in-fân-cia

latinoamericana

nº4

REVISTA DIGITAL da Associação de Professores ROSA SENSAT
ABRIL 2012

in-fân-cia
sumário

latinoamericana

editorial

sumario
sumário

Editores

Redação

Coordenação

Conselhos

Apoios

Sobre a educação como direito
Irene Balaguer

O que significa a participação infantil?
editorial

tema

Espaço e equipamento
Claus Jensen

entrevista

entrevista
cultura e expressão

experiencias
experiências
reflexões
reflexiones
pedagógicas

história da
historia
de la
educación
educação

as 100
linguagens
da infância

A participação como maneira de viver a Educação Infantil
Ofelia Reveco

tema

cultura e
y
expresión
expressão

Maria Letícia Barros Pedroso Nascimento

experiências

Anna Tardos

Montserrat Fabrés

Gloria Fuertes e seu impacto na Educação Infantil
Avelina Ferrero

Detalhes de uma pequena história
Eva Jansà

Educar ao ar livre
Sergio Díez

reflexões pedagógicas
historia da educação
as 100 linguagens
da infância

Veja como eles brincam!
Elisabet Abeyà

Loris Malaguzzi. Sonhar a beleza do ineperado
Alfredo Hoyuelos

Orquestras e corais jovens e infantis da Venezuela
Vanesa Díaz

<<

1

>>

nº4

REVISTA DIGITAL da Associação de Professores ROSA SENSAT
ABRIL 2012

latinoamericana

in-fân-cia
editorial
La educación infantil que queremos
Irene Balaguer

sumario
sumário
sumario
sumário

editorial
editorial
tema
tema
entrevista
entrevista
cultura
ye
cultura e
y
expresión
expressão
expresión
expressão

experiências
experiencias
experiencias
experiências
reflexões
reflexiones
reflexiones
reflexões
pedagógicas
pedagógicas

história
historia
de
história
da
historia da
de la
la
educación
educação
educación
educação

as
los
100
as 100
100
lenguajes
linguagens
linguagens
de
infancia
da
infância
da la
infância

O conteúdo deste número surge de uma inquietação.
Hoje, em qualquer contexto, em todas as nossas
diferentes latitudes, falamos sobre a educação de
crianças de 0-6 anos como um direito, e também
dizemos que esta educação deve ser de qualidade.
Aparentemente, há um “consenso” geral sobre o valor e
a importância da educação das crianças pequenas e é
precisamente esta “unanimidade ou consenso” que nos
gera inquietação. Neste aspecto, como em tantos outros
consensos e unanimidades, as “palavras” não são nada
mais do que armadilhas, pois o significado que se lhes
pode outorgar pode, inclusive, ser divergente ou mesmo
antagônico. O que significa o direito à educação nestas
primeiras idades? Quando se fala de qualidade, de que
se está falando? Quando se fala de crianças, a que
ideia responde? Segundo sua etimologia, pode ser que
ainda hoje alguém pense naquela que não fala, que não
se expressa, que não sente, que não pensa... e essas
ideias, que em nossos países seguem vigentes, estão
muito longe de ser aquelas que nós compartilhamos.
Por esta razão desejamos propor neste número da
revista, de maneira explícita a educação infantil
que queremos, conscientes de que em cada edição
da Revista Infância latino-americana isto se faz
implicitamente e também sabendo dos limites que
temos. Mas com a vontade de abrir uma reflexão e
debate que possa contribuir para levantar algumas
dúvidas e fortalecer nossos argumentos, nossas ideias
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sobre a educação que queremos para esta infância tão
citada e tão pouco considerada e respeitada.
A pessoa de 0-6 anos e seus direitos
Este olhar sobre as crianças, construído ao longo de
séculos por pessoas capazes de escutar e observar as
meninas e os meninos, entre as quais se encontram os
grandes professores e pedagogos, culmina em 20 de
novembro de 1989, com a adoção da Convenção sobre
os Direitos da Criança, subscrita por todos os nossos
países. A elaboração da Convenção implicou conhecer
a fundo e reconhecer as necessidades da infância,
para convertê-las em direitos e, conseqüentemente,
a Convenção é um texto vinculante e de cumprimento
obrigatório.
A Convenção nos interpela como pessoas adultas, como
professoras e professores nos demanda uma relação
nova, respeitosa, interativa, de aprendizagem mútua,.
A Convenção requer respeito às opiniões, à liberdade
de expressão, à privacidade, à honra, etc. O acesso à
carta de reconhecimento pelo Brasil e o texto completo
da Convenção está no site do Conselho Nacional dos
Direitos das Crianças, na Secretaria Nacional de Direitos
Humanos http://9cndca.sdh.gov.br/legislacao/Decreto99710.pdf
ou no Observatório das Crianças e adolescentes
www.obscriancaeadolescente.gov.br

O pediatra Luiz Lobo, com extrema simplicidade, aquela
que só é possível quando se tem um conhecimento
profundo de um tema, redigiu alguns direitos das
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crianças de 0-6 anos dignos de serem levados em
consideração, uma vez que apresentam profundidade,
em nosso ponto de vista. Por exemplo: Todo ser
humano tem direito de ser menina ou menino: Todo
ser humano tem o direito de ser criança mas em todos
os lugares as crianças estão sob pressão para crescer,
forçadas a amadurecer mais cedo e isso prejudica seu
desenvolvimento normal. Não respeitar o direito de ser
criança prejudica seu desenvolvimento emocional. Acesso
a outros direitos. http://www2.rosasensat.org/files/derechos.pdf
Este direito da criança a ser o que é, tenha a idade
que tiver, é aquele a que se referia o colega pediatra
Janusz Korczak, grande pedagogo polonês: O direito
da infância a viver o presente, seu presente. A infância
não é uma simples preparação para a vida adulta,
mas para o futuro. Aceitar que a infância tenha um
presente é uma das questões mais difíceis
de reconhecer e praticar, pois requer
uma nova maneira de dirigir-nos à ela.
Da proteção ao respeito. Uma educação de qualidade
Um mestre catalão e grande defensor dos Direitos das
Crianças, Jordi Cots, sempre nos lembra que proteger
uma menina ou menino é mais fácil, mais gratificante,
mais direto: uma vez que a criança é passiva. Aceitar
que tenha direitos exige uma disposição ao diálogo,
ao pacto, à intervenção ativa da infância. Como
educadores temos que pensar sobre isso.
O conteúdo dos artigos da revista articulam reflexão
e ação, teoria e prática, de pessoas do hemisfério sul
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e do norte que, se poderia dizer, não se conhecem.
No entanto, em seus olhares, suas palavras e ideias,
se percebe um denominador comum, uma idéia
de infância e de educação. Uma infância potente,
capaz, criativa, curiosa, ativa, protagonista do seu
desenvolvimento pessoal, social,
emocional e intelectual, porque desfruta de um
contexto cheio de oportunidades para explorar e
descobrir e descobrir-se, para atuar,
porque desfruta da liberdade imprescindível para poder
ser, relacionar-se, compreender e crescer.
Porque tem ao seu lado, um professor ou uma
professora capaz de escutar, com uma atitude básica
de respeito, que pode ser expressar-se de diversas
maneiras, as quais permitirão a emergência das cem
linguagens da infância . É a Escola Infantil pela qual
trabalhamos e queremos.
Acesse poema Loris

http://www2.rosasensat.org/files/malaguzzi_100_portug.pdf

Durante as últimas décadas do século XX, esta idéia
de infância e seu direito à educação tem permeado a
sociedade e deixado de ser uma questão de minoria.
É uma questão que se reivindica para toda a infância,
por que é toda a infância a que tem o mesmo direito a
uma educação de qualidade, como se reconhece nesta
revista Infancia Latinoamericana.
Direito à educação
Também precisamos aprofundar este ponto crucial,
pois nos inquieta porque uma educação de qualidade
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para todas a infância é, de acordo com a Convenção,
uma responsabilidade pública.

estratégias que conduzam a contas mais favoráveis aos
Ministérios da Fazenda que aos da Educação.

Sem duvida, hoje, em nosso mundo, se tem a sensação
que a educação atravessa um momento de crise. Um
conjunto de forças relacionadas entre sí, as políticas
econômicas neoliberais e a globalização hegemônica
distorcem a complexa relação entre o econômico e o
social, entre o individual e o coletivo, entre o privado e o
público. A cidadania é considerada e tratada como um
consumidora.

Por outro lado, nossa visão, como a maioria da
população de nossos países, das professoras e dos
professores, também os da Educação Infantil se
identifica com as ideias do relatório da UNESCO - A
Educação encerra um tesouro.

Neste contexto, a escola é concebida como uma
empresa, como um negócio a mais, que necessita
competir no mercado para obter clientes. Se fala da
escolha, de caráter próprio e de diversidade, mas como
se fossem produtos comerciais, e a escola se converte
em instrumento de demanda do mercado, e a educação
tradicional, com seus valores e métodos, é novamente
colocada como modelo.
O Professor, em letras maiúsculas, Miguel Soler Roca,
estudou a fundo o tema em sua publicação: Dos
visiones antagónicas de la educación desde la atalaya
internacional e identifica claramente nossa inquietação.
A visão dominante no mundo que nos governa,
claramente influenciada pelas diretrizes de um modelo
neoliberal no qual “o Banco Mundial acredita que a
educação deva ser rentável. Consideradas assim as
coisas, o que interessa, fundamentalmente, é reduzir
o custo educacional. Portanto o Banco seleciona

Neste relatório está explícito que “O principal
objetivo da educação é o pleno desenvolvimento
do ser humano em sua dimensão social”, o direito
à educação deve ser usufruído em todas as etapas
da vida. “Esta noção representa a chave para entrar
no século XXI, e o requisito fundamental para um
crescente domínio dos ritmos e tempos do ser
humano, que excede em muito a necessidade de se
adaptar aos imperativos do mundo do trabalho.”
Conseqüentemente, acreditamos que, como pessoas
comprometidas com a Educação Infantil, devemos
ter uma clara compreensão do contexto em que nos
encontramos, tanto local quanto global, para saber que
estamos acompanhados e que cada um de nós, onde
quer que estejamos, temos uma responsabilidade que
é compartilhada para realizar Educação Infantil que
queremos.
IRENE BALAGUER
Presidente da Associação de Professores de Barcelona
Rosa Sensat
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O direito à educação

Conseguir que a educação infantil seja um direito tem a ver com uma concepção de infância na qual se
considera as crianças bem pequenas como sujeitos do processo educativo, assim como os contextos e condições
de espaço, tempo e participação que os adultos preparam para que a educação como direito possa ser vivida e
desenvolvida.

sumario
sumário

editorial
tema
entrevista

Maria Letícia Barros Pedroso Nascimento

O que significa a participação infantil?

cultura e
y
expresión
expressão

Ofelia Reveco
experiencias
experiências
reflexões
reflexiones
pedagógicas

história da
historia
de la
educación
educação

as 100
linguagens
da infância

A participação como maneira de viver
a Educação Infantil
Claus Jensen

Espaço e equipamento

>>
>>
>>
<<

5

>>

nº4

REVISTA DIGITAL da Associação de Professores ROSA SENSAT
ABRIL 2012

in-fân-cia
tema

latinoamericana
Editores

Redação

Coordenação

Conselhos

Apoios

O que significa a participação infantil?
Maria Letícia Barros Pedroso Nascimento

sumário
sumario

“As crianças são coconstrutoras da infância e da sociedade”
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Constata-se a crescente institucionalização das crianças
pequenas, evidenciada pelos números da demanda e
das matrículas na educação infantil, notadamente nos
centros urbanos, motivada pelo trabalho feminino, mas
também por um contexto social onde a oportunidade
de relacionamento cotidiano com outros meninos e
meninas, muitas vezes, acaba sendo limitada ao espaço
institucional. A educação infantil tornou-se uma “política
que visa deliberadamente a infância, embora, em um
primeiro momento, a entrada das mulheres no mercado
de trabalho não incluísse uma preocupação com as
crianças ou a infância; ela se tornou necessária em um
segundo momento”(QVORTRUP, 2010, p.784).
Concepções de infância
As crianças pequenas, consideradas sujeitos de direitos,
contudo, têm sido tradicionalmente reconhecidas como
um vir-a-ser, a partir de estudos, com origem na pediatria,
na psicologia, na educação, e na própria sociologia, que
estabeleceram o tornar-se adulto como meta e elaboraram
a concepção de criança universal como padrão. Nessa
linha, a infância é considerada como período transitório
no qual meninos e meninas internalizam passivamente a
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cultura social, um tempo de passagem, e o percurso do
desenvolvimento infantil está fundamentado nas mudanças
nas disposições do indivíduo: “da imaturidade (por exemplo,
sexual) à maturidade, da incompetência (por exemplo,
cognitiva) à competência, da incapacidade (por exemplo,
motora funcional) à capacidade, e assim por diante”
(QVORTRUP. 2010, p.635). O propósito da educação, então,
é superar a infância com sucesso (QVORTRUP, 2010).
Uma importante contribuição das pesquisas da área da
sociologia da infância é tirar de cena a preocupação
com o adulto que a criança será um dia e apresentar
as crianças como atores competentes na sociedade,
estabelecendo um novo paradigma para os estudos
da infância. Já na década de 1980, pesquisadores
como Jenks (1982), Qvortrup (1987) e Alanen (1988)
delineavam um novo quadro que rompia com o
adultocentrismo para reconhecer as crianças como
pessoas concretas e contextualizadas, submetidas
aos mesmos problemas que atingem o grupo social
do qual fazem parte. O reconhecimento das crianças
como atores sociais de pleno direito faz parte do novo
paradigma da infância, sintetizado por James e Prout,
em 1997.
Creches e pré-escolas como espaço de meninos e meninas
A transformação nas relações sociais no interior das

creches e pré-escolas implica numa transformação dos
tempos, espaços e linguagens num lugar onde meninos
e meninas vivem parte de suas vidas diariamente. Nas
pesquisas de Corsaro (2005, 2009, 2011), sociólogo
que apresenta o conceito de reprodução interpretativa
como alternativa ao de socialização, ele destaca a
agência das crianças na produção e participação em
suas próprias culturas de pares, que são o resultado da
apropriação criativa das crianças sobre a informação
do mundo adulto, voltada aos seus próprios interesses
enquanto grupo de pares. Diz ele que
uma vez que as crianças estabelecem um jogo compartilhado,
elas produzem uma grande variedade de rotinas. Talvez
nenhuma seja mais simbólica das culturas da infância que os
rituais de compartilhamento: atividades coletivas que envolvem
expressões padronizadas, repetitivas de valores e preocupações
compartilhados da cultura de pares (CORSARO, 2011 ,p.180181).

