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Nossa	  civilização	  está	  atravessando	  uma	  fase	  de	  transição	  que	  afeta	  a	  todos	  
os	  seres	  humanos,	  tanto	  no	  âmbito	  econômico,	  social	  e	  cultural	  quanto	  no	  	  
educacional.	  

Vamos	  refletir	  a	  respeito	  da	  situação	  nesta	  área,	  especificamente	  na	  educação	  
infantil,	  tema	  de	  interesse	  deste	  encontro.	  

.	   Observamos	   que	   no	   aspecto	   teórico	   houve	   uma	   grande	   influência	   na	  
educação	   infantil	   das	   idéias	   sócio-‐construtivistas,	   representadas	   por	   Piaget,	  
Vigotsky,	   Wallon	   e	   seus	   respectivos	   seguidores,	   sendo	   que	   as	   idéias	   de	  
Froebel,	   Decroly,	   Montessori,	   Dewey	   e	   Freinet	   continuam	   atuais.	   Novas	  
reflexões	   e	   influências	   chegam	   até	   nós	   vindas	   das	   experiências	   da	   Itália	  
(Reggio	  Emília)	  e	  das	  reflexões	  de	  educadores	  como	  Perrenoud	  e	  Zabalza.	  
.	   No	   âmbito	   da	   legislação,	   os	   Parâmetros	   Curriculares	   Nacionais	   têm	   tido	  
grande	  repercussão	  nas	  idéias	  e	  nas	  práticas	  dos	  nossos	  professores	  pelo	  país	  
afora,	   criando	   espaços	   de	   reflexão	   sobre	   as	   próprias	   práticas.	   Mas	   as	  
mudanças	  irão	  levar	  ainda	  alguns	  anos	  para	  se	  arraigarem	  e	  serem	  assumidas	  
pelos	  educadores	  e	  pelas	  instituições	  como	  um	  todo.	  
.	   Atualmente,	   por	   exigência	   da	   legislação,	   todos	   os	   nossos	   professores	  
deveriam	  obter	  sua	  titulação	  através	  dos	  cursos	  de	  ensino	  superior.	  Sabemos	  
que	  a	  formação	  do	  nosso	  professor,	  tem	  estado,	  tradicionalmente,	  vinculada	  
aos	  cursos	  de	  magistério,	  de	  pedagogia	  e	  às	  suas	  práticas.	  Muitos	  professores	  
não	  têm	  tido	  a	  oportunidade	  de	  ter	  um	  título	  oficial	  e,	  além	  das	  suas	  práticas,	  
em	  alguns	  casos	  eles	  passaram	  por	  cursos	  de	   formação	  não	  formais	  ou	  pelo	  
autodidatismo.	  	  
	  

Todos	   os	   fatores	   acima	   relacionados,	   sobretudo	   as	   reflexões	   dos	  
teóricos	   e	   as	   que	   provêm	   de	   práticas	   consideradas	   “bem	   sucedidas”,	   são	  
extremamente	   importantes	   para	   o	   crescimento	   do	   nosso	   corpo	   docente.	  
Temos	   como	   resultado	   muitos	   avanços	   e	   informações	   para	   enriquecer	   a	  
prática,	  o	  repertório	  e	  a	  consciência	  do	  professor.	  

Porém,	   em	   face	   de	   tanta	   informação,	   o	   olhar	   do	   professor	   tem	   se	  
desviado,	   em	   muitos	   casos,	   das	   suas	   próprias	   crianças,	   do	   seu	   próprio	  
potencial,	  auto-‐estima	  e	  autodesenvolvimento.	  
	  



Consideramos	  imprescindível	  que,	  enquanto	  educadores	  e	  neste	  momento	  
da	  nossa	  história,	  nos	  detenhamos	  e	  reflitamos	  a	  respeito	  da	  importância	  de	  
empreender	  o	  caminho	  do	  	  autodesenvolvimento	  das	  nossas	  potencialidades	  
e	  da	  nossa	  auto-‐expressão.	  Nossas	  diferenças	  são	  o	  nosso	  maior	  tesouro.	  

Ao	   refletirmos	   sobre	   a	   importância	   dos	   aspectos	   qualitativos,	  
principalmente	   quando	   se	   trata	   da	   defesa	   dos	   direitos	   e	   do	   atendimento	   à	  
criança	   de	   0	   a	   6	   anos,	   devemos	   reconhecer	   que	   o	   grande	   desafio	   dos	  
profissionais	  da	  educação	  infantil	  é	  o	  desafio	  da	  qualidade.	  

