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Era hora da aula de matemática na classe da 2ª série do ensino fundamental no Tabor, projeto 
social da Igreja Católica mantido com a ajuda de doações em uma favela próxima ao bairro de 
São Mateus, na zona Leste de São Paulo. A professora Margareth Aparecida Andrade de Souza 
pediu aos alunos que terminassem os exercícios para ajudar aqueles com dificuldades. Letícia 
da Silva, de 8 anos, tentava explicar para Taiane de Souza, de 7, como resolver o problema. 
"Preste atenção. Você não está utilizando o método do semáforo", disse a menina à colega.   
 
A linguagem é cifrada, mas a mensagem de Letícia é simples: pare e leia o enunciado com 
cuidado antes de resolver o problema. As meninas aplicaram uma regra de ouro que 
professores e pais não se cansam de repetir, mas que elas aprenderam a colocar no seu 
cotidiano na aula de "mente inovadora". Faz um mês que a disciplina começou a ser 
ministrada no Tabor e o jogo do semáforo é um dos primeiros conteúdos. "Os alunos estão 
mais atentos e verifiquei avanços, principalmente na matemática", afirma Margareth.   
 
Apesar dos recursos limitados, o Tabor faz parte de um grupo ainda seleto de escolas que 
adotaram um novo método desenvolvido em Israel, cujo objetivo é ensinar a criança a pensar. 
Entre as instituições, estão escolas tradicionais como São Luís e Rosário, em São Paulo, Notre 
Dame, em Campinas, e o Liceu Santista, em Santos. Em 2007, cinco escolas utilizavam a 
metodologia, atingindo 3 mil alunos. Para este ano, a expectativa é chegar a 40 escolas e 12 
mil alunos.   
 
A "mente inovadora" usa como instrumentos de ensino jogos inspirados principalmente no 
xadrez e na filosofia, duas atividades fora de moda na era da internet. Para atrair a atenção 
das crianças e dos jovens, os jogos ganham nomes lúdicos como semáforo, detetive, aves 
migratórias, sapinhos, "rush" ou espelhos. O material é voltado para crianças de 4 a 14 anos, 
com atividades diferenciadas por faixa etária. A aula é ministrada como uma disciplina comum, 
no horário regular, uma vez por semana, com material didático próprio. A meta dos 
educadores é que os alunos estendam o conteúdo para outras matérias e para o dia-a-dia.   
 
Por meio de jogos, os professores trabalham com crianças e adolescentes temas e habilidades 
que estão fora das matérias tradicionais, mas são cada vez mais exigidos no mercado de 
trabalho. Para jogar, o aluno desenvolve raciocínio lógico, avalia as probabilidades, traça sua 
estratégia. Também é importante controlar a impulsividade e ter disciplina, porque senão é 
derrota na certa. Os jogos estimulam autoconfiança, cooperação e até uma certa competição.   
 
"Temos que educar o jovem para o mundo do trabalho. A escola está alheia a isso", diz Sandra 
Garcia, educadora e uma das sócias da Mente Inovadora, empresa detentora dos direitos no 
Brasil, que vende a metodologia para as escolas. Ela explica que muitos colégios estão 
preocupados com conteúdo específico visando ao vestibular, principal parâmetro de avaliação 
do sucesso dos alunos. "As empresas, no entanto, pedem cada vez mais pessoas flexíveis, 
equilibradas, que saibam trabalhar em equipe e tenham capacidade de liderança."   
 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Em jogos inspirados principalmente no xadrez e na filosofia, aluno e professor 
interagem num aprendizado para ganho de inteligência  
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O pequeno Lucas Sacchi, de 6 anos, é aluno da educação infantil do São Luís, escola com 141 
anos de existência, uma área de 40 mil metros quadrados ao lado da avenida Paulista e 



mensalidade de R$ 970 para essa faixa etária. Ele ensina, com um semblante sério, à repórter 
do Valor como funciona o jogo da ovelha e do lobo. "As ovelhas têm que dividir informações e 
trabalhar em equipe para evitar o ataque do lobo. É uma estratégia. Você tem que prestar 
atenção e falar para o seu amigo o que vai fazer", diz.   
 
Por sugestão do reitor da escola, o padre polonês Mieczyslaw Smyda, o São Luís adotou a 
metodologia da mente inovadora há dois anos. A coordenadora da educação infantil, Eliane 
Marques Costa, explica que a escola já trabalhava com jogos, mas o método israelense trouxe 
sistematização. "Também está de acordo com a filosofia do colégio, que privilegia a formação 
integral do aluno", explica.   
 
A "mente inovadora" é inspirada nas teorias do educador judeu romeno Reuven Feuerstein, 
que negou a idéia de que a criança nasce com uma carga genética, o chamado coeficiente de 
inteligência, e pode evoluir até um certo nível. Para Feurstein, toda pessoa é capaz de 
desenvolver a inteligência desde que devidamente estimulada. Ou seja, inteligência também 
se "aprende". Convidado pelo governo de Israel, ele começou seu trabalho no fim da década 
de 1940 com crianças judiais que haviam nascido em campos de concentração e tinham Q.I. 
abaixo da média.   
 