Nesse sentido, as crianças não apenas internalizam a
sociedade e a cultura, mas também contribuem para a
reprodução e mudança cultural ativamente, pois lidam
cotidianamente com a cultura vinda dos adultos, em
razão da estrutura social existente, e com aquela que
produzem com seus pares simultaneamente. Corsaro
(2005, 2009) destaca ainda a importância da brincadeira
para que se reconheça a agência coletiva das crianças,
argumentando que o jogo de fantasia se constitui na
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O que significa a participação infantil?
própria interação social, num contexto que depende de
recursos complexos para ser realizado (2005).
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Para a educação infantil, a agência das crianças
rompe com o pressuposto de que as crianças são
meras destinatárias de cuidados sociais específicos e
abre espaço para estudos sobre creche e pré-escola
como locais onde meninos e meninas são ativos
nas negociações que criam e recriam suas rotinas
(SARMENTO; PINTO, 1997; COELHO, 2007). Ou como
um locus privilegiado para a constituição de uma cultura
de grupo, onde as crianças exercem suas práticas sociais.
O foco nas crianças possibilita que, embora sejam
instituições, creche e pré-escola sejam percebidas não
como simples locais de institucionalização da infância,
mas espaço onde as crianças estabelecem relações entre
pares e constroem culturas infantis.
Estudar as crianças a partir de suas experiências
coletivas é, assim, uma das contribuições da
sociologia da infância para a pesquisa na educação
infantil. Na literatura internacional, diversos autores
(RINALDI, 1999, 2007; DAHLBERG et al., 2003;
DAHLBERG, 2009, FORTUNATI, 2009; entre outros) já
questionavam a visão pré-determinada e universal da
infância, assim como a correspondente padronização
das práticas educativas, a partir da experiência

pedagógica desenvolvida no norte da Itália, que
considera a criança “forte, poderosa, competente
e, acima de tudo, conectada aos adultos e outras
crianças” (MALAGUZZI, 1993, p.10, apud MOSS;
PETRIE, 2002, p.101), “portadora, aqui e agora, de
direitos, de valores, de cultura: a cultura da infância.
Ela não é apenas o nosso conhecimento sobre a
infância, mas o conhecimento de como ser e como
viver a infância” (RINALDI, 2007, p.171). Dessa
forma, a proposta desenvolve práticas educativas que
incorporam a participação das crianças e dos adultos,
e tem tornado públicas situações de agência e de
produção de culturas infantis, além de resultados
obtidos ao longo do trabalho, o que permite vislumbrar
uma pedagogia de relacionamentos, na qual “a criança
não é vista como sujeito autônomo e isolado, mas
inserida em redes de relações que envolvem crianças e
adultos” (MOSS; PETRIE, 2002, p.143).
Interdependência intergeracional
Cabe destacar a relação de reciprocidade, de
interdependência entre as gerações, que as
revela como construções sociais, assim como são
socialmente construídos os contextos educativos e as
práticas ali realizadas. O princípio de reciprocidade fica
evidenciado por Fortunati (2009), que afirma que
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O que significa a participação infantil?
assumir uma imagem forte, rica e potencial da infância necessita
uma correspondente transformação do papel do adulto em uma
direção em que sua ação se desenvolve muito mais sobre a
organização de contextos estruturantes que sobre [...] conduzi-las
para atuações precisas e pré-definidas (p.38).
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Numa pedagogia de relacionamentos, os adultos
tem responsabilidade sobre o acompanhamento e a
segurança nas relações estabelecidas, reconhecendo
as potencialidades de meninos e meninas e as
oportunidades postas à sua disposição
(FORTUNATI, 2009, p.35).
As crianças, na educação infantil, se ocupam com os
relacionamentos e exploram suas posições em relação
às outras crianças. Corsaro, a partir das pesquisas
que realizou, indica que “as crianças começam a
brincar de papéis já aos dois anos de idade, e a maior
parte dos jogos de papéis entre dois e cinco anos
é sobre expressão de poder” (2009, p.35). Ferreira
(2004), a partir de pesquisa realizada em Portugal,
apresenta normas e regras sociais construídas, a
partir dos mundos sociais adultos, nas relações que
as crianças de quatro anos estabelecem no jardim de
infância. Tais pesquisas reforçam o que Moss e Petrie
(2002, p. 110) sugerem: as instituições de educação
infantil organizadas não mais como serviços, mas
como espaços das crianças, locais que “estabelecem

potencial para muitas possibilidades – pedagógicas,
emocionais, culturais, sociais, morais, econômicas,
políticas, físicas e estéticas”.
O que a educação infantil significa para a infância
das crianças?
James, Jenks e Prout (2002, p. 61) apontam a
diferença entre o tempo da infância, ou seja, “as
maneiras pelas quais a infância, como um período
distinto no curso da vida, está incorporado ao tecido
social”, e o tempo das crianças, compreendido como “a
experiência das crianças e sua participação nos ritmos
temporais da infância através das quais elas vivem suas
vidas”. Meninos e meninas, em crescente quantidade,
passam significativa parte de suas vidas, seus tempos
de infância na educação infantil. Qual a oportunidade
que têm de viverem seus tempos de criança nas creches
e pré-escolas? As contribuições da sociologia da infância
ampliam a visibilidade das crianças pequenas, por um
lado, e promovem uma reconfiguração da educação
infantil, apresentando outros modos de compreender a
infância, a socialização, as relações intergeracionais, por
outro.
Tempos e espaços para a agência – e produção de
culturas – consolidam o direito à educação, com
qualidade. As referências à brincadeira, e às interações
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entre pares e com adultos, remetem ao Art. 9º das
Diretrizes Curriculares da Educação Infantil (2009),
que aponta as interações e a brincadeira como eixos
da educação infantil. Podemos nos perguntar o que
queremos para as crianças pequenas, que estão vivendo
parte de suas vidas nas creches e pré-escolas, assim
como podemos nos perguntar qual é o significado, para
meninos e meninas, passar a infância na educação
infantil. Se levarmos em conta seus conhecimentos,
preocupações e desejos, respeitando-as como sujeitos de
direitos será possível repensar os espaços educacionais
destinados à pequena infância.
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Na Educação Infantil, a palavra participação está
permanentemente presente em nossa linguagem. Falase em participação das meninas e dos meninos, de
suas famílias e das comunidades.
Porém, quando aprofundamos o que se quer dizer
com esta palavra, nos deparamos com um significado
heterogêneo. A respeito das crianças, se tende a
relacionar com a participação nas atividades. Dizemos
que os meninos e as meninas participam se realizam
alguma ação como jogar, pintar, escutar um conto,
entre outras; em outros casos, vincula-se ao dar
ideias ou ainda com criar algo. Em relação às famílias,
em uma investigação realizada na América Latina
(Blanco, Umayahara, Reveco: 2004), concluiu-se quea
participação pode significar ações muito variadas como,
por exemplo, assistir a alguma atividade, receber algum
benefício, trabalhar gratuitamente em algum Programa de
Educação Infantil, fornecer recursos materiais para que
esta possa se realizar ou então contribuir com ideias para
enriquecer o currículo e outras atividades que o Jardim de
Infância realiza. A partir de uma perspectiva comunitária,
a participação relaciona-se principalmente com a
assistência, com colaboração, com relação, etc.
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Em suma, quando falamos de participação, sejaem
relação a nós mesmos ou em relação aos demais,
o que encontramos é uma diversidade conceitual.
Por isso usamos a mesma palavra para comunicar
significados tão diversos. Neste contexto, acredito
que é preciso elaborar três perguntas: a primeira diz
respeito ao sentido da palavra quando foi criada;
a segunda, se assumimos este sentido, como
poderíamos concretizá-lo na Educação Infantil e, a
terceira, o que os professores teriam que fazer para
que a participação se constituísseem uma maneira de
viver a educação infantil.
Etimologicamente a palavra participação vem do grego,
porém não é possível escrevê-la, pois o computador

que possuo não tem os signos necessários e,desde o
anglicismo, ela se traduz como Koinonia. É um conceito
ligado ao Novo Testamento e significa comunhão
íntima, intimidade, intercâmbio. A partir desta
perspectivaverificamos que é preciso a comum-união
para que a participação se dê, exista. O individualismo é o
oposto.
Ao analisá-la, a partir da Educação Infantil em suas
tradições pedagógicas mais profundas, mesmo que
não se fale de participação, seu sentido estaria sendo
utilizado quando: existem propósitos compartilhados,
confiança nos outros, de tal forma que o que se crie
seja produto de um coletivo. Pensemos, por exemplo,
quando as crianças estão construindo uma torre e
cada uma delas possui um tijolo, elas trocam ideias
para que a torre não caia, isto é, ajudam-se entre
elas. Ou ainda, quando uma comunidade, frente
ao problema de saúde de uma das famílias que lhe
compõe, realizauma assembleia onde todos dão
ideias e decidem realizar uma atividade para obter
os recursos econômicos que necessitam: alguns
conseguem o local, outros as cadeiras, outros a
decoração, outros o cantor, outros as comidas, etc. Ou
então, quando a partir de um interesse manifesto pelas
crianças, a professora, as mães e os pais dão ideias
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Tendo em vista o sentido etimológico descrito
e sua relação com a Educação Infantil hoje,
necessariamente temos que reconhecer que vivemos
em uma sociedade que tende mais ao individualismo
e que a respeito do tema da participação existem
diversas vertentes, por este motivo não é estranho
que o conceito seja polissêmico. Existem concepções
que afirmam que participar é favorecer o exercício
do poder dos excluídos (Freire: 1970) como também
as tradições pragmáticas que buscam definir
participação como incorporação denovos recursos
ao sistema educativo (Blanco, Umayahara, Reveco:
2004). Portanto, conceitualmente, a participação
tanto em seu sentido etimológico, quanto no sentido
que tem na Educação Infantil, se transforma em um
desafio.
Vamos, então, a outra pergunta: se acreditamos que
participar exige comum-união ou união-em-comum;
que é necessário valorizar o outro, confiar no outro,
respeitá-lo, reconhecê-lo em seus méritos, isto exige
sairmos de nossos próprios individualismos e estarmos
mais atentos a escutar e a observar os demais e,
também, valorizar o que escutamos e observamos.

Exige escutar, reconhecer e valorizar a diversidade
de respostas, pois é impossível que a participação
se dê se quisermos escutar apenas as respostas
homogêneas. Requer perder o medo da
heterogeneidade nas buscas, nas respostas e
nos procedimentos com as crianças, famílias e as
comunidades.
Tudo isso implica numa mudança profunda. Podemos
saber o que quer dizer participar, no entanto, não
somos capazes de criar condições para que a
participação aconteça.
Para isto, é preciso mudanças metodológicas, tempos
e espaços diferentes que se caracterizem por facilitar o
surgimento de diversas respostas ou soluções plurais.
Do ponto de vista metodológico, devemos optar por
aquelas situações que facilitem o surgimento da
criatividade de cada indivíduo: em suas linguagens e
ações. Poderíamos dizer que metodologias ativas, no
caso da Educação Infantil, são as mais apropriadas.
Possivelmente, precisaremos de tempos mais
longos, pois se quisermos ter respostas diferentes,
contribuições de todos aqueles que formam um grupo,
equipe ou comunidade; deve-se ter a paz necessária
(alguns diriam a paciência) para esperar que elas
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O contrário a estas condições para a participação é
o uso de metodologias passivas, verbalísticas, em
tempos sempre fragmentados e inflexíveis, e em locais
fechados, ocupados por um mobiliário que acaba por
ocupar todo o espaço disponível.
E, finalmente, o que deveríamos fazer, nós educadores,
professores e professoras, para que a participação se
constitua em uma maneira de viver?
Primeiro, refletir profundamente sobre o conceito e
decidir se este é compatível e coerente com nossos
próprios valores pessoais e profissionais. Tal como
foi apontado, o conceito é de uma grande riqueza e
profundidade, porém não é suficiente entendê-lo, mas
é preciso assumi-lo como próprio.
Segundo, descobrir o tipo de liderança pedagógica que
teremos de assumir para que a participação aconteça.
Sim, devemos ter uma liderança pedagógica, afinal
nós somos os especialistas, contudo, esta deve ser
democrática, dar espaço a outras vozes e outras
ações, mesmo que muitas vezes isto implique em
mudar o que havia sido planejado.

Terceiro, compreender que ter liderança não significa
assumir todas as responsabilidades. Quando a
participação existe, todos precisam contribuir para
que as ideias se desenvolvam. Assim, a realização dos
objetivos depende do trabalho em equipe, em grupo.
Quarto, lutar permanentemente contra nossa
necessidade humana de controlar os outros, o que
dizem, o que fazem e como o fazem. Perder o medo
de que se não formos nós a decidir e realizar, o
que se efetuará significará um processo negativo e
problemático.
Assumir a participação como um modo de vida
certamente nos fará mais felizes. Nos permitirá descobrir
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quão sábias, quão criativas e engenhosas são as
crianças com as quais trabalhamos, suas famílias e
comunidade. Também nos permitirá cansar menos, e
perceber que nem tudo depende de nós. E, finalmente,
poderemos dar a oportunidade para que toda a nossa
criatividade, posicionamentos e valores possam ser
compartilhados, discutidos, combinando formas de
pensar, de aprender com o outro e, nesse processo,
podemos acreditar que sempre será possível avançar.
Lembremos das crianças construindo sua torre que
graças a participação de todos conseguiram. É verdade
que os blocos caíram muitas vezes, porem nas quedas
também foram aprendendoaté que, finalmente,
terminaram a atividade, enriquecidos. Descobriram a
criatividade de Maria, a precisão de Javier, a paciência
de Amanda, a força de Luiz. Aprenderam sobre
matemática, física e artes, entre muitas outras coisas.
E, o mais importante, aprenderam que o que se
compartilha com o outro, permite valorizar a cada um,
aprender com o outro. E, definitivamente, tornar-se
individualmente mais humanos.
OFELIA REVECO VERGARA

Coordenadora de Investigação e Pós-graduação
Universidade Central de Santiago de Chile
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Embora hoje em dia se compartilhe a ideia de que
o espaço e o equipamento não são neutros, poucas
vezes, nos dedicamos a refletir sobre eles. Contra a
inércia, temos que buscar ferramentas que nos ajudem
a voltar ao primeiro dia, aquele em que tudo é novo
e as sensações surgem sem ideias preconcebidas.
Os olhos novos interrogam, buscam onde estão as
coisas, percebem sensações que a prática diária dilui.
Para reencontrá-los e iniciar o debate, o autor observa
a cultura escolar a partir de pares antônimos como:
masculinidade/feminilidade, segurança/desafio, casa/
escola, público/privado, rígido/flexível… É necessário
equilibrar e examinar regularmente estes conceitos
com olhar crítico.
Ao visitar uma escola, pela primeira vez, construímos,
rapidamente, uma ideia sobre ela. Os primeiros
cinco minutos permanecem como uma sensação
em nosso corpo. Quando trata-se de uma impressão
positiva, seguimos adiante, e esperamos encontrar
na escola mais experiências positivas. No caso de
uma impressão negativa, ao contrário, é possível
que, inconscientemente, somente busquemos a sua
confirmação. Isto também acontece quando entramos
pela primeira vez na casa de amigos novos, ou quando
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entramos em um bar novo… Num primeiro momento,
construímos uma ideia do espaço através do corpo,
com todos os sentidos. E mesmo um pouco depois,
não utilizamos apenas a cabeça para entender se a
sensação foi positiva ou negativa. A experiência ganha
cor com a quantidade de informação que nos invade
quando abrimos a porta.
Ao visitar uma escola, a cor da parede, o grau de
limpeza, as fotografias e os desenhos pendurados,
a colocação dos jogos, etc., são fragmentos que em
questão de segundos se unem em uma impressão
geral que confirma ou desmente o que dizem as
pessoas que ali estão. Se conseguíssemos que o
visitante expressasse com toda sinceridade o que
o surpreendeu durante a primeira visita, tanto as
pequenas coisas como as mais importantes, as
pessoas teriam uma informação muito valiosa.
Mas, infelizmente, os visitantes acostumam-se e,
geralmente, são tão educados que se abstém de
fazerem qualquer comentário sobre o que observaram
e sobre aquilo que lhes impactou. Uma vez que nos
acostumamos a ir a uma escola todos os dias, como
pais ou como trabalhadores, a primeira impressão que
tivemos vai desaparecendo gradualmente, podendo
até ser difícil recordá-la. Pouco a pouco, tudo vai nos
parecendo natural. O fato de retroceder, quer dizer,