Dando	  seqüência	  a	  esta	  discussão,	  vamos	  refletir	  sobre	  como	  caminhar	  
para	  essa	  qualidade	  colocando	  como	  o	  principal	  desafio	  do	  professor	  hoje,	  o	  
de	  se	  transformar	  em	  um	  educador.	  

	  
Vamos	  brincar	  um	  pouco	  com	  as	  palavras	  a	  partir	  da	  nossa	  pesquisa	  

etimológica:	  
-‐	  Professor	  é	  aquele	  que	  professa	  uma	  crença,	  que	  dá	  aulas	  sobre	  algum	  
assunto,	  que	  transmite	  algum	  ensinamento	  a	  outra	  pessoa.	  A	  etimologia	  da	  
palavra	  –	  o	  que	  cultiva	  
-‐	  Criador	  é	  o	  que	  cria,	  produz,	  gera,	  é	  fecundante,	  criador	  de	  energias,	  de	  
riquezas,	  da	  imaginação.	  É	  o	  iniciador,	  o	  inventor,	  construtor,	  poeta,	  autor.	  
Criador	  de	  casos	  ou	  dificuldades.	  A	  etimologia	  da	  palavra	  –	  o	  que	  procria,	  
produz.	  
-‐	  Ambiente	  –	  que	  rodeia,	  envolve	  por	  todos	  os	  lados	  e	  constitui	  o	  meio	  em	  
que	  se	  vive;	  recinto,	  espaço.	  A	  etimologia	  da	  palavra	  –	  andar	  ao	  redor,	  cercar,	  
rodear,	  ver.	  
Os	  educadores	  de	  Réggio	  Emília	  trazem	  reflexões	  interessantes	  sobre	  o	  
ambiente,	  considerado	  o	  “terceiro	  educador”	  (com	  a	  equipe	  de	  2	  professores)	  
-‐	  Qualidade	  –	  propriedade	  que	  determina	  a	  essência	  ou	  a	  natureza	  de	  um	  ser	  
ou	  coisa.	  Grau	  negativo	  ou	  positivo	  de	  excelência;	  valor,	  importância.	  A	  
etimologia	  da	  palavra	  –	  qualidade,	  natureza.	  
-‐	  Educador	  –	  que	  educa.	  A	  etimologia	  da	  palavra	  –	  o	  que	  cria,	  nutre,	  cultiva.	  
Delicadeza.	  
	  

Neste	  jogo	  e	  etimologia	  das	  palavras	  está	  implícita	  a	  transformação	  do	  
professor	  	  (aquele	  que	  cultiva)	  em	  educador	  (aquele	  que	  cria,	  constrói,	  gera,	  
um	  espaço	  	  de	  alta	  qualidade).	  

	  
	  
	  
	  



O	  papel	  do	  educador	  
	  

Estamos	  passando	  por	  uma	  mudança	  de	  paradigmas,	  por	  uma	  fase	  em	  
que	  os	  saberes	  não	  são	  mais	  exclusividade	  de	  quem	  ensina.	  A	  informação	  está	  
hoje	  acessível	  fácil	  e	  rapidamente	  para	  todos	  através	  dos	  meios	  eletrônicos	  e	  
se	  processa	  de	  forma	  avassaladora	  fora	  dos	  muros	  da	  escola.	  Qual	  é	  então	  a	  
função	  do	  educador?	  Podemos	  levantar	  algumas	  considerações.	  Um	  dos	  
objetivos	  do	  educador	  é	  o	  de	  oferecer	  instrumentos	  ao	  seu	  aluno	  para	  que	  ele	  
possa	  encontrar	  o	  caminho	  para	  a	  expressão	  do	  seu	  verdadeiro	  ser	  e	  para	  
procurar,	  dentro	  de	  si	  e	  no	  mundo	  externo,	  as	  informações	  necessárias	  para	  o	  
seu	  crescimento.	  O	  educador/facilitador	  é	  um	  alavancador	  de	  novos	  rumos,	  
motivador	  para	  a	  mudança,	  autoconhecimento,	  autotransformação	  e	  
reformulação	  de	  valores.	  	  O	  papel	  do	  educador	  é	  o	  de	  facilitar	  e	  orientar	  o	  
processo	  de	  desenvolvimento	  do(s)	  outro(s),	  colocar	  questionamentos	  que	  
“provoquem”	  e	  “desequilibrem”	  seu(s)	  interlocutor(es),	  em	  prol	  da	  
transformação.	  

Este	  processo	  de	  transformação	  não	  é	  um	  acontecimento	  instantâneo	  e	  
para	  cada	  indivíduo	  ocorre	  a	  partir	  de	  eventos	  ou	  fatos	  	  muito	  particulares.	  A	  
partir	  de	  um	  desconforto,	  de	  um	  sentimento	  de	  que	  as	  coisas	  não	  estão	  certas	  
do	  jeito	  que	  estão:	  aquela	  roupa	  não	  mais	  cai	  bem	  neste	  meu	  corpo	  que	  está	  
começando	  a	  mudar.	  

