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O Dr. W.Trinca atinge o objetivo de apresentar uma perspectiva
observacional e de estimular à experiência da imaterialidade, como atitude e como
“atividade de contato com a realidade interna e externa, ocorrendo sob a influência
da mobilidade psíquica e em estado de expansão da consciência” (p.11). No
encontro de duas profundidades: a da mente com o mundo, o autor evidencia a
pertinência e a relevância do método psicanalítico. Este, caracterizado pela
atenção flutuante e por liberdade associativa, permite a sintonia com o invisível e
o desconhecido que se esconde sob os fenômenos visíveis e, aparentemente,
conhecidos. Apoiado em psicanalistas históricos (Freud, M. Klein e Bion), considero
que o autor lança bases clínicas e metodológicas para a psicanálise do século
XXI que deverá considerar a evolução psíquica para estados de expansão da
consciência, de individuação e integração cósmica, superando inclusive a posição
depressiva descrita por M. Klein. Nessas condições, a evitação da morte e o
medo dessa pulsão deixarão de caracterizar o mundo ocidental, sendo
ressignificados por experiências de inteireza e de ligação com a profundidade
luminosa das origens. Não se trata de êxtase, nem de idealização ou alienação,
mas do contato com as fontes profundas da Vida...
Por fim, para expressar um pouco do que constitui a experiência de uma
“vigem ao coração do mundo, necessito sair da linguagem lógica para ingressar
na estética:
“...farei os poemas do meu corpo e do que há de mortal, pois acredito que
eles me trarão os poemas da alma e da imortalidade”; “A afeição ainda resolverá
os Problemas da Liberdade; Aqueles que se amam Se tornarão invencíveis” (Walt
Withman, Leaves of Grass, 1855). “É bem possível que alguma vez a luz interior
venha a brotar de nós mesmos, de maneira que não teremos mais necessidade
de nenhuma outra” (Goethe, s.d.). “Somente quando ocorre o grande despertar é
que se sabe que tudo não passou de um grande sonho” (Chuang-Tse, Oeuvre
complete, 1985). “Os grandes pensamentos estão além do tempo; os grandes
empreendimentos, fora do tempo. As imagens, que elevam os homens / Em
dignidade, não provêm do tempo” (W. Trinca, Quase Poesia, 2010).
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No livro “Criar Leitores – para professores e educadores”, José Morais,
baseando-se em estudos científicos, oferece orientações sobre como as pessoas
aprendem a ler e a escrever de modo claro e acessível para professores, pais, e
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profissionais da saúde (psicólogos, fonoaudiólogos e médicos). Neste livro, o
autor discute sobre o que acontece no cérebro das crianças quando elas
aprendem a ler e a escrever, considerando as bases neurais e os processos
cognitivos que possibilitam essa aprendizagem, bem como os efeitos de diferentes
práticas de ensino; sugerindo formas de intervenção e estratégias para evitar ou
superar as dificuldades que podem surgir no processo de alfabetização.
José Morais é professor emérito na Université Libre de Bruxelles na Bélgica,
e tem vasta experiência nos campos da Psicologia Cognitiva e das Neurociências
e em especial no que se refere ao tema da aprendizagem da linguagem escrita.
Além de ser pesquisador e professor universitário Morais tem participado do
planejamento de políticas públicas de alfabetização em países como França e
Portugal. Ele tem ampla experiência em dialogar com professores alfabetizadores
e pessoas não especialistas, o que faz com que neste livro apresente evidências
científicas em uma linguagem clara e de forma didática.
Para facilitar a compreensão sobre as diferentes etapas da aprendizagem
da linguagem escrita, Morais propõe uma aproximação metafórica desta com a
aprendizagem da habilidade de andar. Assim, primeiramente é necessário aprender
a dar os primeiros passos (aprender que letras representam sons) para só depois
andar (ler) cada vez com mais precisão e adquirir maestria para começar a correr
(ler com fluência e conseguir compreender textos).
Segundo Morais a aprendizagem da leitura não se inicia exclusivamente
quando se ingressa no processo de escolarização formal como é a ideia mais
comumente disseminada em nossas culturas. As crianças desde muito pequenas
se aproximam da leitura, principalmente, pelo interesse por livros demonstrado
por seus pais, beneficiando-se assim de atividades de leitura compartilhada. Essas
experiências com leitura, anteriores ao período de alfabetização, são muito
importantes e facilitadoras da aprendizagem posterior no período de alfabetização.
A habilidade de leitura implica em adquirir um sistema mental de
processamento da informação escrita, que possibilitar fazer com que a informação
visual que é recebida (as palavras escritas) seja convertida – por meio de um
processamento incrivelmente rápido - em representações da pronúncia e do
significado das palavras. Esse sistema é adquirido progressivamente e a partir
da instrução específica, é um processo longo e difícil que exige o ensino explícito,
ao contrário do processo de aquisição da língua oral que é longo, mas fácil, sem
a necessidade de instruções explícitas.
No caso dos sistemas alfabéticos de escrita as palavras são representadas
no nível de fonemas usando-se grafemas. Assim, para aprender a ler é preciso,
antes de tudo, compreender o princípio alfabético, isto é, o sistema de
correspondências entre os fonemas e os grafemas. Uma habilidade que contribui
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para essa aprendizagem é a consciência fonêmica que se refere ao conhecimento
consciente, explícito, das menores unidades fonológicas da fala, i.e., os fonemas.