de voltar a pensar no que vimos para recordá-lo e nos
surpreendermos de novo diante das condições físicas e
da organização do espaço, torna-se muito mais difícil.
Nesta situação é necessário recorrer à mente e a
outros métodos. Mas as lembranças se convertem em
recordações interessantes que provocam novas ideias
sobre como podem ser construídos os espaços para as
crianças e como temos que equipá-los.
Uma escola costuma ter uma história própria, com
um grande número de pessoas –crianças, pais e
trabalhadores – que, de uma maneira ou outra, no dia
a dia, imprimem nela sua marca. Uma parte dessa
história se conhece, e até pode ter sido registrada
por escrito, enquanto há outros assuntos que
simplesmente ficaram impressos na prática diária. O
fato de ocupar-se das condições físicas do espaço é
tanto um projeto concreto como também abstrato. Os
prédios já existem, as mesas e cadeiras também, e
estão dispostos de determinada maneira, mas porque
justamente dessa maneira?
Podemos usar o jogo de varetas para dar uma imagem
da complexidade das condições físicas e do dia a dia
das escolas. Os pauzinhos, uma vez que são jogados,
formam um monte artificial, do qual é muito difícil,
para não dizer impossível, retirar um sem que os
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demais se movam. Do mesmo modo, se movemos
algum elemento do dia a dia da escola, facilmente
percebem-se outros cantos dela que são afetados
indiretamente. A imagem do jogo de varetas é aplicável
ao estudo das condições físicas da escola. Cada um
dos pauzinhos pode ser comparado a uma balança,
na qual a contraposição de dois conceitos, precisa
se equilibrar através de argumentos até chegar a
uma certa forma de equilíbrio, ainda que este seja
provisório.
Qualquer cultura –incluindo a cultura escolar– pode
ser considerada como um exercício de equilíbrio entre
diferentes contraposições. Todo mundo conhece as
discussões sobre o que é feminino e o que é masculino
e, é evidente, que os argumentos utilizados cinquenta
anos atrás hoje já não funcionariam. Mas apesar da
compreensão das diferenças entre os dois sexos ter
se tornado mais matizada que antes, a contraposição
masculino/feminino todavia pode provocar discussões.
Nas escolas trabalha-se com atitudes e sensibilidades
novas e tomam-se iniciativas para encontrar novos
caminhos no que diz respeito à cooperação com as
famílias. Dado que hoje consideramos os pais como
uma parte muito ativa na educação, talvez, teríamos
que ajustar esta cooperação aos novos tempos. O tema

da divisão do trabalho entre os dois sexos dentro da
família poderia, por exemplo, ser tema de debate em
alguma das reuniões com as famílias.
O objetivo deste artigo é duplo: as condições físicas
e abrir um debate profundo sobre as diferenças entre
os sexos. Portanto, é necessário estabelecer uma
ponte que nos leve de volta a este tema. No exemplo
da contraposição masculino/feminino, os debates
acontecerão, naturalmente, durante as reuniões
dos educadores e famílias, mas também se poderia
percorrer os diversos lugares da escola e buscar como
podem aparecer nelas o equilíbrio entre o masculino
e o feminino. Na volta seguinte, o ponto de vista
poderia ser a avaliação do meio físico a partir do par
de contraposições meninas/meninos. As primeiras
avaliações poderiam combinar-se eventualmente com
observações sobre que uso os meninos e as meninas
fazem das salas. As condições físicas e o equipamento
favorecem a diferença, tenta-se trabalhar contra a
diferenciação, ou tenta-se ignorá-la?
O antagonismo masculino/feminino é somente um
entre os muitos que poderiam ser estabelecidos e
servirem como ponto de partida de estudos e debates.
Cada um deles pode surgir buscando inspiração no
debate pedagógico ou em outras disciplinas teóricas
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totalmente distintas. Durante séculos, uma das relações
antagônicas mais significativas no campo da arquitetura
foi a da relação senhor-servo. Já a partir do primeiro
olhar, o senhor quer que seja notada a sua importância
diante do servo ou do convidado. Um dos melhores
elementos que podem servir para revelar esta relação
assimétrica são as escadas. Quanto mais largas e altas,
melhor. Quando, finalmente, o convidado, ofegante e
coberto de suor, se aproxima do final das escadas, fica
estabelecida uma grande parte do equilíbrio psíquico.
As escadas não foram feitas para estabelecerem
uma relação de igualdade. Este mesmo esquema
encontramos também em uma série de edifícios oficiais
do Estado, entre os quais –sobretudo nos tribunais –
se estabelece, de uma maneira clara, a relação de
poder. Raras vezes, as escolas se apresentam aos seus
convidados ou visitantes com uma mostra de poder
tão evidente, mas elas também contém manifestações
desse poder. Quais sinais nossa escola emite às
pessoas que a visitam? O que é que queremos mostrar?
Poder, confiança, sentido de humor, criatividade, ou,
talvez, discrição?
Outro par de antônimos poderia ser o da segurança/
desafio. A segurança é considerada como um dos
elementos mais importantes em uma boa escola. Até
se poderia dizer que constitui o ponto de partida. A

segurança não é um valor fixo, não é nada concreto.
Há muita psicologia associada com a segurança, mas
deixemos esta questão de lado e vejamos o que aparece
- em concreto, no que se refere a parte física - para
criar um ambiente seguro. Este, naturalmente, muda de
uma escola para outra. Você mesmo pode experimentar
passear pela sua escola com um olhar permeado pelas
lentes da segurança. Aqui me limitarei a citar um par
de exemplos que a maioria das escolas européias pode
reconhecer, nomeadamente: o das turmas e o da cerca
ao redor da escola.
O fato das escolas de educação infantil geralmente
estarem organizadas em três ou quatro grupos de
aproximadamente vinte crianças cada um, é algo tão
normal que, poucas vezes, nos perguntamos porque é
assim. É assim e pronto, e se há alguém que todavia
siga perguntando o porquê, o argumento da segurança
será um dos primeiros a ser exposto. Contudo, é
muito interessante questionar as circunstâncias mais
evidentes.
Na pedagogia, a segurança não pode diluir-se porque
exigimos mais coisas dela. É necessário que cada
dia existam mais desafios para os pequenos, que
existam mais possibilidades de pôr à prova os limites,
que tenha espaços suficiente para que possam
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dar piruetas, possam trepar, que tenham espaços
para correr, para jogar e que tenham atividades que
comportem um desafio. Volte a dar uma volta pela
escola e observe as condições físicas, mas, desta vez,
para observar quais zonas comportam desafios para os
meninos e as meninas.
Nas escolas em que durante um certo tempo
trabalhou-se com o par de antônimos segurança/
desafio, pode surgir a necessidade de experimentar
mais com o mobiliário e a sua organização, afim de
criar um ambiente que contenha mais desafios para
os pequenos. Num primeiro momento, é possível que
somente se ofereça a possibilidade de abandonarem
seu grupo e de visitarem outros. Quando fica evidente
que os pequenos não mostram nenhum tipo de
insegurança diante desta situação, é natural dar outro
passo, que poderia consistir em equipar os espaços
de uma maneira diferente para que a escola em sua
totalidade possa oferecer mais possibilidades de
atividades que envolvam desafio.
Uma das consequências deste movimento foi a de que
na Dinamarca, em uma série de escolas relativamente
novas, se experimentou mais com a localização e com
o que expressam os espaços. Já não se considera
como qualidade o fato de existirem três ou quatro

espaços de grupo idênticos, senão que se ofereça
a possibilidade de que os espaços proporcionem
experiências diferentes no que se refere as suas
dimensões, a eleição de materiais, a acústica, etc.
Para os pequenos, e também para os educadores,
este fato comporta novos desafios. Por exemplo,
as pessoas precisam colaborar de uma maneira
totalmente diferente quando os pequenos dispõem da
possibilidade de utilizar todo o prédio. E pelo menos
durante um tempo este fato pode chegar a provocar
uma certa insegurança!
<< 22

>>

nº4

REVISTA DIGITAL da Associação de Professores ROSA SENSAT
ABRIL 2012

in-fân-cia
tema

latinoamericana
Editores

Redação

Coordenação

Conselhos

Apoios

Espaço e equipamento

sumario
sumário

editorial
tema
entrevista
cultura e
y
expresión
expressão

experiencias
experiências
reflexões
reflexiones
pedagógicas

história da
historia
de la
educación
educação

as 100
linguagens
da infância

<< 23

>>

nº4

REVISTA DIGITAL da Associação de Professores ROSA SENSAT
ABRIL 2012

in-fân-cia
tema

latinoamericana
Editores

Redação

Coordenação

Conselhos

Apoios

Espaço e equipamento

sumario
sumário

editorial
tema
entrevista
cultura e
y
expresión
expressão

experiencias
experiências
reflexões
reflexiones
pedagógicas

história da
historia
de la
educación
educação

as 100
linguagens
da infância

Na maioria dos casos, o objetivo não é criar uma escola
nova, mas desafiar as condições existentes. Até as trocas
menores podem suscitar novos desafios e experiências.
Alterando apenas algumas normas pode criar-se mais
vida e espaço para utilizar o corpo. Os pequenos gostam
muito de subir e equilibrar-se, coisas que muitas vezes
são proibidas ou, melhor dito, são impedidas mediante
normas e regulamentos. Por exemplo, é sensato investir
na compra de umas banquetas boas e sólidas que não
tombem facilmente. Os pequenos podem sentar nelas,
mas também podem utilizá-las para criar estruturas para
equilibrar-se e que, portanto, apresentam um desafio.
Se deixarmos, as crianças fazem. Ou, também, pode-se
instalar um muro para que possam subir e caminhar por
ele – no exterior ou no interior – que sirva para desafiar a
vertigem.
Na ocasião de uma visita ao Brasil, estive em uma
escola na cidade de São Paulo. Nela encontrei
o mesmo modelo de classes em fileira que já
conhecemos nas escolas européias. Quando entrei
em uma das salas me surpreendi muito. Não havia
nada, absolutamente nada, exceto umas mesas e
umas cadeiras. O resto dos equipamentos estava
colocado em estantes a um metro e meio do chão,
onde era impossível que os pequenos pudessem
alcançar. Superada a surpresa inicial – e minha

reação negativa –, perguntei porque haviam disposto
o mobiliário daquele modo, já que era incontestável
que ele comportava uma grande dificuldade tanto para
os pequenos como para os professores. A explicação
foi muito interessante. A razão pela qual os jogos
e o resto dos materiais estavam colocados em um
lugar inacessível era precisamente a da segurança;
a segurança era o argumento principal. Com aquela
organização não havia muitas possibilidades de que
os pequenos se machucassem! É possível que essa
escola represente um extremo no equilíbrio entre a
segurança e o desafio, mas infelizmente não se trata
de um caso excepcional. Vi escolas muito parecidas
na Europa e minha impressão é que muitas poderiam
beneficiar-se do fato de reconsiderar os motivos
relativos ao equilíbrio entre estes dois polos: segurança
e desafio.
Uma alternativa pode ser colocar uma janela em uma
altura que permita às crianças verem os pais quando
chegam, ou dizer-lhes adeus acenando com a mão
quando se despedem pela manhã. A janela é ao
mesmo tempo uma possibilidade de seguir a vida que
transcorre fora da escola. Em uma escola escolheram
colocar uma cerca baixa ao redor da área do jogo,
apesar da escola estar localizada em uma rua de muito
trânsito. A cerca baixa oferece uma sensação maior de
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Frequentemente, a porta e a altura da cerca formam
parte da grande quantidade de tradições que
nunca são questionadas e que simplesmente estão
enraizadas na cultura. Às vezes, pode ser muito difícil
descobrir as motivações subjacentes, mas temos
que encontrar caminhos novos para que o mundo da
infância não se torne um gueto. Temos que pensar
o fato de que, na Noruega, as cercas das escolas
costumam ter uma altura de 50 centímetros, enquanto
que as dos países europeus meridionais medem,
frequentemente, até dois metros de altura. Como se
explica esta diferença?

de 0 a 3 anos. O conceito do que é importante para
os pequenos mudou radicalmente. Somos conscientes
de que os pequenos, já desde o nascimento, são
capazes de comunicarem-se com o entorno, com os
pais e, sobretudo, com as outras crianças. O ambiente
criado pelos berços com travas não pode estimular
este tipo de capacidades e é evidente que nele são
outros valores que tem uma expressão física. A limpeza
e a regularidade eram fatores mais importantes no
que concerne ao cuidado dos pequenos, e isso,
naturalmente, era decisivo, tanto para a rotina diária
como para a organização do espaço. Para a maioria
dos educadores, esse equipamento era completamente

Tem que existir diferença entre a maneira de equipar
a casa e a maneira de equipar as escolas, mas o
fato de realizar um estudo sobre as diferenças e as
similaridades entre estes dois ambientes pode servir
de estímulo para introduzir mudanças. Os debates
feitos acerca do par de antônimos ambiente na casa/
ambiente na escola de 0 a 3 anos, tem motivado
muitas transformações nas escolas dinamarquesas.
A fotografia dos berços com travas é antiga, foi retirada
de um informe dinamarquês de 1954. Hoje em dia,
este ambiente está muito longe do ideal de uma escola

A cerca baixa fornece uma sensação de amplitude.
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Assim, o ambiente da casa se converteu em fonte de
inspiração para mudanças do ambiente na escola de
0 a 3 anos. Com as mantas ou colchões no chão, os
pequenos conseguiam um raio de ação muito mais
amplo. De sua parte, os educadores passaram a estar
com as crianças no chão, podendo então estruturar
um outro tipo de contato entre as crianças e os
adultos. Mais tarde, um grande número de escolas se
equipou com mesas e cadeiras cuja altura corresponde
a dos adultos, o que constituiu uma boa combinação,
especialmente para os educadores, já que pode ser
algo muito cruel ter que estar no chão durante muito
tempo.
O sofá também entrou nas escolas de 0 a 3 anos,
apesar de que inicialmente podia provocar certa
insegurança. Os educadores até tinham medo de que
dissessem que eles eram desocupados se estivessem
sentados no sofá quando chegassem os pais. Mas,
na maioria dos casos, se demonstrou que este medo
não tinha nenhum fundamento. De qualquer maneira,
o sofá não é decisivo, o importante é a vontade e

Abaixo, uma fotografia antiga de berços com travas. Hoje, o ambiente considerado
como ideal mudou radicalmente.

o interesse que se tem em desafiar o pensamento
institucional, o que reflete na maneira como
equipamos e construímos as escolas.
Este artigo me possibilitou sinalizar algumas das
discussões que podem surgir quando contemplamos
a cultura escolar como pares de antônimos que
necessitam equilibrar-se e que, regularmente, devem
ser examinados com um olhar crítico.
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A partir do ambiente de nossas escolas, podem
se estabelecer diferentes pares de antônimos que
adquirem sentido quando abrem novos pontos de vista
e novas possibilidades. Por exemplo: como podemos
mudar o ambiente nas escolas a partir do par estável/
mutável? Pode ser possível que os meninos e as
meninas criem e recriem o ambiente de sua escola
de um modo muito mais efetivo que agora? Hoje as
crianças estão com outras crianças durante muitas
horas. Frequentemente é difícil encontrarem um
canto ou um lugar onde podem ficar sozinhas ou na
companhia de poucas pessoas. Como é o equilíbrio
entre o espaço individual e o espaço coletivo nas
escolas? As pequenas ou grandes mudanças podem
criar um equilíbrio melhor? Em poucas décadas,
a infância transportou-se da rua para a escola. É
necessário que revisemos as concepções que temos
sobre as crianças como referências para pensar o
espaço e o equipamento das escolas para os menores,
porque todavia há muito trabalho para ser feito. Espero
que este artigo tenha contribuído para despertar a
vontade de por mãos à obra.
CLAUS JENSEN

