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editorial

Em Julho fui convidada a colaborar com o blog Criança
em Desenvolvimento do Estadão (http://blogs.estadao.com.
br/crianca-em-desenvolvimento). Desafio aceito, tenho lá,
por enquanto, três textos. Também escrevem no blog Julieta
Jerusalinsky (psicanalista), Ana Clélia de Oliveira Rocha e Marta Gimenez (fonoaudiólogas) e Nilson Sibemberg (médico
psiquiatra e psicanalista). Compartilho aqui um dos textos
que está no blog, pois considero que traz uma forma de
pensar desta escola.

As criancas sao
~ muito diferentes
'
- cada uma tem sua maneira
especial de estar na escola
Criancas Lindas
'
ruTH roCHa
Sao
~ duas criancas lindas
'
Mas sao
~ muito diferentes!
Uma e' toda desdentada,
A outra e' cheia de dentes...
Uma anda descabelada,
A outra e' cheia de pentes!
Uma delas usa oculos,
'
E a outra so' usa lentes.
Uma gosta de gelados,
A outra gosta de quentes.
Uma tem cabelos longos,
A outra so' corta rentes.
Nao
~ queira que sejam iguais,
Alias,
nem mesmo tentes!
'
Sao
duas
criancas lindas,
~
'
Mas sao
~ muito diferentes!

Assim são as crianças, todas muito diferentes.
Quando pequenininhas, umas chegam à escola com
muita curiosidade, envolvem-se nas brincadeiras, adoram
estar com outras crianças, cantam, pulam, exploram cada
cantinho. Outras chegam bem agarradinhas a seus pais, tímidas, assustadas com a movimentação e o barulho do novo
ambiente. Aos poucos, sentem confiança e aí sim, do seu
jeitinho, envolvem-se com a novidade.
Entre a primeira e a segunda há uma vasta gama de diferenças. Não há maneira certa ou errada, há como cada criança
(e sua família) é.
Quando maiores um pouquinho, algumas crianças parecem que têm formiguinha no bumbum. Não param quietas:
sentam, levantam, deixam o lápis cair, pegam o lápis, voltam
a sentar, levantam mais um pouquinho, chamam um amigo,
pegam o material do outro.
Há aquelas que parecem estar no mundo da lua, interessadas em qualquer movimento na sala de aula, inclusive dos
insetos que passam por lá.
Há crianças que querem falar o tempo todo, não aguentam esperar a vez do outro, interrompem, chamam o profes-