No Brasil, os trabalhos com jogos eram dirigidos majoritariamente para crianças com 
deficiências, como os portadores da síndrome de Down. Agora a idéia começa a ser aplicada 
para todos os alunos. Na aula de "mente inovadora", há uma mudança no papel do educador. 
"Antes da internet, o professor sabia de tudo. Acabou esse monopólio da informação", diz 
Márcia. Nesse método, o professor deixa de ser o "mestre" e o aluno sai da atitude de ouvinte. 
Cabe ao educador mediar o jogo e estimular a criança a externar suas opiniões. Uma mediação 
de qualidade implica dar conteúdo ao jogo e relacioná-lo com o cotidiano dos alunos. A 
mediação funciona ao estilo socrático de perguntas e respostas e serve para estimular a 
autoconfiança.   
 
A advogada Luciana Farragone Torres é mãe de Enzo, de 6 anos, e Arthur, de 5. Os dois são 
alunos da educação infantil do São Luís e participam das aulas de mente inovadora desde o fim 
do ano passado. "No dia-a-dia, os meninos demonstram organização e raciocínio. O 
aprendizado está longe de ser apenas decorar", conta Luciana. Ela avalia que desenvolver o 
raciocínio é importante para as crianças administrarem e selecionarem o excesso de 
informações às quais estão expostas atualmente.   
 
Para o coordenador de comunicação do São Luís, Paulo Moregola, as crianças hoje têm grande 
dificuldade de concentração. "Todo celular é uma discoteca, acesso à internet e as tecnologias 
são cada vez mais convergentes", observa. Ele acredita que o desafio de educadores e pais é 
buscar novos meios para atingir essas crianças.   
 
Falta de concentração e dificuldade de trabalhar em equipe não são "privilégio" dos ricos. "As 
crianças daqui precisam muito desenvolver a inteligência, porque são todas pobres. A vida 
hoje é mais difícil para elas do que foi há alguns anos", diz a irmã Yara de Moraes Passos, que 
há 23 anos lidera o projeto Tabor.   

 
Leia mais: 
 
Método foi criado por ex-jogadores de xadrez  
 
Valmir Pereira e Nívio Florez estão ganhando dinheiro de uma forma inusitada: ensinando a 
pensar. Eles são os donos e fundadores da Mente Inovadora, empresa que trouxe para o Brasil 



a tecnologia desenvolvida pela Mindlab, sediada em Israel. Criada por ex-campeões de xadrez, 
a companhia israelense fatura US$ 15 milhões e já franqueou seus jogos educativos para 30 
países.   
 
"Não tínhamos nenhuma experiência em educação", admite Florez. Os empresários atuavam 
no ramo da tecnologia de informação e conseguiram seu patrimônio na época da bolha da 
internet. Chegaram a ser proprietários da maior empresa do país em fornecimento de serviços 
profissionais como "helpdesk" e suporte para servidores. Fundada em 1971, a empresa chegou 
a ter, no auge de sua atividade, 2 mil funcionários, distribuídos entre os clientes.   
 
"Os funcionários tinham dificuldade em aprender e se adaptar a novas tecnologias", conta 
Pereira. "As habilidades sociais e emocionais também não eram bem desenvolvidas." Ele 
contratou, então, dez psicólogos para ajudar os empregados a superar essas limitações. 
Quando venderam a companhia, em 2005, Pereira e Florez decidiram encontrar uma forma de 
"ensinar as pessoas a aprender". Imaginavam que outras empresas enfrentavam os mesmos 
problemas que haviam encontrado.   
 
As pesquisas começaram. Até que Florez descobriu na internet algo que definiu para Pereira 
como "ficção científica". Era a teoria da modificabilidade cognitiva estrutural, de Reuven 
Feuerstein. Para esse educador, os cromossomos não dão a última palavra - ou seja, a 
inteligência não é definida pela carga genética e pode ser desenvolvida, desde que 
devidamente estimulada.   
 
Os dois empresários viajaram a Israel, conheceram Feuerstein e lá tiveram contato com a 
Mindlab. A empresa adaptava a teoria de Feuerstein para jogos que podiam ser usados por 
crianças de todas as idades. Pereira e Florez compraram a idéia e voltaram para o Brasil. Aqui, 
ganharam o reforço de Sandra Garcia, educadora com 30 anos de experiência. Ela gostou da 
metodologia, juntou-se ao grupo e se tornou sócia. Sandra atuava como vice-presidente da 
Associação das Escolas Católicas, o que abriu para a nova empresa as portas de colégios 
tradicionais de São Paulo.   
 
A Mente Inovadora espera faturar US$ 4 milhões em 2008. Pereira conta que já está 
negociando com pequenas prefeituras para que o método chegue também ao ensino público. 
Além dos colégios tradicionais, algumas obras sociais também usam a metodologia, que 
compram com desconto. O faturamento da Mente Inovadora é obtido na hora de fechar 
contrato com a escola, por valor não revelado, e também vendendo material didático para os 
alunos, que custa R$ 129 por ano. Além de um kit com 400 jogos, as escolas recebem 
treinamento para os professores e acompanhamento permanente.   
 
Pereira conta que recebeu recentemente a ligação de uma executiva de um grande banco 
brasileiro, cujo filho usava o método na escola. "Vocês não têm para adultos?", perguntou. O 
objetivo inicial dos empresários era oferecer a tecnologia para empresas, mas chegaram à 
conclusão de que essa opção seria impraticável, por causa da falta de disponibilidade de tempo 
dos funcionários. Como o processo é lento, seria melhor começar com as crianças. "De novo 
somos fornecedores de tecnologia. Desta vez, para escolas", diz Florez. (RL)   
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 2, 3 e 4 mai., Caderno Eu & Fim de Semana, p. 8-
10 


