabalhos
e usar outros meio eletrônicos desde os primeiros anos escolares. Para tanto,
novos princípios de aprendizagem emergiram e outros devem surgir ou serem
revistos.
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A Sessão II é a maior do livro e trata basicamente da cooperação. No seu
primeiro capítulo (6º do livro) Mc Gowan apresenta seus projetos relativos a
Internet e os recursos “online” usados em sua classe de alfabetização. Começa
com um projeto de poesia, segue para um projeto destacando a importância da
cidade na qual os alunos vivem. Trata da própria experiência de introduzir e usar
novas tecnologias em suas aulas, o uso da www, da Internet e de outros recursos
“online” e formas de colaboração. Apresenta uma relação de projetos
colaborativos encontrados na internet (2000 a 2004). Certamente todos esses
recursos mudaram a instrução e a aprendizagem da alfabetização. Considera
obrigação do docente incorporar estas tecnologias no currículo comum da sala
de aula como apoio para a aprendizagem.

No capítulo 7, Silverman relata sua experiência como coordenadora de um
projeto colaborativo via Internet, segundo uma obra literária, em projeto apoiado
pela International Reading Association. Destaca a importância de contatos
freqüentes com os professores envolvidos.

Herbert no capitulo seguinte trata de como fazer aplicações autênticas
destas novas tecnologias das questões motivacionais e da verificação da
aprendizagem. Fazer uma class webpage e outros projetos como recursos
“online” viabilizam o desenvolvimento das competências desejadas.

Kreul em seu capítulo estabelece a relação entre tecnologia e alfabetização
tendo por suporte projeto telecolaborativo no qual envolveu alunos, pais, outras
pessoas e mesmo professores, integrando várias disciplinas do currículo.
Também recorreu como complemento a softwares com comparações que
oferecem suporte para o desenvolvimento da criatividade nos alunos. Lembra
que o uso educacional da www fornece aos alunos uma audiência autêntica,
motiva-os a fazer um trabalho melhor, pois será visto pela família, amigos,
colegas, outros professores e demais envolvidos no projeto, além de ligar a
leitura e escrita com outras áreas do currículo.

No 10º capitulo, Lauer apresenta os resultados de 10 anos de uso da
Internet e da web como meios de ensino. Considera que foi positiva a vivência
com bons resultados e que a tecnologia ampliou e enriqueceu o currículo.

Labbo (capitulo 11) lembra que, para ser efetivo, um curso de alfabetização
baseado na Internet precisa ser conduzido com cuidado. O professor precisa
capacitar-se, participar de cursos presenciais e não presenciais, assistir às
conferências em tempo real ou via TV, vídeo-conferência, www, ler artigos
profissionais (teóricos e de pesquisa), ter e usar boas idéias.

A sessão 11 trata dos mesmos recursos usados quer para a formação
quer para o desenvolvimento do profissional da Educação. É composto por dois
capítulos. No capitulo 12, Johnson mostra como usar um modelo para treinamento
em serviço de professores de modo a usar bem as novas tecnologias. O assunto
é visto de uma outra perspectiva por Coiro no Capitulo 13 dedicado também ao
desenvolvimento do profissional.

As vivências relatadas são ricas e mostram a realidade de países
desenvolvidos, nos quais desde a pré-escola a criança começa a aprender a ler
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e escrever já recorrendo ao computador, a introduzir-se no mundo da tecnologia,
da Internet e www. Professores e alunos do ensino fundamental são
pesquisadores. A interação da escola com a família e a comunidade via Internet
é de alta freqüência, etc. Vale dizer que ainda se está, no Brasil, muito longe
desta realidade. Só em raros casos e trabalhos de pesquisa estes meios
aparecem. Há um longo caminho para superar esta desigualdade. É preciso dar
o primeiro passo e começar a capacitar os docentes.

• MARINHO-ARAÚJO, C. M. e  ALMEIDA, S. F. C. (2005).
Psicologia Escolar: Construção e Consolidação da Identidade

Profissional. Campinas-SP; Editora Alínea, 121 p. (ISBN 85-7516-127-X)
Marisa Maria Brito da Justa Neves1

Universidade de Brasília
Sec. de Estado de Educação do Distrito Federal

O livro “Psicologia escolar: construção e consolidação da identidade
profissional”, das professoras Claisy Marinho-Araújo e Sandra Almeida, contribui
de forma aprofundada e coerente para a concretização da identidade profissional
dos psicólogos escolares brasileiros.

A Psicologia Escolar é uma área que tem suscitado inúmeras reflexões
acerca da identidade dos profissionais que nela atuam, apontando, sobretudo,
para a necessidade de uma fundamentação sólida a respeito do papel do
psicólogo na escola visando ao exercício de uma prática psicológica integrada
com a realidade brasileira.

Sabemos dos inúmeros desafios que se impõem aos psicólogos escolares
no exercício de sua prática profissional. O psicólogo escolar vivencia uma
construção difusa de sua identidade, quando é chamado a trabalhar em equipes
multiprofissionais, havendo sempre indefinição de papéis, de funções e de
espaços de atuação e, com freqüência, ocorrem tarefas sobrepostas e
encaminhamentos desarticulados dirigidos aos profissionais que atuam no
contexto educativo. Dessa forma, o livro que ora apresentamos, constitui-se
numa excelente contribuição para essas questões. As autoras conseguiram reunir
nessa obra as principais questões teórico-metodológicas e, também, apontaram
caminhos a serem seguidos.

Coerente com uma visão de que a identidade profissional é construída
historicamente, por meio tanto das inúmeras relações de trabalho como daquelas
partilhadas na vida pessoal, sendo social e culturalmente determinada, as autoras
elaboraram o livro de modo a privilegiar reflexões históricas, culminando com a
apresentação de possibilidades de atuação profissional.

O livro compõe-se de três partes, que são trabalhadas em seis capítulos.
Na primeira parte - Psicologia Escolar: história e conexões, fios e desafios - as
autoras apresentam reflexões históricas e articulações teórico-metodológicas

1 Contato: e-mail: claisy@unb.com
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