	  

Tomemos	  um	  exemplo	  da	  vida	  cotidiana:	  porque	  em	  um	  determinado	  
momento	  das	  nossas	  vidas,	  tomamos	  a	  decisão	  de	  mudar	  de	  casa?	  Ou	  de	  
reformar	  a	  nossa	  antiga	  casa?	  O	  lugar	  onde	  moramos	  não	  mais	  atende	  às	  
nossas	  necessidades:	  ficou	  pequeno	  demais;	  ficou	  grande	  demais;	  a	  família	  
aumentou	  ou	  diminuiu;	  queremos	  mudar	  de	  vizinhança	  ou	  de	  cidade;	  
iniciamos	  uma	  nova	  fase	  de	  vida	  (casamos,	  temos	  mais	  filhos,	  nos	  separamos,	  
mudamos	  de	  um	  apartamento	  para	  uma	  casa	  ou	  vice-‐versa).	  	  Pequenos	  sinais	  
nos	  dão	  o	  indício	  dessa	  necessidade	  de	  mudança.	  E	  quando	  tomamos	  a	  
decisão,	  como	  saber	  qual	  será	  a	  nossa	  nova	  “casa”?	  Uma	  necessidade	  
premente,	  mas	  muito	  difícil,	  é	  a	  de	  conseguirmos	  nos	  desapegar	  do	  nosso	  
antigo	  espaço,	  dos	  nossos	  antigos	  objetos	  e	  até,	  muitas	  vezes,	  nos	  separarmos	  
das	  pessoas	  com	  quem	  partilhávamos	  nossas	  vidas.	  
	  

Vamos	  agora	  fazer	  um	  paralelo	  com	  o	  processo	  que	  se	  estabelece	  a	  
partir	  do	  momento	  em	  que	  sentimos	  que	  aquela	  velha	  fórmula	  que	  “dava	  
conta”	  do	  nosso	  trabalho	  como	  educadores,	  não	  está	  mais	  sendo	  bem	  
sucedida	  para	  atingirmos	  nossos	  objetivos.	  	  



Alguma	  coisa	  mudou	  dentro	  de	  nós	  e	  no	  nosso	  entorno	  	  que	  nos	  faz	  
sentir	  um	  incômodo,	  um	  certo	  desconforto	  e	  nos	  impulsiona	  a	  repensarmos,	  
questionarmos	  os	  nossos	  valores,	  as	  nossas	  atitudes,	  o	  nosso	  
comportamento,	  a	  nossa	  essência.	   	  

Se	  refletirmos	  a	  respeito	  de:	  
- Que	  estilo	  quero	  adotar,	  que	  tamanho	  minha	  casa	  há	  de	  ter	  para	  adequar-‐se	  

às	  minhas	  necessidades,	  interesses	  e	  gostos	  (filosofia).	  
- O	  que	  é	  essencial	  para	  mim	  (meus	  valores)	  e	  o	  que	  é	  superficial	  (justificativa)	  
- O	  que	  quero	  nesta	  nova	  fase	  para	  minha	  vida	  (meus	  objetivos)	  
- Como	  vou	  dispor	  do	  mobiliário	  (metodologia)	  
- Que	  materiais	  vou	  utilizar	  
- E	  uma	  vez	  dentro	  da	  nova	  casa,	  avaliar	  o	  que	  está	  confortável,	  o	  que	  está	  

prático,	  o	  que	  não	  condiz	  com	  meu	  cotidiano,	  ir	  fazendo	  os	  pequenos	  ajustes	  
para	  ir	  adequando	  o	  meu	  espaço	  ao	  meu	  jeito.	  Preciso,	  na	  medida	  do	  
possível,	  adequar	  a	  minha	  filosofia	  de	  trabalho	  às	  necessidades	  de	  todos	  
aqueles	  que	  moram	  comigo	  ou	  vêm	  me	  visitar.	  

