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Ao término da leitura, experimentei alegria e sentimento de orgulho em
razão de ter conhecido pesquisas metodologicamente bem conduzidas,
relevantes para a população em geral, úteis para a comunidade científica e
ilustrativas da imprescindível inserção da psicologia em procedimentos multi ou
interdisciplinares, no campo da saúde. O grande mérito do trabalho, em seu
conjunto, está nisto: ele exemplifica a aplicabilidade da psicologia da saúde e
atesta sua eficácia, além de incluir excelentes procedimentos experimentais,
cuidadosamente conduzidos, criteriosamente pensados, metodologicamente
bem construídos. Em suas conclusões, os estudos apontam para possíveis
rotas de desenvolvimentos teóricos e práticos e, como é peculiar ao espírito
científico, instiga e convida ao aprofundamento dos métodos, das técnicas e da
aplicação da psicologia aos procedimentos e processos clínicos. O Capítulo
final, ainda que breve, examina a mesma questão e enfatiza, de um lado, a
importância do trabalho psicoprofilático e, de outro, a necessidade da constante
interlocução entre clínicos e pesquisadores.

O texto é apropriado para o ensino da psicologia, em especial em uma
área carente de sólidos ensinamentos e boas ilustrações: a metodológica.

A qualidade dos estudos ficaria ressaltada com uma revisão do português
e, o que é igualmente importante, com um “pente fino” em problemas de digitação.
Mesmo considerando que essa restrição em nada desabona o conjunto do
trabalho, menciono-a por entender que um conteúdo bem apresentado mereceria
maior meticulosidade no quesito editoração.

O grande número de estudos e a diversidade de temas abordados
certamente justificaria uma divisão da coletânea em dois ou três tomos, cujo
conteúdo poderia ser alinhavado por eixos temáticos distintos. No entanto, a
escolha pela publicação em um único volume tem a vantagem de reunir
excelentes exemplares de procedimentos metodológicos, além de ilustrar o vasto
escopo de aplicações da psicologia no campo da saúde, em um centro de
produções científicas de notável valor. Parabéns aos autores e um brinde a São
José do Rio Preto pelo privilégio de reunir operários e obras de qualidade e com
evidente compromisso com temas socialmente significativos.

• O’DAY, S. (2006). Setting the Stage for Creative Writing: plot scaffolds
for beginning and intermediate writers. Newark: IRA, xii + 201 p.

Geraldina Porto Witter1
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língua e leitura pela Georgia State University, em especial no uso da dramatização
criativa como estratégia para o ensino-aprendizagem da escrita criativa (20 anos
de experiência). Sua formação e experiência estão presentes no livro aqui
resenhado, o qual compreende prefácio, quatro capítulos, quatro apêndices, um
glossário, as referências e um índice de conteúdos e de autores referidos que
pode ser útil nas possíveis retomadas do texto. O livro reflete parte da tese de
doutorado do autor, usando a técnica de criar um palco, com base em um drama
literário, para os alunos passarem a usar uma comunicação criativa. No Prefácio,
a Autora explica a origem da publicação e sua organização.

No Capítulo 1, procura descrever como o palco funciona no
desenvolvimento da criatividade. Criar um palco é estabelecer uma ferramenta
ou estratégia lingüística a ser usada para ajudar o aluno a progredir em
compreensão, dominando as estruturas da língua para alcançar o significado.
Compreende cinco critérios: autoria (propriedade), adequação, apoio,
colaboração e internalização. Orientações para recorrer à estratégia são
apresentadas nos capítulos seguintes. Segui-las viabiliza um forte impacto na
aprendizagem verbal dos estudantes. Também por parte do professor, leva-o a
repensar suas práticas e a ser mais um orientador da aprendizagem do que
aquele que fornece todas as respostas e toma todas as decisões. A Autora
assevera  que a ferramenta de ensino atende a todo tipo de aluno e ajuda-os a
tornarem-se bons escritores, a conhecer mais sobre enredo de tramas, imagens
de personagens e suas personalidades. Trata também da avaliação dos alunos
e de como formatar as lições para elaborar os enredos a serem levados ao
palco.