Quando as crianças aprendem o princípio alfabético elas conseguem
decodificar as palavras escritas. Com o aumento na experiência em leitura as
crianças passam cada vez mais a utilizar a habilidade de decodificação e ler com
autonomia. Entretanto, Morais argumenta, que este ainda não é o momento para
se requisitar a compreensão em leitura, o aluno precisa consolidar cada vez mais
a habilidade de decodificação para então ser requisitado a compreender. A principal
razão para isto é porque essas duas habilidades (decodificação e compreensão)
exigem que a criança preste atenção simultaneamente a duas atividades diferentes
e que implicam no uso de recursos cognitivos distintos, o que é difícil de coordenar
para leitores iniciantes. Como quando as crianças estão aprendendo a andar, é
preciso que elas adquiram maestria na habilidade de coordenar os passos para
que possam correr sem cair.
Aos poucos, com o progresso na experiência em leitura as crianças
armazenam na memória representações ortográficas lexicais que possibilitam que
elas identifiquem automaticamente as palavras sem a necessidade de
decodificação. Quanto mais as crianças leem e conhecem palavras novas mais
representações ortográficas lexicais são armazenadas na memória. Assim, quando
um leitor hábil vê uma palavra já conhecida, ele não precisa decodificar cada
letra, pois já tem uma representação mental desta palavra. Isto libera recursos
cognitivos para que o leitor possa inter-relacionar os significados das palavras
vistas e então compreender o significado das frases. Por outro lado, escrever
depende da recuperação das representações ortográficas lexicais adquiridas
durante a leitura, assim quanto mais as crianças leem, melhor também irão
escrever.
José Morais discute também que compreender um texto é um processo de
elaboração progressiva de uma representação mental integrada das informações
apresentadas sucessivamente nos textos. A unidade básica de leitura são as
palavras e não os textos inteiros, assim, a identificação de palavras é uma condição
sine qua non para a compreensão de leitura. Por isso é necessário antes de
compreender conseguir decodificar e depois criar representações lexicais
ortográficas das palavras, o que permitirá identificar palavras com rapidez e pouco
esforço cognitivo permitindo que o leitor se concentre nos significados das palavras
e possa compreender a coarticulação desses significados.
Morais conclui discutindo que as diferenças na estimulação ambiental
associada às diferenças do meio sociocultural têm importantes implicações na
aprendizagem da leitura e da escrita. Embora essas diferenças possam ser
obstáculos iniciais da aprendizagem da linguagem escrita, o autor enfatiza que
não existe um período crítico para ser alfabetizado, o que ressalta o importante
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papel das escolas que devem fornecer os estímulos e o ensino apropriado à
aprendizagem da leitura e da escrita. As escolas podem contribuir para o
reestabelecimento da igualdade de oportunidades, assegurando um ensino
adequado de leitura.
No final do livro Morais apresenta, além do glossário, uma lista de indicações
bibliográficas em língua portuguesa com comentários, que são importantes
contribuições para que os leitores possam encontrar mais recursos para sua
(in)formação. Nesse sentido, essa obra se caracteriza como pequena em tamanho
(apenas 154 páginas), porém grande no sentido da contribuição que faz ao
democratizar de forma sintetizada, cientificamente rigorosa e linguagem mais
acessível as mais relevantes contribuições científicas sobre como se aprende a
ler e a escrever para professores alfabetizadores, pais, psicólogos, fonoaudiólogos
e demais interessados no tema da alfabetização. Por esta razão, este livro contribui
não só para professores, como também para a formação de psicólogos (clínicos
e/ou escolares) que irão lidar com casos de dificuldades de aprendizagem
(sobretudo relacionadas à leitura e escrita), mas que nem sempre encontram
subsídios tão específicos, atuais e claros nos cursos de formação de psicólogos.
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Diversidade cultural é um tema que marcou presença constante no pano de
fundo contra o qual se desenrolou a história do século XX. Nesses primeiros anos
do novo século, o tema tem ganhado proeminência, pois se, por um lado, as
forças homogeneizadoras da globalização têm se mostrado incapazes de dissolver
completamente as manifestações culturais locais, por outro lado, a diversidade
cultural tem se apresentado como um forte ponto de tensão nos campos político e
econômico. Da crise dos refugiados na Europa (cujas economias nacionais
definitivamente não foram feitas para terem, de fato, as fronteiras abertas) às
estapafúrdias propostas segregacionistas de candidatos à Casa Branca (que são
incapazes de ver que seus posicionamentos radicais servem de combustível para
aqueles que prometem combater), podemos notar que estamos voltando a viver
numa era de extremos, num tabuleiro de polarizações, um tempo e um espaço
pouco afeitos à diversidade, de qualquer tipo, em especial, à diversidade cultural.
Quando a diversidade cultural padece, empobrece-se, então, a força criadora do
Jornalista, é doutor pelo Programa de Estudos Pós-Graduados em Tecnologias da Inteligência e
Design Digital (2014) da PUC/SP e mestre pelo Programa de Estudos Pós-Graduados em
Comunicação e Semiótica (2009) também da PUC-SP. Atualmente é Coordenador do curso de
Jornalismo da Faculdade PAULUS de Tecnologia e Comunicação (FAPCOM).É pesquisador do
Centro Internacional de Estudos Peirceanos (CIEP/PUC-SP) e do grupo de pesquisa Transobjeto
(dedicado ao estudo da relação entre o realismo especulativo e o realismo peirceano).
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