Assim	  como	  em	  um	  processo	  de	  mudança	  de	  casa,	  no	  âmbito	  educacional	  
precisamos,	  	  para	  mudar,	  nos	  desvencilhar	  de	  idéias	  preconcebidas,	  formas	  
viciadas	  de	  relacionamento,	  para	  reconstruir,	  tijolo	  por	  tijolo,	  nossa	  nova	  casa,	  
sua	  nova	  forma	  e,	  aos	  poucos,	  ir	  experimentando	  quais	  as	  melhores	  cores	  para	  
cada	  ambiente,	  qual	  é	  o	  clima	  que	  darei	  a	  cada	  encontro,	  a	  cada	  aula.	  Quais	  os	  
móveis	  e	  tamanho	  dos	  mesmos	  que	  se	  adequam	  às	  minhas	  novas	  necessidades:	  
quais	  as	  bases	  de	  pensamento	  sobre	  as	  quais	  irei	  “sentar”,	  me	  alimentar	  e	  
dormir;	  ou	  seja,	  os	  novos	  paradigmas	  que	  irão	  servir	  de	  norte	  para	  o	  meu	  novo	  
comportamento,	  minha	  nova	  postura;	  que	  estilo	  irei	  adotar.	  

	   	  
Em	  qualquer	  nível	  educacional	  devemos	  nos	  perguntar	  qual	  é	  esta	  nova	  

casa/escola/instituição/espaço/ambiente	  que	  precisamos	  construir	  (ou	  a	  antiga	  que	  
precisa	  de	  reformas).	  

	  
Vamos	  refletir	  a	  respeito	  dos	  problemas	  da	  nossa	  antiga	  casa	  (o	  nosso	  jeito	  

“antigo”	  de	  educar),	  a	  postura	  que	  o	  educador	  vem	  apresentando	  até	  os	  dias	  de	  
hoje:	  
- Autoritária,	  centrada	  em	  um	  único	  indivíduo,	  considerado	  “detentor	  dos	  

saberes”,	  dono	  da	  verdade.	  
- Unilateral,	  no	  sentido	  de	  não	  ter	  flexibilidade,	  utilizando	  e	  repetindo	  velhas	  

fórmulas,	  receitas	  e	  clichês	  sem	  atentar	  para	  as	  necessidades	  daqueles	  a	  
quem	  eles	  se	  dirigem.	  

- O	  seu	  maior	  objetivo	  é	  ensinar,	  informar,	  transmitir	  conhecimentos.	  



- Considera	  o	  outro	  como	  uma	  tábua	  rasa	  que	  deveria	  incorporar,	  adotar	  os	  
seus	  saberes	  incontestáveis.	  

- Abomina	  o	  conflito	  
- Condena	  e	  rejeita	  o	  erro	  
- Avalia,	  taxa	  e	  classifica	  o	  bom	  e	  o	  ruim,	  o	  melhor	  e	  o	  pior.	  

	  
Vamos	  fazer	  agora,	  uma	  proposta	  e	  reflexão	  a	  respeito	  de	  como	  deveria	  ser	  a	  

postura	  do	  novo	  educador,	  facilitador	  do	  processo	  do	  outro:	  
- Ele	  ouve,	  observa	  e	  reconsidera	  o	  processo	  de	  desenvolvimento	  do	  seu	  

aluno/educando/aprendiz.	  
- Reflete	  a	  respeito	  da	  sua	  própria	  prática,	  recriando-‐a	  em	  função	  das	  

necessidades	  do(s)	  seu(s)	  interlocutor(es):	  avalia	  o	  seu	  processo	  e	  postura.	  
- Reconstrói	  junto	  com	  o(s)	  outro(s)	  os	  saberes	  
- É	  flexível	  e	  aberto	  para	  as	  mudanças	  
- Trabalha	  a	  partir	  dos	  conflitos,	  procurando	  caminhos	  para	  resolvê-‐los.	  
- Utiliza	  o	  erro	  como	  alavanca	  e	  desafio	  para	  novos	  desafios	  e	  aprendizagens	  
- O	  seu	  maior	  objetivo	  é	  formar,	  propiciar	  a	  abertura	  de	  canais	  no	  outro	  e	  

oferecer	  ferramentas	  para	  que	  o	  outro	  possa	  ser	  ele	  mesmo,	  se	  descobrir,	  se	  
expressar.	  

	  
	  