No Capítulo seguinte, o foco da atenção são os alunos que estão começando
a se tornar escritores, descreve os passos em que o professor deve encaminhar
o aprendizado. De acordo com o Departamento de Educação da Georgia (USA),
os escritores iniciantes seguem os seguintes passos para desenvolverem-se:
emergir, desenvolver, focalizar e experimentar. O professor precisa saber o
estágio do desenvolvimento de cada aluno para poder ajudá-lo. Quando carece
de conhecimentos anteriores (de vida, de leitura, de escrita) é importante que os
adquira. Para criar é necessário desenvolver no aluno habilidades para prever o
que acontecerá, criar vozes, imagens. Oferece como ilustrações sínteses dos
cinco passos de atividades seguindo a proposta, além de outros, de caráter
opcional. Inclui ficha para avaliação de aluno pelo professor e pelo próprio aluno.

O Capítulo 3 enfoca o escritor intermediário, recorrendo a lendas, mitologia
e literatura existente. Como no Capítulo anterior, são apresentados vários
exemplos e orientações para melhorar o estilo, a elaboração das idéias e textos
de diversos tipos.
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O último capítulo é dedicado à expansão das estratégias, de modo a
trabalhar as idéias e a escrita. É preciso não ignorar as questões educacionais
correntes e preparar os docentes para trabalhar com o modelo de procedimento
proposto para que se efetive a melhoria na comunicação. É evidente que o
professor precisa manejar efetivamente o tempo disponível e orientar os alunos
para usar, o melhor possível, o tempo que trabalham com seus mentores.
Apresenta alguns resultados quantitativos (porcentagens) indicativos de boa
aprendizagem por parte dos alunos.

O Apêndice A apresenta uma série de quadros e fichas de grande utilidade
para professores e pesquisadores. O primeiro deles trata de objetivos esperados
em termos de linguagem oral, leitura e escrita tanto para o escritor iniciante
como para o em desenvolvimento, quando o foco é o escritor ou a vivência de
escrever, quando a preocupação é com o envolvimento do escritor ou com a
expansão de suas competências. O apêndice apresenta ainda escalas de
avaliação do falar, ler, escrever tanto para iniciantes como para alunos mais
avançados; são preenchidas pelo professor e pelo próprio aluno.

O Apêndice B trata dos enredos a serem preparados para apreciação nos
palcos. Apresenta exemplos detalhados de seqüências sobre temas diversos.
O Apêndice seguinte é constituído, por exemplo, de texto e a bibliografia de apoio
usada pelos seus produtores; incluso aparecem um rol de objetivos a serem
alcançados na pesquisa da escrita e uma escala de avaliação (para professor e
para aluno) focada na redação da pesquisa.

O último Apêndice apresenta um organizador gráfico para textos narrativos,
argumentativos e expositivos; estratégia para trabalhar-se a imagem, os diálogos,
o aspecto geral do texto, as conclusões e conseqüências do trabalho realizado
e discutidos em vários encontros com os alunos. Após os encontros, o docente
deve preencher um breve roteiro de avaliação.

O Glossário inclui poucos itens lexicais mas é útil para revisão conceitual.
As referências usadas no trabalho não são muitas, sendo 52% constituídas por
livros e capítulos, 33% artigos de periódicos e os demais (14%) textos oficiais,
dissertações, teses e outros documentos. O texto mais antigo é de 1970 e o
mais recente de 2005, com predomínio dos anos noventa. Assim a bibliografia
de apoio carece de atualização e de melhor qualidade, possivelmente decorrente
do caráter teórico-prático que a autora procurou dar ao livro, sem preocupação
com apresentação de pesquisas comprobatórias do exposto.

O livro é de interesse para quantos trabalham com a leitura no ensino
fundamental e médio, mas o uso das propostas na realidade brasileira precisa
ser precedido de pesquisas para medir tanto eficiência como impacto das
estratégias propostas.
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