As crianças do grupo 5 se tornaram bonequeiros estilistas depois da inspiração da artista Yayoi Kusama. São deles os bonecos que ilustram a página.
*Como Estrelas na Terra: Toda Criança é Especial. Direção: Aamir Khan, Índia, 2007.
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sor. Querem sempre ser as primeiras a receber o material,
a escolher determinada atividade, a falar, a sair, a entrar.
Há aquelas tão quietinhas que dificilmente falam em roda.
Quando solicitadas a dizer algo, se retraem e parecem querer
entrar numa conchinha. Falam baixinho, de preferência bem
pertinho do professor.
Algumas adoram mandar. Mandam nos colegas, organizam o grupo, respondem pelos outros, fazem pelos outros,
chegam a ficar incomodadas com o professor auxiliar. Afinal,
elas podem ajudar em tudo!
Algumas crianças provocam as outras silenciosamente,
fazem carinha de “nada aconteceu” quando o colega chora
ou reclama.
Há aquelas que sempre choram ou falam choramingando.
Parece que o choro é a forma de resolver tudo. Há também as
que choram apenas quando se sentem incomodadas.
Algumas ficam muito bravas e chateadas quando algo
não sai da maneira como elas haviam planejado. Apagam
muitas vezes o desenho e chegam a amassar.
Algumas esquecem a lição de casa, o livro da biblioteca.
Outras têm o caderno todo sujo e amassado, por mais que
lavem as mãos ao entrar na sala.
Umas prestam atenção em tudo. Seu material é bem organizado e querem muito agradar o adulto.
Há ainda muitas outras formas de se relacionar consigo
mesmo, com o outro, com o aprendizado e com as limitações que a realidade nos apresenta.
Nas salas de aula, os grupos são sempre heterogêneos,
em que cada criança tem uma maneira muito especial de ser.
Todo professor sabe que é preciso conhecer as crianças
e que, para cada uma, há uma maneira especial de lidar. Se
a criança é muito tímida, não podemos exigir uma grande
exposição. Se é bem ansiosa, não podemos pedir que espere demais e seja a última (pode ser a terceira). Organizar
os lugares na roda ou nas carteiras pode ajudar muito, pois as
crianças em pares, geralmente, potencializam ou equilibram
algumas características entre elas.
É uma difícil tarefa, que exige muita sensibilidade, principalmente porque as crianças estão tentando desvendar o
funcionamento das regras e têm dificuldade para entender
como pode uma atitude valer para um e não valer para o
outro. Quando as crianças estão acostumadas a um sistema
de ensino que leva em consideração as diferenças, ela logo
aprende que o tratamento diferente da professora é uma
maneira de respeito. A criança que se sente respeitada rapidamente aprende que este é um valor muito importante nas
relações. Ela também fica tranquila em saber que será tratada
da melhor maneira possível.
Querer que as crianças sejam iguais já causou muitos desastres na vida das crianças nas gerações passadas. O filme
indiano Como Estrelas na Terra * retrata bem isso, como a falta
de entendimento a respeito da dislexia causa imenso estrago
na vida de um menino, e conta como um professor sensível
pode ajudar.
Medicalizar as diferenças vai ao mesmo caminho do não
entendimento. É, em minha opinião, não compreender a
dinâmica da infância, do ser humano.
paula ruGGiEro
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aconteceu no Grão

nos,
' os autores da aprendizagem
O que significa ter o aluno como protagonista de seu processo de aprendizagem? Significa professores
sensíveis às perguntas das crianças. Na exposição, tentamos mostrar como os professores pensaram o
desenvolvimento dos projetos a partir de perguntas feitas pelas crianças.

A escuta dos professores potencializa o aprendizado da criança. Sentindo-se ouvida, ela interessa-se cada vez
mais pelo trabalho, pesquisa, dá ideias, registra, faz novas perguntas. Instigados pelos alunos o tempo todo, o
trabalho dos professores se mantem vivo e dinâmico, num processo de avaliação e planejamento constantes.

O interesse pelo coelho, mais especificamente pelos olhos do coelho, levou o grupo 4 a se questionar
como fazem para “enxergar” as pessoas cegas? Isso os levou a experiências com o fogo e o gelo. Os levou
também a investigar diferentes pontos de vista: como vê o coelho? Como vê um pássaro? E um cavalo?

As crianças do grupo 5T fizeram seus próprios bonecos para confeccionar roupas, a partir da inspiração
da artista Yayoi Kusama. Cristina, funcionária de serviços gerais, é a nossa costureira bonequeira, ela
ajudou bastante o grupo.

O encantamento pela lua levou a turma da brincadeira (G4T) a descobrir as sombras! Das sombras
surgiu a pergunta: o que imita as pessoas como a sombra? Fotografia, raio x, espelho.

O grupo 5M ficou fascinado pelas sementes e plantas, pelos pesos e medidas, por tudo que cabe num
comprido. Escreveram mini-livros e fizeram um armário para colocar o que de fato interessa a cada criança.

A curiosidade pelos insetos e pequenos animais, pela brincadeira de esconde-esconde e o conhecimento
de peixes e corais que se disfarçam, levou o grupo G4M a se aventurar nas camuflagens de brinquedos
e das próprias crianças.

O grupo G6T criou três máquinas coletivas e muitas individuais, depois de perguntarem-se sobre a
energia elétrica e a energia do próprio corpo. Os interesses se tornam palavras, que se tornam textos,
que ensinam o fascínio pela escrita, que leva à paixão pela leitura.
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pais escrevem

Socorro!