O	  fruto	  de	  carvalho	  	  
	  
James	  Hillman,	  psicoterapeuta	  americano,	  traz	  uma	  reflexão	  interessante	  a	  
respeito	  dos	  sinais	  que	  aparecem	  ao	  longo	  da	  nossa	  vida	  que	  revelam	  nosso	  
verdadeiro	  ser.	  A	  teoria	  do	  fruto	  de	  carvalho	  propõe	  que	  todos	  nascemos	  com	  
uma	  imagem	  que	  nos	  define.	  Essa	  imagem,	  idéia	  é	  uma	  centelha	  de	  
consciência.	  A	  teoria	  do	  fruto	  de	  carvalho	  afirma	  que	  cada	  vida	  é	  formada	  por	  
sua	  imagem	  única,	  uma	  imagem	  que	  é	  a	  essência	  dessa	  vida	  e	  a	  chama	  para	  
um	  destino.	  	  
O	  fruto	  de	  carvalho,	  além	  do	  seu	  significado	  literal	  botânico	  (1),	  tem	  ainda	  
significados	  mitológicos(2)	  e	  etimológico(3)	  
(1)	  é	  uma	  planta	  embrionária.	  A	  essência	  do	  carvalho	  está	  toda	  contida	  nela.	  	  
(2)	  o	  carvalho	  era	  uma	  árvore	  ancestral	  mágica	  na	  europa	  mediterrânea,	  
germânica	  e	  celta.	  Os	  carvalhos	  eram	  árvores	  pais	  que	  atraíam	  raios	  dos	  céus	  
e	  árvores-‐mães	  dando	  a	  luz	  humanos	  em	  vários	  mitos.	  A	  árvore	  em	  sua	  forma	  
de	  noz	  traz	  em	  si	  também	  a	  verdade.	  Os	  frutos	  de	  carvalho	  são	  imagens	  da	  
personalidade	  primordial	  .	  Os	  carvalhos	  são	  árvores-‐alma	  por	  serem	  refúgios	  
de	  abelhas	  e	  abrigarem	  o	  mel,	  considerado	  em	  muitas	  culturas	  como	  néctar	  



divino.	  Mas	  sobretudo	  porque	  adivinhos	  e	  sacerdotisas	  moravam	  nelas	  ou	  em	  
volta	  delas	  e	  podiam	  expressar	  o	  conhecimento	  e	  compreensão	  do	  carvalho.	  O	  
carvalho	  era	  usado	  como	  oráculo.	  Como	  todas	  as	  árvores,	  o	  carvalho	  por	  seu	  
porte,	  idade,	  beleza	  e	  solidez	  é	  especialmente	  sábio	  e	  seus	  frutos	  trazem	  toda	  
a	  sua	  sabedoria	  condensada	  num	  pequeno	  núcleo.	  
(3)	  há	  muita	  riqueza	  de	  sentidos	  etimológicos	  da	  palavra	  –	  carvalho	  vem	  do	  
alemão	  antigo	  sign.	  Fruto,	  produzir;	  do	  sânscrito	  sign.	  Empurrar,	  dirigir	  para,	  
conduzir	  ou	  guiar.	  Em	  grego	  designa	  que	  é	  atirado	  ou	  cai	  como	  a	  noz	  de	  uma	  
árvore,	  ou	  lançado	  como	  os	  dados.	  Etimologicamente,	  o	  	  carvalho	  tem	  um	  
encanto	  primordial:	  dança	  com	  a	  vida,	  é	  sensível,	  tem	  tb.	  Uma	  ação	  balística.	  	  
Há	  uma	  crença	  antiga	  que	  considerava	  o	  f.	  De	  c.	  Um	  alimento	  primordial.	  A	  
vocação	  é	  o	  primeiro	  alimento	  da	  psique.	  O	  f.	  De	  c.	  Encerra	  não	  só	  a	  vida	  em	  
potencial	  como	  também	  a	  insatisfação	  pelo	  que	  não	  foi	  realizado.	  
Embora	  o	  sabor	  do	  f.	  De	  c.	  Possa	  ser	  nutritivo	  e	  doce,	  o	  cerne	  da	  noz	  é	  também	  
amargo.	  
Hillman	  associa	  a	  teoria	  do	  fruto	  de	  carvalho	  à	  imagem	  que	  lhe	  dá	  
fundamento.	  
	  