Pedagogo. BUPL, Dinamarca
Tradução: Carolina Gobatto
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Depois de sua longa experiência de 60 anos de
trabalho no Instituto Pikler-Lóczy, você sentiu a
necessidade de modificar alguns aspectos dos
princípios pedagógicos?
Os princípios não mudaram, foram muito bem
formulados por Myriam David e Genevieve Appell
em seu livro Lóczy ou a maternagem insólita. Hoje
em dia são os mesmos: possibilitar espaço para
a ação autônoma, proporcionar ao pequeno uma
relação segura com o adulto, tratar o pequeno como
uma pessoa capaz, ajudá-lo a desenvolver suas
capacidades, tratá-lo com respeito, e também, é muito
importante, o cuidado com seu bem-estar e sua saúde.
No livro de Myriam David e Genevieve Appell estes
princípios aparecem formulados assim:
•valorização da ação autônoma;
•valorização de uma relação afetiva privilegiada
e a importância da forma particular que convém
proporcionar-lhe dentro de um marco institucional;
•necessidade de favorecer ao pequeno a tomada de
consciência de si mesmo e de seu entorno,
•a importância de um bom estado de saúde física, que
serve de base para o sucesso da implementação dos
princípios precedentes, mas que são, também, seu
resultado.
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Preocupar-se com uma boa saúde para os pequenos
tem a ver com, por exemplo, durante o percurso do
dia, conviver em ambientes ao ar livre, realizando,
inclusive, os momentos de alimentação e de sono.
Creio que estes quatro princípios mantém-se
inalterados. Entretanto, há pequenos detalhes que
foram mudando, que não são tão pequenos, como,
por exemplo, se não me engano, o que antes era uma
norma em nosso manual para atender aos bebês e
aos pequenos, tal como, levá-los ao sol, agora os
protegemos do sol. Com respeito ao sol, temos que
questionar profundamente. Por exemplo, em tempos
atrás, a permanência dos bebês muito pequenos no
sol acontecia como uma coreografia, que começava
assim: 5 minutos, 10 minutos... Agora, os levamos ao
ar livre, mas não o colocamos diretamente no sol.
No que diz respeito à organização, ao arranjo
do espaço e as propostas de jogos, sentiram a
necessidade de mudar algo?
Sempre se aprende. Temos aprendido muito com
a colega alemã Ute Strub, que é professora de
psicomotricidade pikleriana e também pedagoga
de Waldorf. Por exemplo, antes tínhamos muitos
brinquedos de plástico, atualmente, nos preocupamos
em proporcionar brinquedos de materiais diferentes, se
<<
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possível naturais e não muito coloridos. Essa mudança,
para os maiores, representa um grande problema, porque
existem muitos brinquedos novos e tão sofisticados...
Discutimos conjuntamente o que podemos propor para
fomentar sua criatividade. Também têm pequenas
trocas na vida cotidiana: começamos o passeio um
pouco mais tarde, o banho é mais longo. Contudo, não
existem mudanças em relação à estabilidade dos adultos
responsáveis pelos pequenos. Para que se estabeleça
uma boa relação na maneira de estar com os pequenos,
no aspecto como se tem que apoiar o processo de
socialização, como oferecer e apoiar a livre atividade
e uma boa saúde... Tudo isso, realmente constitui-se
no núcleo e não podemos imaginar de outra maneira.
Sempre nos perguntam, existem novos princípios? Os
princípios são os mesmos, mas quanto a maneira de
aplicá-los na prática, às vezes discutimos todos juntos
como temos que fazer.
Em quais países a abordagem pikleriana tem integrado
e desenvolvido a experiência por completo?
Completamente, não podemos dizer. É verdade que,
há mais de 30 anos, na França apareceu o primeiro
livro que se tornou um manual para os profissionais da
primeira infância em muitas línguas; mas não podemos
dizer que todo o trabalho, em muitos países, siga essa
ideia. De qualquer maneira, penso que existem alguns
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que filtram as ideias. Na França existe a Associação
Pikler-Lóczy que trabalha há muitos anos, oferece
seminários, conferências, ou seja, tem uma grande
influência, mas também existem outras correntes. A
Associação Pikler existe em muito países, na Europa e
fora da Europa. Também se faz presente no trabalho em
orfanatos e escolas infantis.
O interessante é que, em cada país, existe distintos
âmbitos onde a abordagem pikleriana é mais aceita:
por exemplo, na Alemanha e na Áustria existem grupos
piklerianos de pais-filhos como apoio para as famílias.
Nestes países, apesar da nossa abordagem ser uma
noção enormemente respeitada, não podemos dizer
que seja completamente desenvolvida. Por mais que
se tente fazer escolas infantis piklerianas, somente
conhecemos duas ou três escolas que podemos
realmente considerar que se desenvolva com a
qualidade pikleriana. Nos Estados Unidos tem também
muitos grupos de pais-filhos, uma associação (RIE) que
há muitos anos organiza grupos, classes para os bebês
e para os pequenos com seus pais. Também existe uma
associação internacional que se ocupa de introduzir
nossa experiência nos orfanatos para pequenos
abandonados na América Central, em El Salvador e na
Guatemala, e se faz ali um grande trabalho, com muita
prudência. É um caminho muito longo. No Equador,
<<
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existe um orfanato, também uma escola infantil
e pequenos grupos e suas famílias. Na Argentina,
também há muitas experiências, mas não podemos
dizer que se aplica plenamente nossa abordagem,
inclusive esse não é nosso objetivo. Para um país não
seria bom aceitar somente uma corrente, uma só ideia.
Acredito que se deve deixar aflorar outras correntes,
desde que não seja um lugar ou uma corrente em que
o pequeno sofra. Mas também há outras correntes e é
normal que existam.
Com respeito à formação das educadoras, tem
diferença entre as jovens de hoje que querem trabalhar
em Lóczy e as anteriores?
Sim, têm muitas diferenças. Antes era uma grande
honra trabalhar em Lóczy, era uma grande honra
estar em nossa instituição e ir para as escolas para
trabalhar como cuidadora de meninos e meninas
pequenos. Agora todo mundo quer ter um diploma.
Existem muitas faculdades, é muito fácil de ir,
porque há muitas possibilidades: ser assistente
social, auxiliar de psicologia, e muitas outras
profissões, e não é mais uma grande honra estar
com as crianças. Nós dizemos: agora você está aqui,
mas em setembro ainda estarás disposta a trabalhar
conosco na escola? E, muitas vezes, a resposta
é: “Não! Eu gostaria mas...” Talvez, agora, essa
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possibilidade de chegar mais longe nos estudos está
mais aberta.
Tens dificuldades na formação prática? Que tipo de
dificuldade?
Não é mais difícil agora que antes. Tem sido
sempre assim, esse trabalho não é para todas as
personalidades, mesmo se uma pessoa quer ser muito
amigável, muito compreensiva. Para estar com os bebês
tem que ser tranquilo, tem que ter paciência, tem que
interessar-se pelos detalhes de sua vida cotidiana. As
crianças pequenas não são para todo mundo. Todo
mundo pode ser mãe e a criança tem de aceitar sua
mãe suficientemente boa. Mas, essa profissão, esse
trabalho, não é para todos. Existem muitas moças que
vem nos conhecer, mas nos deixam antes de começar
a trabalhar com os pequenos. Lhes perguntamos: já
que viu do que se trata, realmente queres continuar?
Porque, às vezes vem por ser bonito estar com bebês,
brincar com eles, mas não sabem que é uma grande
responsabilidade, uma arte e também um trabalho
intelectual. Atualmente, somente aceitamos as jovens
que possuem o ensino médio para que possam observar
e compreender a criança pequenas, compartilhar sua
atenção, estar com uma e não esquecer das outras,
escrever no caderno de desenvolvimento. Para tudo
isso, é preciso ter uma certa cultura.
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Agora gostaria que falasse sobre esse novo serviço
que abristes: a escola de 0 a 3 anos. Por que uma
escola de 0 a 3 anos?
Por que uma escola de 0 a 3 anos? O que é uma
escola de 0 a 3 anos? É necessário uma escola de 0
a 3 anos? A escola de 0 a 3 anos é útil ou não? Devo
dizer que Emmi Pikler, no primeiro livro, publicado
em 1940, não fala da escola de 0 a 3 anos. Como
pediatra, ela pediu que as mães não deixassem o seu
bebê e criança pequena com outra pessoa. O livro
que escreveu com suas colegas foi, mais de 25 anos,
o manual das mães depois dos anos 50: é um livro
das mães da Hungria. Neste livro há duas páginas
e meia que tratam da escola de 0 a 3 anos. Emmi
Pikler disse que é muito melhor se a criança pode ficar
com mãe durante os primeiros anos. Mas, se decide
fazer outra coisa, então ela aconselha os pais como
ajudar a criança para que se adapte na escola de 0 a
3 anos. Também disse que não é fácil, para a criança,
estar com uma profissional ao invés de estar com
sua mãe, assim como não é fácil estar e adaptar-se a
uma situação de grupo, pois tem que compartilhar a
atenção do adulto com outros meninos e meninas.
Com respeito às escolas de 0 a 3 anos existe uma
grande discussão e não sei se na Espanha também
acontece. Na Alemanha, na Áustria, na Suíça, na
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Hungria, antes também na Itália, por vezes, se fala que
os pequenos, para sua socialização, necessitam ir a
escola de 0 a 3 anos. A escola de 0 a 3 anos é positiva
ou não? Na escola de 0 a 3 anos ou em casa, o que
é melhor para os pequenos? Antes dos 3 anos não é
uma necessidade da criança, não creio que possamos
dizer se é melhor ou é pior. O que é importante é que
o pequeno se encontre bem na escola de 0 a 3 anos.
Na maioria dos casos temos conseguido que os bem
pequenos se despeçam das mães tranquilamente.
Eles ficam contentes de ver nossa escola de 0 a 3
anos quando estão no jardim ou no interior, comem
com gosto, dormem muito bem ao ar livre, brincam
ativamente. Porém, isso não acontece desde o primeiro
dia. É necessário um longo período de adaptação. Mas,
a pergunta era: por que temos oferecido uma escola
de 0 a 3 anos? Porque, cada vez mais existem menos
crianças pequenas no orfanato. Existe uma corrente que
propaga evitá-lo o máximo possível, ou seja, não enviar
os bebês e os pequenos ao orfanato, se podem acolhêlos em famílias de passagem. É realmente importante
colocá-los nessas famílias, mas é preciso levar em conta
a qualidade dessa acolhida. A ideia de abrir em nossa
instituição uma escola de 0 a 3 anos surgiu dos pais
que frequentavam os grupos de pais-filhos que temos já
alguns anos, nos pediram se poderíamos ter, também,
uma escola de 0-3.
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Quando abriram a escola de 0-3?
Faz dois anos. Temos aprendido muito, em parte é
um novo ambiente para nós; como organizar sua vida,
porque os grupos na escola de 0-3 são algo mais
numerosos, por isso, financeiramente, não podemos
aceitar somente 8 pequenos no grupo, porque muitas
vezes tem alguns que estão doentes, ou que viajam com
a família. Pode acontecer de haver 2 ou 3 pequenos
faltando no grupo, mas também é verdade que as vezes
estão todos, 10-11 pequenos, então são muitos, isso
representa um comprometimento. Na escola de 0-3 não
temos bebês. As mães, na Hungria, têm a possibilidade
de ficar durante os três primeiros anos com seus filhos.
Se decidem ir trabalhar, geralmente, escolhem somente
quando o filho já tem dois anos.
O trabalho na escola de 0-3 acontece do mesmo modo
que em Lóczy?
Existe um princípio que não é igual e está de acordo
com uma realidade: nos grupos do orfanato somente
uma pessoa se ocupa de cada criança. O pequeno
sabe que há uma pessoa que é responsável por ele. O
mesmo não acontece na escola 0-3. Pela manhã há
uma pessoa e à tarde outra, mas, ao meio dia, quando
todos os meninos e as meninas que frequentam, estão
os dois adultos juntos, nos momentos da atenção ou
da comida dos pequenos.
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Assim, a cuidadora de referência tem mais
possibilidades. Dados os pequenos compromissos,
não esgotamos o modelo. É uma escola pikleriana de
0-3? Dizemos que a escola de 0-3 do Instituto Pikler,
tem sido bem aceitado pelas famílias, temos lista de
espera.
Como apresentas a escola para as famílias?
Quando querem conhecer a escola nós lhes
mostramos. Tem mães que também vem durante o
final de semana conhecer as instalações, então lhes
contamos como é uma escola de 0-3, onde propomos
as atividades livres para os pequeno, atividades muito
variadas... E dissemos que se eles querem uma escola
infantil onde haja programas, podem eleger outra para
seus filhos.
Obrigada pelas respostas tão interessantes
e pelo tempo que nos dedicou.

montserrat fabrés

Formadora e assessora de professoras
de escola de 0-3 anos
Tradução: Rosele Guimarães
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Gloria Fuertes e seu impacto na Educação Infantil
Avelina Ferrero Torres
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Para desenhar uma criança
É preciso ter muito carinho.
Pintar-lhe uma longa franja
– pois está comendo um biscoito –
Colocar muitas sardas no rosto
Para que se note que é um danadinho.
(Gloria Fuertes)

Quem foi Gloria Fuertes?
Fuertes nasceu no bairro popular de Lavapiés,
pertencente à antiga Madrid, em 1917. Sua mãe
era costureira e seu pai porteiro. Ela era a caçula de
nove filhos, seis dos quais morrem prematuramente.
Até aos 14 anos estudou em várias escolas, uma das
quais é descrita em um poema: “me levaram para uma
escola muito triste, onde uma freira me dava beliscões
poisdurante as ladainhas eu adormecia”. Elaestudou em
um Instituto de Formação Profissional e nele aprendeu
Datilografia, Taquigrafia, Gramática, Literatura, Higiene
e Puericultura. Próximo aos 40 anos, ela estudou
Biblioteconomia e Inglês no Instituto Internacional.
Morreu em novembro de 1998.
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Sua vida profissional
Sua mãe morreu e ela começou a trabalhar aos 17
anos, primeiro como contadora e, em seguida, como
secretária em diferentes escritórios, que ela definiu
como “escritórios horríveis.” Em 1960, ela ensina
Literatura Espanhola em universidades americanas.
Durante este tempo combina seu trabalho com sua
atividade literária. A partir de 1972 foi agraciada com
a concessão de uma bolsa de estudos March para
literatura infantil, permitindo-lhe dedicar todo seu
tempo à literatura.
Sua obra literária
Sua obra literária é muito diversificada e inclui
poesias, peças de teatro, ensaios e contos ... Escreve
tanto para os adultos como para as crianças. Alguns
críticos consideram que ainda não foi feita justiça
com relação à avaliação da sua obra, especialmente
a literatura destinada aos adultos.
Gloria Fuertes é definida como uma “autodidata e,
poeticamente, desescolarizada”. Seu interesse pela
escrita surgiu ainda quando criança. Começou a
escrever poesia aos 14 anos, aos 18 anos publicou as
primeiras poesias e realizou recitais no rádio. Naquele
momento, preparou o seu primeiro livro de poemas: A
ilha ignorada, publicado em 1950.
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Gloria Fuertes e seu impacto na Educação Infantil
Seu nome tem sido associado à geração de 50 e ao
“postimo” (grupo literário do pós-guerra). A experiência
da Guerra Civil Espanhola marcou o seu trabalho.
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Ao longo de sua carreira literária esteve presente em
diferentes mídias: rádio, TV e na mídia impressa ajudou a criar
e a dirigir algumas revistas além de colaborar com outras.
Sua obra dirigida aos pequenos
Embora sempre tivesse presente, em suas obras, os
meninos e as meninas, foi apenas a partir dos anos 70
do século passado que as crianças apareceram cada vez
mais em seus poemas, histórias e enigmas dirigidos à
população infantil.
Ela era muito famosa e amada pelas crianças, por sua
simplicidade de linguagem, pelos jogos de palavras que
realizava, assim como pela humanidade que transmitia
com seus personagens que se fizeram presentes no
mundo infantil.
Em 1939, ela foi editora da revista infantil Maravilhas, onde
publicou semanalmente histórias e poemas para crianças,
e colaborou com outras publicações infantis, tais como:
Pelayos; Chicos, Chicas, Chiquitito e o jornal diário Arriba.
Foi membro do Conselho de Redação da Revista de
Educação Pré-escolar MADRISAS, publicada entre