Brasil, uma viagem
Não sei se existe coisa mais emocionante do que viajar ao
lado do filho. Dos preparativos da mochila de brinquedos ao
momento pós-viagem de colocar as fotos no álbum (sim, ainda tem gente que revela fotos!), muitos lances de uma jornada
entram em nossa história de vida de uma forma quase mágica.
Faça um teste: recorde uma hora bacana durante uma viagem
com seu moleque. Pronto. Perceba como a lembrança é capaz de produzir um sorriso em você, e como ela carrega uma
emoção que te toca imediatamente. Relembrar essas passagens
e divagar sobre qual será o próximo destino ajudam a dar ritmo
à passagem do ano, à passagem da vida.
E aí, entra um acaso muitíssimo favorável para nós, habitantes do Brasil: calhou de vivermos justamente em um dos países
mais espetaculares do planeta Terra. Florestas, praias, ilhas, bichos, cachoeiras gigantes, rios... lugar interessante, cheio de
gente boa – apresentar esse mundão para o filho, testemunhar
suas reações e descobertas nos transforma profundamente.
Sem contar que não resta dúvida que o interesse pelo país (e
por um país melhor) está intimamente ligado ao fato de conhecê-lo direito, de vivenciar sua diversidade ímpar.
Outra sorte nossa, aqui em São Paulo: estamos a poucas
horas de carro de praias ótimas, em São Sebastião e Ubatuba,
cercadas por morros e resquícios de Mata Atlântica; e estamos
a menos de uma hora de voo de uma cidade que está no topo
da lista internacional de qualquer viajante – Rio de Janeiro. O
Rio é demais – destino para visitar pelo menos uma vez por ano.
Mas para não dizer que viver em São Paulo são só flores, uso o
frio seco e o ar terrível de julho para lembrar que esse mês de
férias é uma ótima hora de ir para o Pantanal. Fui dois anos com

o Nícolas (no G4 e no G5), que se divertiu a valer e passou a encarar jacarés e tuiuiús com a mesma naturalidade que se depara
com os poodles e bassets da Pompeia.
No feriado de 1º de maio, pegamos quatro noites em Foz
do Iguaçu, base para visitar as Cataratas. O Parque Nacional tem
excelente estrutura de visitação. Além do clássico passeio de
lancha que passa perto das quedas (encharcando todo mundo), e a caminhada na passarela de 1.2 km com vista para o
cânion com mais de 250 cachoeiras (que também encharca
todo mundo), a dica é voar de helicóptero por dez minutos
para se ter uma perspectiva especial da dimensão das Cataratas
do Iguaçu.
Vou sempre carregar os olhos arregalados do Nico quando
o helicóptero começou a voar, e os olhos de espanto quando
fizemos a curva sobre aquelas cachoeiras estupendas. Já o tour
pela Usina de Itaipu foi quase uma continuação do papo sobre energia que estava rolando nas rodas do semi do G6. O
momento também é de descoberta de leitura. Deixo um mapa
dobrado sobre a cama e, de longe, ouço o Nico: “Pa-ra-ná!”.
Desdobra o mapa, passa o indicador por outros Estados, lê
outras palavras, acha graça, brinca com o tamanho do Brasil. O
moleque adorou a viagem para Foz, mas não a colocou no topo
das preferidas – lá, segue intacta a semana no Beach Park (CE),
onde estivemos no início do ano. Dias inteiros desfrutados ao
máximo em um sem-fim de brinquedos de água com crianças e
jovens dos quatro cantos do Brasil. Diversão pouca é bobagem.
Em julho último, embarcamos para a Amazônia: cinco noites
no Anavilhanas Lodge, hotel de selva, na margem do rio Negro,
em Novo Airão. Época de cheia, em que as ilhas do arquipélago de Anavilhanas estão inundadas. Passeios de canoa entre
árvores enormes, pescaria de piranha, visita ao boto, trekking
para as grutas do Madadá, visita à vila ribeirinha, arco e flecha,
focagem noturna, intermináveis mergulhos na piscina e no rio
Negro, ufa... Nico repara na grande quantidade de estrangeiros
– e percebe que falar inglês pode ser útil. Cria-se uma rotina de
vestir colete salva-vidas, fazer deslocamentos de barco a motor, ótimas refeições com peixes e frutas locais, conversar sobre
a Amazônia (os hábitos dos bichos, os poderes das plantas),
se encantar com o rio, com a mata, com as cores do céu. No
último dia, Nico confessa que gostaria de continuar ali. Quem
sabe até morar.
Há muita coisa para se admirar e aprender no Brasil. Viajar
por aqui deve ser uma constante – como uma disciplina escolar. Referências muito distintas que se amarram em um só país.
Isso é óbvio e natural para nós, brasileiros, mas não podemos
diminuir o caráter fascinante do lugar onde nossos filhos estão
crescendo. Acho que o exterior, disney e afins podem esperar
um pouco para receber nossas crianças.
Dia desses, falávamos sobre fenômenos da natureza que
acontecem em alguns países, e não em outros.
– Por que não tem terremoto, nem vulcão no Brasil, pai?
Sem paciência para criar metáforas que explicassem o poder das placas tectônicas, preferi uma saída mais simples.
– Demos sorte, filhão, demos sorte.
dÉCio Galina, pai do nÍColas (G6T)