O	  primeiro	  sentimento	  do	  educador,	  hoje,	  que	  sente	  que	  aquela	  velha	  casa,	  
aquele	  velho	  e	  conhecido	  jeito	  de	  ensinar,	  não	  mais	  atende	  aos	  seus	  alunos,	  é	  
uma	  ansiedade,	  uma	  percepção	  de	  que	  “está	  perdendo	  o	  controle”;	  uma	  
sensação	  de	  que	  aquele	  espaço	  certinho	  no	  qual	  todos	  enfileirados	  prestavam	  
atenção	  à	  matéria,	  está	  “sufocando	  seus	  alunos”.	  O	  ar	  está	  rarefeito.	  Não	  há	  
movimento	  e	  os	  ânimos	  ficam	  à	  flor	  da	  pele.	  As	  pessoas	  precisam	  respirar,	  abrir	  
as	  janelas	  ou	  até	  mudar	  de	  espaço	  para	  se	  expandirem.	  E	  quanto	  mais	  autoritário	  
e	  repressivo	  para	  manter	  aquela	  antiga	  posição,	  mais	  revolta,	  tensão	  e	  doenças	  
por	  parte	  dos	  educandos	  e	  do	  próprio	  educador.	  Ele	  não	  está	  chegando	  onde	  
queria.	  Não	  pelos	  caminhos	  traçados.	  Muita	  ansiedade,	  angústia,	  irritação,	  falam	  
através	  dos	  sinais	  do	  nosso	  corpo.	  Falta	  de	  harmonia,	  um	  atropela	  o	  outro;	  falta	  o	  
espaço	  que	  permita	  (dentro	  da	  casa,	  dentro	  da	  sala	  de	  aula)	  que	  cada	  um	  dos	  
seus	  moradores	  (alunos)	  possa	  entrar	  em	  contato	  consigo	  mesmo,	  com	  a	  sua	  
intimidade,	  com	  a	  sua	  individualidade,	  com	  os	  seus	  conflitos	  e	  limitações	  e	  com	  as	  
suas	  habilidades.	  Falta	  o	  espaço	  do	  poder	  vir	  a	  ser	  e	  a	  expressar-‐se,	  cada	  um	  do	  
seu	  jeito,	  para	  poder	  voltar	  à	  sala	  para	  um	  reencontro	  com	  o(s)	  outro(s).	  

	  
.	  Como	  criar	  este	  novo	  espaço?	  
	  



Quando	  pensamos	  no	  ambiente,	  no	  espaço,	  é	  importante	  levar	  em	  conta	  
tanto	  o	  que	  vemos	  quanto	  o	  que	  não	  vemos	  mas	  sentimos,	  percebemos.	  Ambos	  
aspectos	  refletem,	  como	  um	  espelho,	  o	  clima	  do	  que	  acontece	  e	  qual	  é	  a	  
proposta	  daquele	  espaço,	  das	  idéias,	  valores	  e	  atitudes	  de	  quem	  vive	  nele.	  

O	  ambiente	  é	  um	  sistema	  vivo,	  em	  transformação.	  
É	  importante	  considerar	  o	  modo	  como	  o	  tempo	  é	  estruturado.	  
Considerado	  um	  educador,	  o	  ambiente	  precisa	  ser	  flexível:	  ele	  tem	  o	  potencial	  

de	  
• Organizar	  
• Promover	  relacionamentos	  
• Acolher	  
• Oferecer	  mudanças	  
• Promover	  escolhas	  e	  atividades	  
• Propor	  aprendizagens	  

O	  espaço	  precisa	  comunicar-‐se,	  ele	  pode	  falar	  muitas	  linguagens	  
Os	  centros	  de	  educação	  infantil	  são	  lugares	  onde	  se	  cria	  a	  cultura	  da	  

criança	  ,	  através	  deles	  podemos	  oferecer	  uma	  imagem	  das	  crianças,	  da	  
infância,	  do	  professor	  e	  da	  família.	  Eles	  precisam	  oferecer	  espaços	  comuns,	  
individuais,	  espaços	  para	  as	  diversas	  faixas	  etárias,	  espaços	  de	  expressão	  e	  
exploração.	  

Móveis,	  paredes,	  tetos,	  espelhos,	  carpetes,	  almofadas,	  mesas,	  bancadas,	  
prateleiras,	  cores,	  janelas,	  cortinas,	  higiene,	  decoração,	  organização,	  
documentos	  das	  crianças,	  são	  todos	  reflexo	  da	  proposta	  educacional,	  da	  
organização	  diária	  e	  das	  escolhas	  dos	  educadores.	  

	  
	  

.	  Como	  adequar	  o	  meu	  mobiliário,	  reformá-‐lo	  ou	  comprar	  um	  novo?	  
Pode-‐se,	  por	  exemplo,	  fazer	  uma	  planta	  do	  espaço	  como	  é	  hoje,	  na	  realidade.	  

E	  a	  seguir,	  pesquisar	  outras	  possibilidades.	  E	  a	  partir	  daí	  fazer	  uma	  nova	  proposta	  
com	  os	  ajustes	  e	  adaptações	  necessários.	  

	  
.	  Quais	  são	  os	  materiais	  adequados	  ao	  momento	  de	  cada	  um	  que	  participa	  deste	  
processo?	  

É	  possível	  refletir	  conjuntamente	  se	  os	  brinquedos	  e	  materiais	  utilizados	  são	  
adequados,	  se	  prendem	  o	  interesse,	  se	  são	  desafiadores.	  E	  pesquisar	  novas	  
possibilidades.	  E	  ainda	  propor,	  em	  continuação,	  novos	  materiais,	  adequados,	  
seguros,	  interessantes.	   	  