1974 e 1980, da qual se recolheu muitos de seus
poemas e contos. Gloria Fuertes foi quem
organizou a primeira biblioteca infantil ambulante
para as cidades pequenas.Organizó la primera
biblioteca infantil ambulante para pequeños pueblos.
Em meados dos anos 70 participou ativamente em
programas de TV como:”Um balão, dois balões, três
balões” e a “A pipa branca”. Recebeu vários prêmios
de literatura infantil, mas foi a Bolsa March de
Literatura Infantil, recebida em 1972, que realmente
lhe permitiu dedicar-se exclusivamente à literatura.
Em suma, a partir desses anos começa a ser
consideradaa poeta das crianças e se fazer
presente nos Centros de Educação Infantil.
Minha experiência profissional relacionada a sua obra para
as crianças
Em 1970 comecei a trabalhar em uma escola para
crianças de 0 a 6 anos (naquele tempo elas eram
chamadas de creches). Eu pertenço à geração
que buscava transformar as creches em escolas
infantis. Tínhamos como proposta um conceito amplo
de educação no qual tinha lugar toda a vida das
crianças: suas emoções, curiosidades, interesses,
relacionamentos, jogos, satisfação das necessidades
básicas, contextos familiares, etc.
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Com relação a esta questão a Madrisas, revista da
qual Gloria Fuertes participava como membro do
conselho editorial, publicou em seu editorial do número
22 (Fevereiro de 1976) posicionamento favorável as
conclusões do “Primeiro Simpósio sobre Creches e
Jardins de Infância, organizado pelo INCIE (Instituto
Nacional de Ciência e Pesquisas Educacionais). No
editorial, entre outras coisas, está escrito: “Pudemos
observar o titânico esforço em favor de uma nova
educação - educação em e para a liberdade, educação
a partir da realidade, educação criativa - que as
creches estão desenvolvendo...”

Sua poesia, contos, adivinhas e jogos de palavras
contêm uma linguagem simples e muito perto dos
interesses das crianças. É leve, humana, transmite
valores como a paz, na história daAvestruz troglodita, a
ajuda aos outros, como no poema Burrinho manco...
Comunica sentimentos e emoções na música Canção
da criança feliz, bem como saberes e modos de fazer.
Dá vida aos animais e à natureza como, por exemplo,
na história do “Arroio e a Montanha”: o arroio era uma
criança, seu pai o Lago e com sua mãe, a chuva, o
criaram...” (conto publicado no Jornal de pré-escola
Madrisas em fevereiro de 1975).

Além disso, eu também estava interessada em
encontrar uma alternativa metodológica para as
propostas que estavam em evidências, com base em
uma pedagogia transmissiva e fundamentalmente
instrutivas. Eu queria uma forma de intervenção que
permitisse às crianças serem agentes ativos da sua
própria aprendizagem, sendo o professor um veículo
para facilitar essa aprendizagem, num contexto de
afeto, respeito e liberdade.

Todas essas qualidades despertaram meu interesse
e das crianças. O uso de seus poemas e histórias
favoreceram, entre outras coisas, ampliar o
vocabulário, estruturar a linguagem, assim como
o desenvolvimento da memória e da criatividade.
Finalmente, a título de exemplo, e como uma
homenagem por seu empenho para estar perto das
crianças, com carinho e simplicidade, transcrevo
alguns fragmentos de sua obra.

A coincidência cronológica do início da minha vida
profissional com a presença da obra de Gloria Fuertes
facilitou e foi um recurso muito útil para a minha
intervenção no cotidiano da escola.

AVELINA FERRERO TORRES

Professor de Educação Infantil
Tradução: Gardia Vargas
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Anda, corre e salta
mas não tem pés.
Vai de mão em mão,
mas não tem mãos.
Tem cara de melancia,
mas não tem tia.
As crianças e os velhos gostam
dele.
Mas ele não tem coração...
Quem é, ele, então?
O balão
Não faço barulho ao caminhar,
Eu ando sem ter pernas!
Tenho chifres, mas não sou
touro.
Não me molho, ainda que
chova.
Nunca saio de minha casa,
Somente mexo a minha
cabeça.
Durmo muito e como ervas.
Gosto do sol, quem sou eu?
O caracol

JUEGO DE PALABRAS
A PATA METE A PATA
A pata sem penas,
qua, qua, qua,
como é desajeitada,
qua, qua, qua,
enfiou a sua pata,
qua, qua, qua,
em uma poça d’agua.
-Qua, qua, qua!
- Na poça havia um porco
vivo e
brincando com a lama,
O porquinho disse:
- Tira a pata, pata formosa!
E a pata agradecida lhe deu
uma rosa!
Pela granja passeiam comendo figos,
O porquinho e a pata
Se tornaram amigos!

DOÑA PITO PITURRA
Dona Pito Piturra
tem umas luvas,
Dona Pito Piturra
é muito elegante.
Dona Pito Piturra
tem um chapéu.
Dona Pito Piturra
com um espanador.
CRIANÇAS
Não atravesse sem
prudência,
Olhe bem para os lados
Se a bola escapa
Fique parado, não
atravesse!
Podes cair de bruços,
Na selva de asfalto,
Os tigres são os ônibus
E os leões são os carros

PENSO MESA
E DIGO CADEIRA,
Penso mesa e digo
cadeira,
Compro o pão e deixo de
lado,
O que eu aprendo eu
esqueço,
O que acontece é que eu
te amo!
O POETA
A poeta se casou com um
poeto
E, em vez de ter um filho,
Tiveram um soneto
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As experiências nas escolas infantis, nos espaços internos e externos, para garantir resposta ao direito à
educação das crianças bem pequenas consideradas como sujeitos ativos, são, tem que ser, espaços abertos, livres,
comunicativos, espaços e tempos que convidem à atividade de maneira natural, espaços e tempos para o crescimento
pessoal e para a relação social.
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No dia a dia da escola infantil vamos tecendo um
mundo de relações entre meninos e meninas, entre os
adultos e entre os adultos e as crianças.
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A curiosidade e o interesse pelo outro aparece desde
que as crianças são muito pequenas, desde aquele
bebê que observa o outro que está ao seu lado e
que se esforça para tocar e conhecer até aquelas
crianças que se organizam para dividir momentos de
jogo. Como no mundo dos adultos, nessas relações
construídas cada um assume um papel e, muitas
vezes, aparecem o instinto de proteção e o cuidado
para com as crianças pequenas.
Martina e Ivan, Ivan e Martina, uma história de
amizade, de cuidado e delicadeza na maneira de estar
juntos, que reflete como as crianças são capazes de
se colocar no lugar do outro e como, às vezes, nós
adultos nos vemos refletidos em suas ações.
Setembro, primeiros dias de escola, Martina encontrou
Ivan no jardim. Parece que Ivan, que não tem dois
anos, está triste e Martina, que já tem dois anos e sete
meses, se encarrega dele. Ivan e Martina não estão no
mesmo grupo, porém se encontraram na casinha do
jardim onde Ivan estava sentado, como se estivesse se
refugiando de algo.
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Martina chega perto, fala com ele, acaricia-o, olha
para ele como o entendendo, depois o acompanha
pelo jardim, como se quisesse dar-lhe a segurança
necessária. Eles param no banco, mais um pouquinho
de cuidados e atenção, lhe limpa o nariz e, uma vez
limpo, saem de mãos dadas balançando as mãos.
Piaget nega a competência das crianças menores de três
anos para compreender a mente dos outros e, portanto,
estar em situações interativas com seus pares que
tenham níveis similares de destreza. Mas a realidade do
dia a dia das escolas, as observações que profissionais
da educação e investigadores fazem de situações como
a que acabamos de descrever, começam a questionar
essas teorias que limitam as competências da infância.
Nós, que trabalhamos com a infância, podemos ser
testemunhas privilegiadas de muitas situações de
relação entre eles, mas devemos ir mais longe e estar
muito atentos para os mecanismos e estratégias
que utilizam para ir dando forma a suas interações.
Desta maneira podemos conhecer os processos de
desenvolvimento das crianças e sermos capazes de
oferecer-lhes oportunidades ricas. De alguma maneira,
nós também somos investigadores.
Por que se aproximou Martina? Por que
Ivan permitiu? Como se entenderam? Como
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estabeleceram acordos? Definitivamente, quais
foram seus processos de interação?
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Fica claro que não podemos sentenciar o que
aconteceu, mas podemos observar, interpretar e
compartilhar com a equipe o que temos visto para
construir hipóteses e irmos desvendando o que
aconteceu para chegar a uma interpretação conjunta
que nos dê uma resposta.
As relações entre humanos exigem que haja certos
acordos implícitos para fazê-las funcionar; nelas, cada
um de nós assume um papel determinado que vai se
adequando nas intervenções dos demais, e vice-versa.
Assim, um não é líder se o outro não o aceita, é o
consentimento do outro que faz o líder, e por isso não
há papéis passivos ou ativos. Os dois têm ação.
Mas como se entendem as crianças?
A linguagem corporal marca o tipo de relação: a
relação entre crianças se estabelece a partir dos
instrumentos de comunicação que têm ao seu alcance.
A própria ação, o gesto e a palavra, são recursos
que vão utilizando de forma sequencial por onde se
desenvolve a ação.
Martina falou a Ivan, mas também acompanhou sua
palavra pela inclinação da cabeça e um olhar doce; seu
tom de voz também mostrava uma intenção determinada,
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a de fazer. Ela, em nenhum momento, se referiu a seu
estado de ânimo nem lhe perguntou, apenas agiu.
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Com essas ações a criança incita o outro a unirse a ela e a terminar um projeto que precisa de
sua participação. Se o outro aceita, percebemos
intercâmbios onde a ação de uns se convertem em
complementos das ações dos outros e culminam em
verdadeiras histórias através de olhares, mímicas,
gestos, ações, vocalizações. “As pequenas histórias
surpreendem por seu lado dramático: como em uma
obra de teatro, se tece entre os participantes um
‘drama’ que se desenvolve com momentos de tensão e
de relaxamento.” (Stamback, 2011)
O primeiro “diz” alguma coisa de uma maneira mais
ou menos explícita e a resposta do outro precisa do
significado da mensagem inicial. Assim, demandas e
respostas resultam em complementos, e cada resposta
se converte em uma nova demanda que permite, ou
não, a continuidade da relação.
Poderíamos pensar que a atitude de Ivan é passiva,
mas é precisamente sua resposta o que determina
a ação seguinte de Martina. Suas reações e sua
maneira de se comportar fazem que Martina passe a ir
ajustando suas ações e atitudes e também a produzir
novas ideias.
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Em quinze minutos (o tempo que durou esta cena)
ocorreu uma série de ações que colocaram em jogo
diferentes mecanismos. Estratégias, habilidades
e competências foram desenvolvidas a partir
da motivação de um interesse e de um projeto
compartilhado pelas duas crianças.
Em algum momento o jogo termina, talvez pela perda
de interesse de um deles, ou talvez a chegada de
um terceiro tenha modificado o curso da dinâmica
estabelecida. Em nenhum momento a interrupção do
jogo foi condicionada a um tempo marcado pelo adulto.
As pequenas histórias que podemos encontrar na
escola nos mostram a perseverança que algumas
crianças demonstram na vontade de compartilhar um
jogo e como, uma vez conseguido o acordo, podemos
ver ambos jogarem durante um tempo razoavelmente
grande. Um tempo que se pode interromper pelo
abandono ou perda de interesse ou pela chegada de
um terceiro, que pode romper ou modificar a dinâmica
estabelecida.
Papéis diferenciados?
Experiências como esta nos fazem refletir sobre os
papéis diferenciados que, durante muito tempo,
a bibliografia da psicologia defendeu. Rótulos que
sentenciam e limitam as competências da infância.
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Em situações como estas também se observam seres
sociais, atentos uns aos outros, desejosos de fazer coisas
em comum. Na maioria das vezes são cenas de crianças,
surgidas de um encontro fortuito ou, como no caso de
Martina e Ivan, a busca ativa que um deles fazia do outro.
Esta conduta de solicitação prova que existe, desde muito
cedo, um desejo e uma vontade de jogar entre eles.
Malaguzzi fala da interação entre crianças como um
desejo, uma necessidade vital que permite estabelecer
dinâmicas comunicativas diferentes, porém não menos
importantes que as que pode oferecer a relação
criança-adulto. Segundo Malaguzzi, esses intercâmbios
colocam em funcionamento condutas sociais,
emocionais, cognitivas e comunicativas e proporcionam
uma ampla possibilidade de aprendizagens e ajustes.
A criança nasce com uma predisposição de estabelecer
vínculos, de converter-se em um ser social e, na escola,
o grupo de iguais tem uma importância especial. Permitelhes experimentar sentimentos e afetos, pôr em jogo e
praticar mecanismos de relação, ensaiar as primeiras
fidelidades e os primeiros fracassos. Todos nós recordamos
duplas de crianças inseparáveis ou crianças que
constantemente buscavam participar dos jogos de outro.
Inclusive, mesmo antes do uso da palavra, as crianças
manifestam interesse mútuo e o desejo de compartilhar
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atividades através de posturas, gestos, sons e mímicas.
Darwin sustentava que já os recém nascidos têm uma
capacidade inata de reconhecer o significado de certas
expressões emocionais básicas, fundamentando isso
ao fato de que as expressões faciais das emoções são
constantes nas diferentes culturas da humanidade.
Jogar com outras crianças lhes permite penetrar
no mundo mental do outro, não só no mundo
das emoções, mas no mundo dos pensamentos:
compreender o que quer o outro. Isso conduz aos
primeiros passos da criança a uma compreensão da
mente, quer dizer, uma compreensão do que os outros
pensam, sentem e desejam.
Põe em prática também seu conhecimento do mundo,
e nas suas ações, podemos ver certos valores e normas
sociais que estão se interiorizando por meio das
experiências que estão tendo. Inclusive nós, os adultos,
podemos nos ver espelhados: a maneira de tocar, de
falar, de olhar, de limpar o nariz, de acariciá-lo...
E o adulto?
O adulto é quem deve zelar por essas relações. O
adulto que acompanha o processo, que planeja os
espaços e os materiais, precisa organizar as dinâmicas
do grupo para oferecer as oportunidades de relação
entre as crianças, consciente de sua importância nesse
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identidade. Processos que se acompanham um ao
outro.

sumario
sumário

editorial
tema
entrevista
cultura e
y
expresión
expressão

experiencias
experiências

É o adulto que deve organizar os espaços e os tempos
para que as crianças ensaiem, que deve estar atento
para identificar se é necessária sua intervenção e
como deve intervir, que planeja o dia a dia com a
necessária flexibilidade para respeitar a autonomia e as
necessidades de cada um dos indivíduos do grupo.
Testemunhar esses processos e dar-lhes o valor que
merecem, tem nos levado a refletir sobre qual nosso
papel no dia a dia do grupo, nas nossas intervenções
diretas e indiretas, e em como nos relacionamos com
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as crianças. Porque no fundo, “são as relações com
os demais que dão sentido à vida” (Von Humboldt).
EVA JANSÀ