Meu filho come mal
Identificou-se com a frase acima? Então esse texto é pra
você. Essa frase, reclamação comum dos pais, é o nome de um
programa de TV do GNT, que agora virou também livro. Escrito
por Gabriela Kapim e Ana Abreu, o livro defende 10 mandamentos para uma boa alimentação infantil. Eis um resumo deles:

alimentação é acima de tudo um gesto
de cuidado e carinho com os filhos
Alimentar as crianças de forma saudável é um gesto de amor, um
sinal de cuidado e preocupação com a saúde do seu filho. Na
correria do dia-a-dia, acabamos optando por saídas fáceis, que
não tomem tempo de preparar nem de convencer nossos filhos
a experimentar. Mas ceder sempre ao conforto e aos hábitos é
uma solução a curto prazo. Você deixa seu filho sem tomar vacina? E ele gosta de tomar vacina? Não dá um aperto no coração
de vê-lo chorando? Mas nem por isso você deixa de vaciná-lo,
afinal é o melhor pra ele, pra saúde dele. Com a alimentação
saudável é a mesma coisa, com a vantagem de não doer!

maya, G6T

para gostar tem que experimentar

alimentação consciente é uma questão de educação
Comer de forma saudável é algo que se aprende em casa,
desde cedo. Porém nunca é tarde para mudar. Oriente avós e
babás para seguirem o cardápio da casa.

Comida não é moeda de troca
Não pode haver negociação entre comida e qualquer outra
coisa, como brinquedo, passeio ou festa, ou a criança vai achar
que sempre tem que ganhar alguma coisa em troca de comer.
Tem que comer bem e ponto. A única negociação possível é
entre um alimento e outro (ambos saudáveis).

E tem que ser várias vezes. Ofereça ao seu filho várias receitas
feitas com o mesmo alimento. Ele pode não gostar de cenoura
crua, mas acabar curtindo ela cozida, no suflê, no bolo, em
forma de purê... Estudos dizem que é preciso experimentar
pelo menos dez vezes um alimento para ter certeza de que
gosta dele ou não.

se a criança não estiver com fome não precisa comer

Um prato colorido é lúdico e nutritivo.

Quando a criança só quer saber de enrolar na hora da refeição,
não adianta insistir. Se ela estiver com fome, irá comer. Se não
quiser comer, retire o prato da mesa. Mas aí não vale dar besteiras no lugar. Quando ela tiver fome e pedir pra comer, ofereça
a comida novamente.

os pais são sempre o melhor exemplo para os filhos
Dificilmente seu filho comerá bem se você
come mal na frente dele. Criança não entende porque o adulto pode comer
mal e ela não. Dê o bom exemplo.