	  



.	  Quais	  são	  as	  atividades,	  as	  dinâmicas	  adequadas	  que	  poderiam	  ser	  introduzidas	  
no	  cotidiano	  para	  facilitar	  o	  processo	  de	  desenvolvimento,	  crescimento	  e	  
expressão	  de	  cada	  um?	  

Pensar	  em	  quais	  são	  as	  atividades	  hoje	  desenvolvidas,	  de	  onde	  surgiram,	  se	  
respondem	  às	  necessidades	  daqueles	  alunos	  em	  particular;	  por	  que	  utilizá-‐las,	  
com	  que	  finalidade:	  para	  cumprir	  um	  currículo?	  Para	  preencher	  um	  espaço	  de	  
tempo?	  Para	  propiciar	  o	  desenvolvimento	  ou	  a	  aprendizagem?	  Em	  seguida,	  
realizar	  uma	  pesquisa	  das	  possibilidades	  existentes.	  E	  a	  partir	  do	  conhecimento	  e	  
observação	  dos	  alunos:	  adequar	  as	  propostas,	  as	  brincadeiras,	  às	  atividades	  de	  
expressão	  plástica	  ou	  artística	  com	  diferentes	  materiais,	  jogos,	  as	  atividades	  de	  
expressão	  corporal,	  as	  atividades	  de	  pesquisa.	  

	  
.	  Como	  descobrir	  quais	  são	  os	  valores	  essenciais	  do	  grupo,	  o	  que	  os	  move,	  o	  que	  
os	  motiva?	  

É	  necessário	  descobrir	  as	  características	  de	  cada	  grupo:	  	  
- Faixa	  etária	  
- Necessidades	  
- Interesses,	  preferências.	  
- Conflitos,	  dificuldades,	  limitações.	  
- Potenciais,	  habilidades,	  desafios.	  
- Valores,	  crenças.	  
- Emoções,	  medos.	  

	  
.	  Qual	  deveria	  ser,	  então,	  a	  postura	  	  do	  educador?	  
Há	  necessidade	  de	  refletir	  a	  respeito	  da	  postura	  atual:	  objetivos,	  	  métodos	  

utilizados,	  resultados	  obtidos.	  E	  a	  seguir,	  pesquisar	  possibilidades.	  E	  então	  sim,	  
reequilibrar,	  reacomodar;	  provar	  a	  “nova	  roupa”,	  andar	  com	  ela,	  sentir	  a	  textura	  
do	  tecido.	  Escolher	  a	  cor	  adequada,	  se	  preciso	  fazer	  pequenos	  “ajustes”,	  até	  ficar	  
totalmente	  à	  vontade.	  Se	  ficar	  muito	  apertada,	  será	  necessário	  “prender”	  a	  
respiração.	  Se	  ficar	  muito	  solta,	  vai	  deformar	  “o	  corpo”,	  a	  imagem	  de	  quem	  a	  
vestir.	  Precisa	  ser	  feita	  “sob	  medida”.	  E	  finalmente,	  comprá-‐la,	  se	  ela	  trouxer	  
conforto.	  	  

	  	  
.	  Quais	  os	  parâmetros	  a	  partir	  dos	  quais	  pode-‐se	  avaliar	  o	  desenvolvimento	  do(s)	  
processo(s)?	  

Faz-‐se	  necessária	  uma	  reflexão	  sobre	  o	  que	  se	  considera	  como	  parâmetro,	  
para	  avaliar	  o	  processo	  do	  outro	  e	  o	  	  próprio.	  Avalia-‐se	  o	  processo	  ou	  o	  produto?	  
Adota-‐se	  um	  referencial	  externo	  ou	  interno?	  Realizando	  uma	  pesquisa	  interior	  
desses	  parâmetros,	  será	  possível	  uma	  mudança	  e	  o	  estabelecimento	  de	  novos	  



critérios	  que	  sirvam	  de	  base	  para	  avaliar	  o	  processo	  individual	  de	  
desenvolvimento,	  e	  não	  somente	  os	  produtos	  finais.	  

Ao	  avaliar	  um	  grupo,	  o	  trabalho	  pessoal	  e/ou	  atitudes	  do	  próprio	  educador,	  é	  
preciso	  levar	  em	  consideração	  que:	  
-‐	  o	  grupo	  é	  o	  espelho	  do	  educador	  e	  vice-‐versa	  
-‐	  o	  espaço,	  ambiente,	  clima,	  energia,	  objetos,	  cores	  revelam	  a	  proposta.	  
-‐	  os	  sinais	  não	  verbais,	  aos	  quais	  raramente	  dá-‐se	  atenção,	  são	  os	  parâmetros	  
mais	  reveladores:	  sinais	  corporais,	  posturas,	  tensões,	  dores,	  sentimentos	  de	  
euforia,	  tristeza,	  rejeição,	  empatia,	  antipatia,	  etc.	  