Professora de Educação Infantil
Tradução: Marta Quintanilha Gomes e Irene Beber
Referências Bibliográficas:
Stamback, Mira; Barrière, Michèle; Bonica, Laura; Maisonnet,
Renée; Musatti, Tullia; Rayna, Sylvie; Verba, Mina. Os Bebês
entre eles: descobrir, brincar, inventar juntos. Campinas,
Autores Associados, 2011.
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Definir ao ar como livre possui um belo significado
poético. Não nos referimos a ele somente como
algo exterior, mas sim como liberdade, capaz de
expandir-se e de abordar a imensidão, com suavidade
ou impetuosidade, como se as rajadas de vento se
transportassem e expressassem as emoções próprias
de uma pessoa, como se se tratasse de algo vivo,
capaz de comunicar-se.
Entretanto, o que acontece com o ar de uma sala
fechada? Seu comportamento é previsível, sempre
estático, imóvel, morto. Se não há ventilação para
entrada de ar fresco - ar livre - se percebe em pouco
tempo seu efeito.
Com a educação acontece o mesmo. Com a infância
é necessário estar capacitado para viver com a
possibilidade do imprevisível, de adequar os rumos e
não limitar o fluir dos meninos e meninas. Se nosso
propósito é desenvolver pessoas sadias e livres,
aprendamos com o ar.
Para valorizar a importância e o efeito que tem os
espaços exteriores no desenvolvimento humano
basta apenas olhar e observar a espontaneidade e a
naturalidade das ações livres de todas as pessoas que
o compartilham. Sendo razoáveis, a sociedade atual em
<< 47

>>

nº4

REVISTA DIGITAL da Associação de Professores ROSA SENSAT
ABRIL 2012

latinoamericana

in-fân-cia
experiências
Educar ao ar livre
sumario
sumário

editorial

que vivemos se encontra sem capacidade (mas com a
urgente necessidade) para desenvolver uma convivência
harmoniosa entre as coisas boas do exterior e o turbilhão
urbano, o que leva as partes mais indefesas a terem seus
direitos, de certa forma, desrespeitados. As pessoas,
em especial, meninos e meninas, ficam subordinados
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ao trânsito, as conversas interrompidas pelos ruídos,
enquanto a natureza - e suas possibilidades - foram
aniquiladas pelo asfalto e o cimento.
Podemos dizer que as pessoas são como o ar
e a cidade é a sala que as fecha. A partir dessa
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premissa, e com nossa sensibilidade educativa,
torna-se imprescindível abrir as portas e janelas das
escolas para poder obter as maravilhas que o ar
nos presenteia. O ar livre não é somente captado
através dos órgãos sensoriais, mas também através
das diferentes capacidades e qualidades emocionais,
nelas conseguimos perceber sensações de bem-estar
e de abertura, assim como: alcançar os horizontes
desejados; receber uma grande carga de otimismo em
si mesmo e verificar as possibilidades ao redor de onde
nos desenvolvemos.
Ao ar livre - e somente aí - se vê a vida, vida que
muda a cada dia, aquela onde se põe em jogo
as qualidade pessoais de cada individuo para o
desenvolvimento autônomo, a criatividade e o
desenvolvimento pleno. Ao ar livre se conversa, se
joga, se passeia com os amigos, com os companheiros
e companheiras de escola ou ainda com nossa família.
Qualquer coisa que possamos imaginar, desde aquelas
que fizemos quando éramos pequenos até aquelas
que, não menos importantes, fazemos atualmente,
possuem o valor que lhes atribuímos, em grande parte,
pelo lugar em que se desenvolveram.
Uma educação permeada pela vida
O diálogo com o vento, o frio, o calor, a terra, a grama,
o barro, etc. nos permitem valorizar seus cuidados,
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seus processos de mudança e os ciclos da vida: em
essência o que somos e o que necessitamos. Uma
educação ecológica (*).
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Uma educação calorosa e de qualidade, não tem
sentido sem seus espaços exteriores e, mais ainda,
sem o contato com a natureza. De forma alguma,
queremos com esse argumento desmerecer o trabalho
que é feito no interior das escolas que contém grande
riqueza de recursos, assim como espaços e tempos
que são respeitosos com a infância (de certa forma,
é como levar a natureza para a escola), porém,
queremos dizer que o trabalho que se desenvolvem
nesses limites, não é suficientemente educativo, se
em nosso ideal educativo não defendermos o propósito
de desenvolver pessoas capazes de ter autonomia e
liberdade como o ar.
Nos momentos em que meninas e meninos entram em
contato com as ruas, o discurso educativo deixa de ser
relevante. Surge a espontaneidade e a fusão entre as
pessoas e o meio, oferecendo riqueza e gratificando
as crianças com suas brincadeiras, palavras e
experiências sobre o que encontram. A idoneidade
desse tipo de cenário para o desenvolvimento permite
emergir a cooperação, o cuidado com o outro e as
coisas ao redor, a autodisciplina ao conviver com
os riscos e realidades reais, o auto esforço para
<< 50

>>

nº4

REVISTA DIGITAL da Associação de Professores ROSA SENSAT
ABRIL 2012

latinoamericana

in-fân-cia
experiências
Educar ao ar livre
sumario
sumário

editorial
tema
entrevista
cultura e
y
expresión
expressão

experiencias
experiências
reflexões
reflexiones
pedagógicas

história da
historia
de la
educación
educação

as 100
linguagens
da infância

proteger, compreender e compartilhar o que se vê,
pensa e sente. De certa forma, o ar livre guarda, em
seu interior, certos componentes terapêuticos como
a tranquilidade e o silêncio, fatores necessários para
aliviar o stress e a superestimulação infantil, que
se encontram em grande quantidade nos aparelhos
tecnológicos e nos brinquedos de plásticos de uma
sociedade carregada de pressa. No entanto, seja
no meio urbano ou rural, podemos não encontrar as
melhores qualidades, mas não devemos sentir certa
desilusão perante tal inalcançável realidade. Para
isso, e principalmente nas grandes cidades, convém
dar valor educativo ao contexto das escolas, o que
conduz a uma primeira necessidade de fazer sentir nos
bairros que as escolas estão vivas, vendo com certa
frequência que esses meninos e meninas formam
parte ativa da vida cotidiana. Brincar nas praças e
zonas naturais, passear pelas ruas, incluir-se em
outros meios socioculturais, conhecer e utilizar diversos
serviços, como supermercados, teatros, etc, possui tal
riqueza que convém que não sejam apenas parte de
um aproveitamento pontual.
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que dependem apenas de nós para poder obter os
benefícios anteriormente mencionados: o olhar e o
tempo. Um olhar para a escola e para os meninos e
meninas, concentrados em olhar e escutar, apesar de
que fomos formados como educadores apenas para
falar e ensinar; desta maneira, nos abrirmos para
ler necessidades e demandas e contribuir para cada
situação com aquilo que é necessário.
Por outro lado, devido à realidade atual, o conceito de
tempo se destorce e seu significado se aproxima cada vez
mais ao rendimento e à eficiência produtiva. De maneira
nenhuma podemos definir o tempo nesse sentido, mas
sim como aquela dimensão absolutamente respeitável,

E nessa realidade: o que oferecemos nas escolas?
Ora, é muito provável que as escolas contenham
instalações e materiais susceptíveis de melhoria
em seus espaços exteriores, contudo há aspectos
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digna de viver com lentidão, onde os meninos e meninas
vivam com calma os processos que surgem nas caixas de
areia, sob as árvores que dão abrigo, sombra e abraços
simbólicos procedentes de seus galhos ou ainda no
caminho de sua casa para escola etc.
Concluindo, educar ao ar livre merece ser valorizado
não como uma opção complementar, mas sim como
um direito e uma necessidade. Para isso é preciso
transportar muitas das realidades da sala de aula para
a rua e ver como elas se enriquecem. No exterior, se
abriga a vida, possibilitando o diálogo harmônico entre
o humano e o natural, ambos evoluindo lado a lado.
SERGIO DÍEZ

Professor de Educação Infantil
Tradução: Luciane Pandini Simiani
* 1. f Ciência que estuda as relações dos seres vivos entre si e ao
seu meio. 2. f Parte da sociologia que estuda a relação entre os
grupos humanos e seu ambiente tanto físico como social. Fonte: RAE
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FREIRE, Heike. Educar en verde: Ideas para acercar a niños
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Espaços e tempos livres onde no se geram dinâmicas de auto-organização, criatividade e prazer.

<<

53 >>

nº4

REVISTA DIGITAL da Associação de Professores ROSA SENSAT
ABRIL 2012

latinoamericana
Editores

Redação

in-fân-cia
reflexões
Pedagógicas
Veja como eles brincam!
elisabet abeyà

sumario
sumário

editorial
tema
entrevista
cultura e
y
expresión
expressão

experiencias
experiências
reflexões
reflexiones
pedagógicas

história da
historia
de la
educación
educação

as 100
linguagens
da infância

Brincadeiras aos pares, brinquedos que se
transformam em outras coisas, momentos de
expressão e de prazer ... Não precisa ir muito longe
para encontrar isso. Basta ter um bloco de notas
e escutar, atentamente, onde existam crianças
brincando. E, quem não acredita, saia e vá procurar
pois certamente encontrará.
Passei um tempo na escola SonFerriol, em um bairro
de Palma. Lá eu vi como as crianças da educação
infantilbrincavam. Eu, simplesmente, olhei e tomei
algumas notas rápidas em meu bloco para ler e
compreender depois.
O que aconteceu, e eu vou lhes contar a
seguir,emergiu num dia ao acaso, em uma escola
escolhida de forma aleatória, pois em função de meu
trabalho atual visito, com frequência, várias escolas de
Educação Infantil.
Presumo que estas situações sejam semelhantes a
muitas daquelas que acontecem todos os dias e que
também sejam parecidas as de outras escolas ou ainda,
outros locais onde as crianças têm a oportunidade de
brincar juntas.
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Os objetos: madeiras, pneus, pedras, entre outros,
tornam-se qualquer coisa, graças à imaginação,
aos significados que são negociados e podem,
constantemente, mudarsegundo o momento,
a sequência de tempo e o papel que cada um
desempenha durante o jogo.
Se abrirmos bem os olhos e os ouvidos, sempre
que encontremos um pequeno jogando, vamos
ver uma demonstração de imaginação, uma fonte
inesgotável de prazer, ideias, descobertas e iniciativas
de pensamento e ação. Quando as crianças brincam
sozinhas, os adultos, seja em casa ou na escola,
costumam aproveitar o tempo para realizar mil e uma
tarefas que sempre permanecem por fazer.
Eu proponho que, de vez em quando, paremos por
um momento e simplesmente olhemos como eles
jogam: sem dirigir, sem censurar e sem realizar uma
interpretação.
Onde quer que façamos esta ruptura, veremos a riqueza
do jogo infantil.
Agora, simplesmente, passarei a contar o que eu
vi hoje quando me permiti uma pausa na escola de
SonFerriol e abri meus olhos e ouvidos. Meninos e
meninas do grupo de cinco anos estavam merendando
<<
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antes de ir para o pátio. Rafel e Pére já haviam
terminado o lanche e foram buscar uma caixa cheia de
pequenos pedaços de madeira coloridas. Rafel estava
começando a construir um castelo com peças azuis e
amarelas. Colocava as peças com cuidado.
Perto dele, Pére iniciava a montagem de um castelo
inteiramente igual: azul, amarelo, azul, amarelo, e
assim por diante. Quando Rafel vê sua construção tão
bem imitada, chuta o castelo de Pére. Outra criança
se aproxima para ajudar Pére e ambos começam a
reconstruir, mas ao contrário do anterior, desta vez
utilizammuitas outras cores. Quando conseguiram
torná-lo bem alto, Pére sorri de prazer.
Enquanto isto Rafel, que havia se distanciado do jogo,
coloca algumas madeiras planas sobre uma mesa e,
com outra madeira,que tem a forma de boneco, vai
jogando as peças para o chão.Me aproximo e pergunto:
– “Quem é este?
– É Pinóquio.
– O que ele está fazendo?
– É que havia fogo e o Pinóquio foi pego pelo fogo.
Mas agora ele está atirando pedras para apagar com o
fogo”.
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Quando Pinóquio havia terminado de jogar todas as peças,
Rafel, com as mesmas madeiras, construiu uma casa e
colocouo Pinóquio dentro. Ao chegar a hora de guardar as
madeiras, Rafel colocou-as todas na caixa, exceto o Pinóquio.
Ele o tomou, amorosamente, e o fez dar pequenos saltos pelo
chão. Quando chegou perto da caixa, colocou-o suavemente
e disse adeus com a mão. Todos saíram para o pátio e lá se
reuniram com as crianças de três e quatro anos.
O pátio é grande, com muitos cantos e muitas
possibilidades de brincadeira: árvores, areia, balanços,
escorregas, rampas, etc... Passeio pelo pátio e continuo
assistindo e tomando notas em meu bloco. Um menino
chama o outro e diz:
“– Venha que eu te levo na garupa!”
O outro sobe nas suas costas e, logo depois, ambos
caem no chão dando muitas risadas. Eles repetem a
mesma operação várias vezes e, cada vez que caem no
chão,rolam de tanto rir.
Passo, agora, perto dos balanços. Lá estão duas
meninas se balançando. Uma diz para a outra:
“– Agora estávamos dirigindo e o nosso carro voava!!
Olhe estou vendo a Ainoa e a Estefania escondidas
entre os arbustos.”
<<
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Elas têm quatro anos. Estefania está completamente
presa em um pneu e chora um pouco. Ainoa lhe diz:
“Não chora, não chora!” César se aproxima e toca no
pneu. Ainoa diz: “Não, César, você não. Eu éque sou a
mãe e ela é o bebê ...Bem, se quiser você pode jogar,
você será o cachorro”. Estefania se levanta e os três
juntos se dirigem para os arbustos. Agora parece queeles
foram passear e fazer compras. Ainoa compra e Estefânia
vende. Porém, neste momento, passam duas crianças e
levam os pneus. As duas pequenas saem gritando:

Em outro lado, dois meninos de três anos de idade
constroem uma montanha de areia. Com um
pedacinho de pau fazem uns buracos. O menor dos
dois põe a orelha no chão e, logo a seguir, achata a
montanha com a mão. Eu pergunto o que faz e ele me
diz:

“– Não! A cama não!”

“– Eu estou fazendo um pastel.”

Elasos perseguem até conseguirem recuperar os pneus.

Pego um pouco de areia para provar. Ele sorri e eu,
satisfeita, fico pensando sobre os mistérios do jogo, os
mistérios que os professores e os pais têm o privilégio
de observar a cada dia.

“– Brr, brr! Vamos para a nossa casa!”
Instalam os pneus em outro lugar do pátio e o bebê
voltaa dormir.

”– Uma cuca.”.
Seu amigo pega um punhado de areia com uma mão,
alisa com a outra e me diz:

Dois meninos, agarrando-se a cerca, olham o que
acontece na rua e enxergam um pai passeando com
sua filha pequena. Depois de um momento, um dos
meninos encontra uma pedra pequena de forma
alongada, mostra ao companheiro e diz:
“– É um sapato daquela menina, da menina de antes”.
Ele não soltou a pedra durante todo o período de
tempo do pátio.