Não adianta botar a regra pra um filho e pro outro não. Num
ambiente em que a alimentação consciente
passa a ser regra, a criança costuma
a aceitá-la com mais facilidade.

o prato precisa ter cinco cores diferentes

as regras são para todos os membros da família

Além dos dez mandamentos
resumidos aqui, o livro ainda traz
deliciosas receitas de pratos que
a garotada costuma adorar, porém
em versões mais saudáveis, como hambúrguer
e nuguets de frango caseiros. Boa sorte!

a hora da refeição deve ser um
momento de prazer em família
A reunião em volta da mesa serve para conversar, criar
laços, curtir a família, aproveitando o momento juntos.

refeições sem distrações
Nada de TV, tablet ou celular durante as refeições. Se a
criança só come assistindo televisão, por exemplo, ela
não presta atenção no que está comendo, não distingue
os sabores dos alimentos e pode até querer comer demais (ou de menos). Quando se come com distrações
mastiga-se menos, o que acaba prejudicando a absorção de alguns nutrientes.

luana, mãE do pEdro parra, G3m

Clara, G6T

proposta
uma festa com uma
Para quem quer fazer
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056 (vivo) e 95114.5
telefones são 97291.4
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nossas crianças

ipsis itteris

Sofia, G4T

“Joaquim, amanhã chega mais cedo pra
gente jogar futebol”, grita da janela do carro,
Pedro – só 4 anos – na saída do Grão.

Esta é pra cortar o coração dos pais: numa conversa
entre amigos, eu comentei que Ronaldo e eu não
queremos mais ter filhos. Nino, que estava por perto
com a antena ligada, veio correndo:
- Mamãe, por que você não quer mais eu e a Lia?

Mario Mazeu, pai do boleiro do G4T

Raquel, mãe do Nino, G4M

Maya, G6T

- Papai, vai acabar a água do mundo?
- Talvez filho...
- E se acabar?
- Aí vai dar a maior confusão...
- Podemos tomar da torneira, se não beber
água morre?
- Se beber da torneira não morre, mas pode
ficar doente...
- Ficar doente é melhor que morrer?
- Sim...
- Quem tem a receita da água?
- A natureza filho...
- Então temos que pedir pra ela.
Jader, pai do Pedro Boulos, G6T

Nosso trabalho saiu novamente
na conceituada revista voltada
para a formação de profissionais que trabalham com educação infantil, Avisa lá. Dessa
vez foi o trabalho da professora Luciana com o grupo 6T de
2013. Sentidos e sentimentos
foi um projeto desenvolvido a
partir do grande interesse das
crianças pelos Angry Birds. No
primeiro semestre, eles pesquisaram os pássaros relacionados
com as personagens do jogo,
depois, entraram a fundo na
questão O que sentimos? Sentidos e sentimentos foram abordados de diversas maneiras. Alem de muita arte e sensibilidade, as crianças falaram sobre seus sentimentos.
Para conhecer melhor - http://www.avisala.org.br

“Adorei a matéria! E os desenhos das crianças
embelezando a diagramação estão como sempre
incríveis. Parabéns para a Luciana e para toda
a equipe de vocês. Gratidão pelo G6 lindo
que tivemos a oportunidade de compartilhar.”
Luciana Sion, mãe da Estela (G6 em 2013)

Colaboraram com nosso jornal
Mario, pai da Clara do G6T e do Pedro do G4T, Décio, pai do Nícolas do G6T, Walter, pai da Helena do G6T,
Lizely, mãe do Gael do G2T, Luana, mãe do Pedro do G3M e Paula Ruggiero.
O Jornal do Grão é o órgão de comunicação da Escola Grão de Chão. É um espaço totalmente aberto aos pais e convidados. Os artigos são de responsabilidade de seus
autores. Colaborações e sugestões devem ser encaminhadas ao e-mail paula@graodechao.com.br. R. Tanabi, 275 % 3673.0208 / 3672.5926 l www.graodechao.com.br