	  
.	  Quais	  episódios	  e	  expressões	  espelham	  as	  características	  das	  crianças?	  
Para	  descobri-‐los	  é	  fundamental:	  
-‐	  propiciar	  e	  estimular	  a	  criança	  a	  escolher	  de	  forma	  autônoma	  dentre	  diversas	  
atividades	  disponíveis	  a	  cada	  dia	  ou	  a	  cada	  semana,	  criando	  um	  ambiente	  
adequado	  aos	  objetivos	  do	  educador.	  	  
-‐	  observar	  e	  registrar	  as	  manifestações	  	  do	  jogo,	  da	  expressão	  artística,	  do	  
movimento,	  da	  expressão	  musical,	  as	  reações	  e	  interações,	  os	  apegos,	  as	  
escolhas	  de	  brinquedos,	  objetos,	  materiais,	  atividades	  e	  parceiros	  

	  
	  
Com	  esse	  leque	  de	  informações	  o	  educador	  tem	  a	  capacidade	  e	  a	  chance	  de	  

conhecer	  e	  compreender	  mais	  profundamente	  seu	  grupo	  de	  crianças	  e	  adequar	  
atividades	  e	  propostas	  com	  as	  necessidades	  e	  o	  momento	  processual	  específico	  
de	  cada	  determinado	  grupo	  de	  crianças,	  que	  nunca	  é	  o	  mesmo	  nem	  se	  constitui	  
da	  mesma	  forma.	  

	  
	  

	   É	  essencial	  considerar	  que	  a	  mudança	  de	  paradigma,	  a	  mudança	  de	  casa,	  a	  
fluência	  em	  uma	  nova	  língua,	  não	  acontecem	  de	  forma	  instantânea	  ou	  mecânica.	  
	   É	  necessário	  perceber	  e	  conscientizar-‐se	  do	  incômodo	  inicial	  que	  gerou	  a	  
decisão	  de	  mudar.	  Conscientizar-‐se	  de	  que	  a	  transformação	  é	  um	  processo	  que	  
acontece	  de	  dentro	  para	  fora,	  dolorido	  e	  prazeroso,	  pois	  implica	  em	  nos	  
desapegarmos	  do	  antigo	  para	  dar	  espaço	  ao	  novo.	  É	  um	  processo	  que	  exige	  
reflexão	  e	  reformulação	  constante.	  “pintar	  a	  parede	  de	  uma	  cor	  hoje,	  não	  
significa	  que	  não	  haja	  possibilidade	  de	  mudar	  esta	  cor	  amanhã”.	  Respirar	  novos	  
ares	  significa	  inspirar	  profundamente	  para	  deixar	  novas	  possibilidades	  entrarem,	  
e	  expirar	  para	  deixar	  o	  velho	  sair,	  ampliando	  o	  espaço	  para	  o	  novo	  entrar.	  E	  
entrar	  em	  um	  novo	  espaço,	  em	  um	  novo	  jeito,	  em	  uma	  nova	  forma,	  significa	  
colocar	  o	  nosso	  toque	  pessoal	  em	  cada	  canto.	  



	  
	   Falamos	  o	  tempo	  todo	  na	  primeira	  pessoa	  do	  plural.	  Para	  começar.	  Pois	  a	  
seguir,	  é	  necessário	  considerar	  que,	  muito	  provavelmente,	  não	  mudamos	  
sozinhos:	  outros	  virão	  também.	  E	  cada	  uma	  tem	  um	  ritmo	  diferente.	  Vamos,	  
então,	  convidando	  o(s)	  outro(s)	  para	  dançar	  junto,	  acertando	  o	  passo,	  abrindo	  
mão	  de	  alguns	  elementos	  meus,	  para	  dar	  espaço	  também	  aos	  elementos	  do(s)	  
outro(s);	  mas	  sem	  deixar	  que	  a	  essência	  das	  minhas	  necessidades	  se	  perca;	  e	  que	  
o	  outro	  coloque	  e	  expresse	  as	  suas,	  para	  a	  convivência,	  a	  harmonia	  e	  a	  
construção	  conjunta.	  
	   	  

É	  assim	  que	  educar	  transforma-‐se	  em	  uma	  arte,	  um	  desafio	  e	  o	  professor	  em	  
um	  educador,	  em	  um	  artista	  cujas	  possibilidades	  são	  criar	  um	  ambiente	  de	  alta	  
qualidade.	  
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