ELISABET ABEYÀ

Professora de Educação Infantil
Tradução: Altino Martins Jr.
<<
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Malaguzzi indica que a criança, assim como o artista,
é capaz de ir além para dar novo significado àquilo
que a rodeia. Em seus olhos, se lê a surpresa do novo,
carregada de possibilidades do inédito. Existe, por
consequência, uma proposta estética, que possibilita
inaugurar uma escola com uma educação que supere
as normas estabelecidas e o tédio, que permita
escolhas e a construção de novas combinações. Uma
educação transgressora.
Se por estética entendemos, como indicou Bateson,
ser sensível a estrutura que conecta as coisas e os
acontecimentos, podemos afirmar que Loris Malaguzzi
foi um condutor vital da estética. O estranhamento,
o espanto e a sedução estética são algumas das
estratégias que ele colocou em ato para conseguir que
a educação e a estética formem uma só coisa.
Cada nova realidade estética confere uma nova
definição à realidade ética do homem, já que a
estética é a mãe da ética. As categorias do “bem” e
“mal” são, em primeiro lugar e sobre tudo, categorias
estéticas.1
<<
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O estranhamento
Malaguzzi gostava da estética do inesperado. Não
suportava a rotina, a cópia estereotipada e típica
que levam a educação em direção a uma repetição
absurda. Buscou, desta forma, como o artista, a
estética de conhecer o novo, ou de ver o cotidiano com
as lentes do inédito.
No entanto, para que isto ocorra, comentava, é
necessário aprender a escutar. A escuta nos ajuda a
entender como as crianças pensam e acreditam que
crescem. A escuta nasce ao tornar estranho o familiar.
Trata-se de entender em profundidade o conceito de
estranhamento; uma palavra cunhada por Sklovskij,
que poetas como Rilke2, Majakovskij3 e Akmatova
desenvolviam e que, Loris, viveu. Bruner também
refletiu sobre a experiência de Reggio Emília, e assim
declarou:
[...] A palavra russa “ostranenyi” significa “fazer
estranho ou alienar as coisas que nos parecem familiar
para poder examiná-las de uma nova maneira, ou para
poder refletir sobre o que estamos fazendo”. Os poetas
trataram de lançar um novo olhar sobre o mundo e
foram um perigo para qualquer forma de dogmatismo
e, a principio, foram feitos prisioneiros nos cárceres
de Stalin. Viver como poeta ou praticar o “ostranenyi”,

viver a “experiência do estrangeiro” significa viver
perigosamente4
Também Gianni Rodari, fonte contínua de inspiração
para Malaguzzi, nos falava sobre este tema.
A função da arte é transmitir a impressão do
objeto como visão e não como reconhecimento.
O procedimento da arte é procedimento de
estranhamento do objeto. Para fazer de um objeto um
fato artístico é necessário retirá-lo da categoria dos
fatos da vida… agitar o objeto… retirar o objeto das
séries de associações cotidianas.5
O estranhamento tem relação, diretamente, com
a ideia dos ready-made de Duchamp ou, com as
obras do pop-art, ainda que toda obra de arte ou
de artista – por definição – participem desta ideia.
E este ostranenyi sklovskiano da qual também fala
Malaguzzii6, é um principio e uma estratégia para
escutar e revelar esta estética do conhecer infantil.
Por isso nos surpreende tanto sua apreciação que nasce
da escuta das crianças. Escutar é estar alerta para
deixar de considerar as coisas como naturais e óbvias.
E isto ajuda esta atitude de estranheza que resgata a
evidência trivial do extraordinário e inesperado que existe
nas palavras, nos gestos, nos desenhos e nos olhares
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das crianças. É necessário desconfiar do evidente para
buscar significados mais profundos naquilo que parece
banal. Isto transforma a profissão de educar em algo
mais divertido. Vemos, neste sentido e, em forma de
exemplo, um fato aparentemente banal para revelar
como Malaguzzi narra a experiência de algumas crianças
brincando com os argolas de borracha e o significado
que lhes atribui:
Quem disse que uma mangueira não é nada mais
que uma mangueira? [...] Se alguém de nós tivesse
descoberto outros significados menos habituais para a
mangueira, como por exemplo, que pudesse ser uma
serpente que se enrosca e que pode nos estrangular,
talvez nos tratariam como loucos e nos prenderiam.
Não é assim; não é o mesmo se quem faz isto são as
crianças. Então, toleramos, olhamos com suficiência,
pensamos que é permitido fazer isto nesta idade,
porém depois, crescerão... e...
Verdadeiramente somos grandes, autênticos ignorantes
e formidáveis autocastrados.
Quem disse que as crianças tem um vocabulário
reduzido, uma competência linguística reduzida?
Se tentarmos dar `a elas esta banal mangueira,
veremos imediatamente quanta riqueza de invenção,
<<
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liberdade, autêntica capacidade de pensamento,
explosão interpretativa e fecundidade de vocabulário
são capazes de colocar na sua brincadeira. Quando
parece que a brincadeira se acaba, então, as crianças
são capazes de inventar outra e a mangueira, olha!
Sensível, continua incrivelmente disponível para
disfarçar-se infinitamente, e combinar-se em
piruetas e significados subversivos.
Recordando o famoso encontro de Alice com o
Ovo, ou como uma encíclica, acredita-se como um
déspota absoluto da palavra: “quando eu uso uma
palavra, eu decido o que significa”. Bem. As crianças,
envergonhando ao próprio Carrol e as interpretações
freudianas que hoje estão na moda, são, todas,
Cabeças de Ovos, já que o significado das palavras
elas decidem em uma admirável e limpa brincadeira
que é aquela que dá alegria de presentear os objetos
e os atos, numa experiência que se renova e não
termina nunca. É como um prolongamento do fim,
da morte, do peremptório, uma superação das
contradições.
As imagens fotográficas são uma prova, um documento
vivo do que estamos dizendo: uma confirmação de que a
pedagogia e a didática não tem necessidade de grandes
instrumentos e aparatos complicados, necessitam – em

troca – de mergulhar e molhar-se, confiando ao não
previsto, quer dizer, ao limerik, ao jogo do sem sentido.
A mangueira é, antes de tudo, um limerik, um
instrumento, um material para descobrir, agora que
está ali, entre as mãos livres das crianças, uma
espécie de monstro para domá-lo, que não se pode
controlar e que se escapa.
Também, em outras versões mais comuns, porém
também muito férteis, é uma grande garganta que
pode encher de água e que pode levá-la do monte
até a planície. Também a argola, se as crianças se
dedicarem, poderá ser o Arco do Triunfo, no qual
poderá se passar divertindo-se. Então, a mangueira
tem a necessidade de uma alma e, se conseguirmos
oferecer-lhe, ela se transformará em uma serpente
gigante que desce das vinhas para brincar de
esconde-esconde.
Porém, a mangueira pode também servir como
um freio para o cavalo e o cavaleiro que vão caçar
aventuras no vale solitário [...].
A pedagogia está nas crianças, porém não só nas
crianças, está ligada a sua ação. Sartre disse que
a “imaginação é um ato, não uma coisa...”. [...] A
mangueira, é banal, no entanto, pode ir ao topo com a
<<
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interpretar (ou inovar) o que, aparentemente sempre
temos feito, isto pode nos levar a uma rotina alienável.
Buscar o entusiasmo no novo como diferente que é, se
pensarmos que o diferente pode estar na capacidade
de olhar de outra forma o mesmo (o que já não é igual)
para abrir novas expectativas de ver e do saber estar.
Significa, de alguma forma, por em prática o que alguns
definem como “observação flutuante”:
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ajuda das crianças, como afirma Jean Paul Sartre. Que
não é pouco.7
Esta capacidade de olhar as coisas com olhos
de novidade é o que, em outras ocasiões8 temos
definido como inovação educativa; quer dizer, como
uma recriação circular em busca (como demanda ou
solicitação) de novos pontos de vista interpretativos,
interdependentes e intercambiáveis nos contextos
específicos, das mesmas atividades que aparentemente
sempre temos realizado. Se perdermos a atitude de re-

A surpresa
Para Loris, é necessário que nos demos conta, em
primeiro lugar, da surpresa que se percebe nos olhos das
crianças:

“Esta capacidade de
olhar as coisas com olhos
de novidade é a inovação
educativa”
<<
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Trabalhar com as crianças quer dizer ter que fazer as
coisas com poucas certezas e com muitas incertezas.
O que nos salva é o buscar e não perder a linguagem
da maravilha que permanece nos olhos e na mente
das crianças. É necessário ter a coragem de produzir,
obstinadamente, projetos e escolhas. Isto é uma
competência da escola e da educação.10
Esta fascinação supõe, para o pedagogo reggiano, uma
maneira de entender e compreender os processos de
construção da criança.

Uma surpresa que Malaguzzi distingue curiosamente
da maravilha. Esta nos faz estremecer de emoção.
Trata-se de uma atitude de atenção e de espera
que pode conseguir aumentar a surpresa da criança
ou reduzi-la ao nada, matando as potencialidade
originais de uma criatura que necessita investigar
e surpreender-se para crescer. A surpresa é essa
emoção sutil, que nos põe em alerta, para buscar
os significados importantes das coisas que vemos,
sentimos ou reconhecemos.
<<
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Trata-se de saber se podemos trabalhar sobre a
surpresa infantil, ou se isso é uma espécie de
incógnita a qual não sabemos sair (…) Quero dizer
que a surpresa acontece quando a criança se dá
conta de que é autora e protagonista de sua própria
aprendizagem (…) Pensando por um minuto nas
relações que existem entre a surpresa e a estratégia.
(…) O que é importante é que entendamos que a
surpresa pode ser o instrumento que, não só, pertence
a criança, senão, que pode ser um instrumento de
que nós podemos usar para manter alta a capacidade
de tensão que a criança demonstra em seu ritmo de
exploração, de investigação.
Desta maneira, se converte em um instrumento de
grande complexidade que deve ser mantido. Não
sei quantos jogos de surpresas temos transcrito em
nossos diários em que reconhecemos as experiências
das crianças.
Creio, sem dúvida, que a surpresa é diferente da
maravilha; é mais sutil, mais ligeiro e pode ser
reconhecido porque vale a pena tê-lo como um
tesouro. A maravilha pode ser encontrada, mas pode
criar dúvidas e interrogações banais. Não sabemos se
pode ser uma maravilha dramática ou espetacular. Em

troca, a surpresa tem um sentido solar, de plenitude,
de Eros, de festa que a criança consegue quando
certos acontecimentos geram essa surpresa, ou
quando se dá conta de estar diante de uma espécie de
discrepância, de pequena voracidade ou em um tipo
de vertigem que reside na surpresa.
O jogo do cuco é um jogo extraordinariamente estético.
É aparentemente simples, mas pela aparição do outro
provoca um calafrio na coluna como quando se escuta,
emocionado, uma peça musical (…) Basta um gesto
ou um olhar nosso para que se possa potencializar a
surpresa da criança ou para que se possa reduzi-la.11
A surpresa estética que produz estranhamento leva
a destacar a ideia do padre Balducci, e também
de Gaston Bachelard, tão amada por Malaguzzi, da
criança portadora do inédito. Inédito por concentrar
a fascinação do desconhecido, da incerteza, do
escondido, das possibilidades submersas que desejam
sair para a superfície para ser vista; esta nostalgia do
futuro que fala Malaguzzi.
A fascinação da criança não é essa que um certo
romantismo tem tratado de resgatar. É uma fascinação
metafísica na qual podemos intuir as possibilidades
inéditas que há. E sentirmos a condição humana em
seu sentido aureolar.
<<
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Nós, os adultos, somos o que somos. A criança,
ao contrário, tem o espelho e a transparência das
possibilidades do homem escondido. Quem está com
ela pode sentir sempre esta fascinação.12 Contudo,
para que esta ideia de inédito
se desvele com toda sua força e toda sua potência é
importante, segundo Malaguzzi, que
sejamos capazes de realizar uma educação
inexplorada, fora da retórica, dos cânones
e dos marcos estabelecidos. Uma educação que
provoque e, ao mesmo tempo, desencadeie tumulto,
surpresa, admiração e susto.
Em definitivo, escândalo.
Breton diz a Buñuel quando estava a ponto de morrer:
“Agora meu amigo, já não há ocasião para escandalizar
a ninguém”. Mas nós temos que encontrar o prazer de
provocar escândalos, tanto quanto se pode permitir a
pedagogia. Que pode ser como um despertar incomum
que nunca temos tido. Isto permite ver o mundo como
jamais antes havíamos visto. Encontrar e sentir esta
novidade nos conecta com um pensamento de SaintExupéry quando diz que: “nos nunca podemos duvidar
que cada um de nós pode ser ocasião de ser um
homem diverso”. E esta é a dimensão que temos que
buscar, também, na criança.13
<<

65 >>

nº4

REVISTA DIGITAL da Associação de Professores ROSA SENSAT
ABRIL 2012

latinoamericana
Editores

in-fân-cia
historia da educação

Redação

Coordenação

Conselhos

Apoios

Loris Malaguzzi: sonhar a beleza do inesperado

sumario
sumário

editorial
tema
entrevista
cultura e
y
expresión
expressão

experiencias
experiências
reflexões
reflexiones
pedagógicas

história da
historia
de la
educación
educação

as 100
linguagens
da infância

A sedução estética
Para Malaguzzi14 existe uma estética do conhecer antes
que um conhecer estético. Estas ideias, aprofundadas
por Donata Fabbri e Alberto Munari15, significam que
o que conseguimos realizar se conecta dentro de um
prazer estético..
Trata-se de um estado de ânimo que se complexifica e
se aperfeiçoa através de uma imprecisa e sutil teia de
aranha (que pode crescer como uma trança) embora
conheçamos e façamos projetos que nos fazem eleger
entre modelos de ação, pensamento ou imaginários que
tem suas raízes (talvez de onde venha) dentro de nós.16
Para conhecer17 é necessário escolher entre
incertezas pertinentes. Para tanto, aprender
significa decidir e cada decisão é uma eleição entre
diversas incertezas. Mas esta eleição não pode ser
só um problema de lógica ou de falsidade, como
diria Popper, já que se fala de incertezas e não de
certezas. Desta forma, o âmbito de eleições tem
que pertencer a um nível que não seja o puramente
racional. Humberto Maturana18 fala da sedução
estética como um marco de referência que estabelece
um olhar poético para conseguir esse bem-estar
natural, necessário para eleger e decidir.
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Portanto existe uma dimensão estética no processo
mesmo de conhecer. Uma dimensão que é uma
fascinação ou essa vibração estética que fala
Malaguzzi.

“Aprender, significa
decidir, e cada decisão
é uma eleição entre
diversas incertezas”

que parecía que no existiesen. Esa vibración es,
también, la que nos impulsa a mejorar los constructos
de nuestra sensibilidad interpretativa y creativa, a
descubrir los valores y los efectos del placer que se
suscitan en nosotros y en los demás: un «atrevimiento»
para seducir y ser seducidos.19
Donata Fabbri20 chama este assunto de projeto
estético. Este projeto cria um marco de referência,
como um desejo, para eleger respondendo fascinados
a certos juízos relacionados com o gosto ou prazer
estético. Uma estética que nos cativa cognitivamente
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Desta maneira, a sedução estética se converte
em uma dimensão do conhecimento que ilumina
algo que, talvez, sentimos quando falamos, lemos,
admiramos uma imagem, encontramos um conceito,
ou escutamos uma sinfonia21.
Além, disso, a sedução estética, como comenta
Malaguzzi, não é só um problema do conhecimento
individual senão, está na base da construção
intersubjetiva do conhecimento e na relação cultural
com o saber. Esta relação, para Alberto Munari, é
uma rede extremamente densa de interconexões que
formam um retículo ou hipertexto pelo qual navegam
nossas decisões de caráter cognitivo,
moral e estético.
O problema, comenta o pedagogo reggiano, está em
como ajudar as crianças a sentir esta sedução estética
que está presente nos processos de conhecimento e
na semiologia de seus jogos linguísticos, analógicos,
artísticos e metafóricos de suas cem linguagens.
Assim o ratificam o testemunho importante de Howard
Gardner e a inesgotável investigação de seu mestre

Nelson Goodman quando falam da “genialidade” dos
vínculos simbólicos. Gardner fala insistentemente,
da sensibilidade estilística das crianças - modestas
digo eu e, conhecedor diz ele - e da simbologia
que provêm dos jogos linguísticos, analógicos e
metafóricos. Jogos que hoje estão rapidamente
crescendo, sugeridos pela semiologia que caracteriza
a sociedade da imagem e da informação consumista,
na qual vivemos e que, sem dúvida, influenciam na
multiplicação e subtração do valor que tinham os
velhos significados simbólicos.22

“A pedagogia
de Malaguzzi é
transgressora porque
luta contra a comodação,
o aborrecimento
e o tédio”
A estética em Loris Malaguzzi
Como relata Isabel Cabanellas, devemos entender a estética
em Malaguzzi como uma capacidade da pessoa de entrar em
ressonância com o mundo. Nesta forma de conhecimento,
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supõe incluir o gosto pelo belo e pelo harmonioso “entendido
como experiência e não como adorno vazio”23.
Esta é a sedução estética de que Malaguzzi foi um
feroz e sensível defensor.
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Dizemos, também, que a pedagogia de Loris é estética
por sua capacidade de revelação, de (des)ocultar o
essencial com relações novas entre os acontecimentos
que parecem distantes, por sua tensão capaz de
transgredir a si mesmo sem nunca tracionar-se e,
também, por sua amplitude de comunicação hieróglifa,
metafórica e simbólica que multiplica nossa imagem do
mundo e da infância.
Sua pedagogia é transgressora porque luta contra
a acomodação, o aborrecimento, o tedio. Busca
intencionalmente - com amabilidade e paixão - a

alegria, o otimismo e a ironia. É transgressora por sua
capacidade de assumir riscos, de realizar eleições e
desafios múltiplos e, por sua imaginação constante para
transformar o utópico em possível; e o possível em real.

Imagens tiradas por Alfredo Hoyuelos em Escola Infantil Municipal
Egunsenti de Pamplona
ALFREDO HOYUELOS

Mestre e Doutor Europeu em Filosofia e Ciências
da Educação.
Tradução: Paulo Sergio Fochi e Loide Pereira Trois
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Notas:
1. Josif Brodskij, no discurso realizado na ocasião do Prêmio Nobel.
2. «Quanto mais silenciosos, pacientes e abertos estivermos ( …) mais certamente
entrará em nós o novo, melhor o adquirimos, mais fará destino em nós, e
sentiremos familiares e próximos a ele quando um dia “aconteça”. (RILKE, Rainer
Maria. Cartas a um jovem poeta. Madrid: Aliança,2001.pag.79)
3. Majakowski é um grande talento, como o define Blok, um enorme talento. É
capaz de apresentar coisas que temos visto muitas vezes de uma maneira que
nos parecem novas. Maneja as palavras e o dicionário como um mestre audaz que
trabalha de acordo com suas próprias leis, goste ou não goste de sua artesania”.
(TROSKIJ, Leon. MAYA-KOV-SKY V: Poemas 1913-1916, Madrid: Visor, 1933. pag.9)
4. BRUNER, Jerome. Praticare la “ostranenji” ovvero vivere pericolosamente
insieme”. Reggio Emilia: Rechild, núm.4, pág.12.
5. RODARI, Gianni. A gramática da fantasia. Barcelona: Avance, 1979. p.204.
6. MALAGUZZI, Loris. Se o ateliê está dentro uma longa história de um projeto
educativo. Bambini, n.4.12, dezembro, 1988. p. 31.
7. MALAGUZZI, Loris. “ Il tubo di gomma”, Zerosei, 6, núm. 2 ( janeiro, 1976), p.70-73.
8. HOYUELOS, Alfredo. A inovação na etapa da educação infantil. In: A inovação
na etapa da educação infantil. Barcelona: Instituto de Ciências da Educação da
Universidade Autônoma de Barcelona,1933, p. 9-19.
9. DELGADO, Manuel. O animal público. Barcelona:Anagrama,1999 p. 49-50.
10. Loris Malaguzzi, citado por Laura Rubizzi: “I diritti degli insegnanti”, em diversos
autores: Una carta per tre diritti, Reggio Emilia: Centro Documentazione e Ricierca
educativa Nidi e Scuole dell Infanzia, 1955, p. 21

11. MALAGUZZI, Loris. Laboratorio su la progettazione alla scuola dell’infanzia
(transcripción de una conferencia pronunciada en Reggio Emilia el 28 de marzo de 1988).
12. BALDUCCI, Ernesto: «I bambini portatori dell’inedito» (con una introducción de
Loris Malaguzzi), en Bambini, 3, núm. 6 (octubre 1989), pág. 5.
13. MALAGUZZI, Loris. Seminario svedesi. Relazione d’apertura. Modelli e
congetture... (transcripción de una conferencia pronunciada en Reggio Emilia el 19
de mayo de 1993)..
14. MALAGUZZI, Loris. A educação infantil em Reggio Emilia
Barcelona: Rosa Sensat-Octaedro, 2001, p. 73.
15.. MUNARI, Alberto. Strategie di costruzione della conoscenza (conferencia
pronunciada no Congresso de Reggio Emilia celebrado em 29 de março de 1990).
16. Malaguzzi, Loris. A educação infantil em Reggio Emilia,
Barcelona: Rosa Sensat-Octaedro, 2001, p. 74.
17. MUNARI, Alberto. Strategie di costruzione...
18. MATURANA, Humberto. Emoções e linguagem. Santiago de Chile: Dolmen, 1997, p. 57-59.
19. MALAGUZZI, Loris. A educação infantil em Reggio Emilia, Barcelona: Rosa
Sensat-Octaedro, 2001, p.74.
20. Citado por Alberto Munari: Strategia di costruzione..
21. MALAGUZZI Loris. A educação infantil em Reggio Emilia, Barcelona: Rosa
Sensat-Octaedro, 2001, pág. 74
22. Loris Malaguzzi: La educación infantil..., pág. 75.
23. CABANELLAS, Isabel. A estética na obra de Malaguzzi (4 de mayo de 1994),
documento inédito.
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minorias para as minorias, logo foi das minorias para
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indivíduo que lhe permite inserir-se na sociedade de
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vanesa díaz
O Sistema Nacional de Orquestras e Corais Jovens e
Infantis da Venezuela foi criado em 1975, pelo maestro
José Antonio Abreu, com oito jovens estudantes da
antiga Escola de Música José Ángel Lamas de Caracas,
originando a necessidade de criar um programa com
características pedagógicas próprias e originais, capaz
de adaptar a metodologia de ensino existente em
outros países à realidade venezuelana.
O objetivo do Sistema é oferecer às crianças
em situação de risco a oportunidade de adquirir
habilidades que as ajudem a sair da pobreza, retirandoas das ruas, drogas, violência e criminalidade. É
um modelo comprovado de como um programa de
educação musical pode criar grandes músicos e mudar
drasticamente as vidas de centenas de milhares
de crianças pobres de um país. Sua abordagem de
educação musical enfatiza uma prática intensa de
grupo desde as primeiras idades e um compromisso
de manter sempre presente a alegria e a diversão que
são derivadas da aprendizagem e da criação musical.
http://www.fesnojiv.gob.ve/es/tocar-y-luchar.html

A metodologia do Sistema se desenvolve com um
plano de estudos nacional que, embora inclua uma
sequência musical estabelecida, pode ser adaptado de

acordo com as necessidades ou características de cada
comunidade. Para a educação musical das crianças
(desde os três anos) o Sistema contempla os níveis
Kinder musical (jardim de infância musical), iniciação
musical, orquestra pré-infantil Mozart e orquestra
Beethoven. Um dos pontos fortes do Sistema é a
formação da equipe de docentes que em grande
maioria são ou foram membros dele.
Se um aluno ingressa em uma orquestra infantil
da cidade recebe uma retribuição em dinheiro. O
que honra as conquistas do aluno e o fazer música
adquire um valor real para a família, que não sente
necessidade de retirar a criança do sistema para ir
trabalhar. http://www.fesnojiv.gob.ve/

Conversando com Vanesa Díaz Diretora da
Orquestra pré-infantil Mozart, de Maracay.
Como é o processo de seleção das meninas e
meninos para o ingresso no Sistema de Orquestras?
É realizada uma pequena avaliação dos candidatos
que consiste em seguir padrões rítmicos simples e se
pergunta à criança se vem porque quer ou porque os
pais desejam. O número de selecionados depende da
capacidade que tenha o núcleo em assumi-los. Podem
ingressar a partir dos três anos.
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Como se desenvolve o processo de educação
musical das crianças?
A formação musical inicia com três atividades ou
materiais denominados: Kinder Musical (jardim de
infância musical), que é a teoria; orquestra (iniciação
ao instrumento ou orquestral), e coral (iniciação
vocal), que são desenvolvidos com métodos de acordo
com as características de aprendizagem das crianças

e, sempre, a partir do lúdico. Estas atividades ou
materiais são oferecidos uma vez por semana, em
períodos que vão de 30 minutos para os três e quatro
anos e de 45 minutos a uma hora para os de idades
compreendidas entre cinco e sete anos.
Cada atividade tem um(a) professor(a) e dois
auxiliares docentes ou monitoras que são estudantes
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avançados(as) no Sistema de Orquestras. No Kinder
Musical são utilizados instrumentos de percussão
sensíveis ou a flauta doce. Na orquestra, tomando
como base as características evolutivas da criança,
tais como capacidade respiratória, trocas na dentição,
dimensões físicas de suas mãos e coordenação motora
fina, não são utilizados instrumentos de sopro ou de
cordas, como o violino. Contudo, quando uma criança
manifesta preferência por outro instrumento de corda
como a viola, violoncelo ou o contrabaixo, se permite a
oportunidade. Isso geralmente ocorre quando a criança
vem de uma família com cultura musical orquestral.
O que é a Orquestra?
A Orquestra Pré-infantil Mozart é a primeira organização
musical do Sistema de Orquestras a que as crianças
ingressam depois de completarem um ano acadêmico
no Kinder Musical e onde permanecem até os sete
anos para então participarem da Orquestra Infantil
Beethoven, período que coincide com o ingresso no
primeiro ano de educação primária ou básica. As
crianças são incorporadas progressivamente à Orquestra
Mozart como parte da atividade chamada iniciação ao
instrumento ou iniciação orquestral.
Qual é a rotina de aulas e as atividades especiais
na Orquestra?

Em um primeiro nível são trabalhadas as notas
musicais associadas por cores. Cada criança tem sua
pasta de partituras, na qual colore as notas musicais
com a cor pré-definida para cada uma. A iniciação
orquestral, semelhante a todas as atividades,
acontece a partir do jogo, da atenção
individualizada e em pequenos grupos. Faz parte das
atividades de rotina, aprender a posição correta para
sentar, colocar e sustentar seu violino, o cuidado com
este instrumento (utilização de colofônia ou resina
para hidratar as cordas, colocação do violino em sua
caixa e como transportá-lo);
aprendizagem de pequenas melodias
rítmicas e o modo como entrar em um palco.
Cada núcleo, dependendo de sua capacidade pode ter
até 150 crianças, com grupos formados por 20 a 30
crianças, sendo cada grupo atendido por um
professor e dois auxiliares ou monitores que são
estudantes avançados do Sistema de Orquestras.
No mês de dezembro e ao final de cada ano escolar
(julho), a orquestra completa, integrada por todas
as crianças que participam do núcleo realizam
apresentações públicas. Além destas, outras
apresentações são organizadas no decorrer do ano.
Em todas elas, a colaboração dos pais é essencial.
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Como é garantida a permanência das crianças
no Sistema? Existem programas de apoio?
O Sistema de Orquestra é uma atenção musical
progressiva que possibilita que as crianças avancem
desde a infância até a fase adulta, garantindo a
permanência de seus membros. Em cada núcleo os
pais podem adquirir os instrumentos para seus filhos
e para aqueles que não podem, existe um banco
de instrumentos criado por meio de doações. Outra
forma de garantir a permanência das crianças na
Orquestra é formando os pais através da “Orquestra
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Mozart de Pais”, a qual nasceu pela inquietude destes
em contribuir na formação musical de seus filhos,
desde o maternal (3 anos de idade). Esta orquestra
de pais se encontra duas vezes na semana em
horários noturnos, trabalhando os mesmos conteúdos
previstos para seus filhos, como por exemplo segurar
o instrumento de forma correta e ler as notas
musicais.
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Para entrar neste programa requer, além de interesse,
não possuir formação musical e frequentar sem as
crianças. Os pais começam utilizando instrumentos
musicais dos seus filhos e também realizam
apresentações públicas. Toda esta formação os faz
valorizar e apoiar a educação musical que acontece
nos núcleos. Em função do ingresso na Orquestra
ser opcional todos os pais recebem informações e
orientações dos professores sobre o Sistema e como
apoiar a prática de seus filhos em casa.
Existem referências do impacto social e acadêmico
do programa nas crianças com baixos recursos
econômicos?
A música é mágica, é a melhor medicina do mundo.
Há crianças que ingressam que não sabem falar e
possuem mau comportamento, o que não é culpa
delas mas parte do contexto no qual se desenvolvem
e, progressivamente, vão se verificando mudanças
em suas formas de expressar-se e de relacionar-se
com os demais. É gratificante ver como a música
vai substituindo a televisão, vai acabando com o
tempo de ócio e complementando as aprendizagens
acadêmicas do sistema educativo regular. O Sistema de
Orquestras Infantis tem se expandido por todas as zonas
geográficas e estratos sociais do país. Para o cuidado
da criança com necessidades educativas especiais,
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76 >>

nº4

REVISTA DIGITAL da Associação de Professores ROSA SENSAT
ABRIL 2012

latinoamericana
Editores

Redação

Coordenação

Conselhos

Apoios

in-fân-cia
los 100 lenguajes de la infancia
Orquestras e corais jovens e infantis da Venezuela
desde 1995, o Sistema conta com um programa de
Educação Especial que visa a integração na sociedade
das pessoas com deficiência através da música.
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Diretora da Orquestra Pré-Infantil Mozart,
de Maracay – Venezuela.
Agradecimientos
Aos professores Vanesa Díaz e Roberto Marín, às
crianças e pais da Orquestra Pré-Infantil Mozart de
Maracay, Estado de Aragua.
Tradução: Larisa Bandeira e Bianca Ceroni

O impacto positivo da experiência dos Sistemas de
Orquestras Infantis e Jovens, no desenvolvimento
integral, fez do maestro José Antonio Abreu merecedor, em 1995, da nomeação como representante
especial da UNESCO para o desenvolvimento de um
Sistema Mundial de Orquestras e Corais Jovens e
Infantis, que promovam e divulguem este modelo de
educação musical venezuelano por todo o mundo.
Foram criados programas de educação musical em
mais de 25 países.
Fundação Musical Simón Bolívar
Contatos

Fundação Musical Simón Bolívar http://www.fesnojiv.gob.ve/
Vídeos
Orquestra Pré-Infantil Mozart Núcleo Aragua http://youtu.be/G4jrLo7g-tw
Facebook Orquesta Preinfantil
Facebook Orquesta de Padres Mozart
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