Cristiana Torres Velasco e
Susana Garcia Assis Freire

A abordagem de Reggio Emilia: reflexões
teóricas e relatos de uma viagem de estudos
Monografia de conclusão do curso de
especialização em Educação Infantil: Perspectivas
de Trabalho em Creches e Pré-Escolas na PUC-Rio.

Orientadora da monografia: Daniela Guimarães

Rio de Janeiro
30 de Setembro de 2011

Dedico esta monografia à minha mãe, Cristina
Velasco, que me apoia sempre, em todos os momentos.
Sem você, não teria chegado até aqui. Obrigada pelo
seu amor incondicional e dedicação sem limites.
Dedico o presente trabalho também aos meus filhos,
Pedro e Luisa, meus grandes amores, fonte de inspiração
para os meus estudos de educação infantil e para todas as
conquistas e realizações da minha vida.
E ao meu marido, Eduardo, que me da suporte em
todos os caminhos que decido percorrer.
Cristiana Torres Velasco

Dedico esta monografia ao meu companheiro,
Herson Capri, que é o grande incentivador das minhas
buscas e conquistas, e aos nossos filhos, Lucas e Luisa,
com quem eu aprendo diariamente.
E à minha mãe, Marilena Garcia, que por ser
pedagoga e uma batalhadora pelas causas da profissão,
me ensinou a importância e o prazer da educação.
Susana Garcia Assis Freire

Agradecemos esta monografia à nossa orientadora,
Daniela Guimarães, pela contribuição para a realização
deste trabalho e, principalmente, por nos ter despertado
o amor pelo estudo da educação e a vontade de contribuir
para mudanças relevantes nesta área.

Sumário:

1. Introdução ............................................................. 7
1.1. Como surgiu a dupla de autoras da
monografia? ......................................................... 7
1.2. Por que esse tema? ...................................... 9
1.3. Objetivos ....................................................... 12
1.4. Organização do trabalho ............................... 13
2. Um Breve Panorama Histórico de autores e
princípios que fundamentam a área da
Educação Infantil ...................................................... 14
3. A Abordagem de Reggio Emilia na educação da
primeira infância: contextualização ...........................
3.1. Froebel, muito mais do que o “pai dos
jardins de infância” ...............................................
3.2. Maria Montessori, uma mulher à
frente do seu tempo .............................................
3.3. Reggio Emilia ................................................
3.4. A origem da experiência de Reggio Emilia:
Pertencimento e o diálogo com a cidade .............
4. Princípios fundamentais da abordagem
de Reggio Emilia ......................................................
4.1. Pertencimento ...............................................
4.2. Relação com a cidade ...................................
4.3. Estrutura ........................................................
4.4. Desenvolvimento da abordagem pedagógica ..
4.5. Criança como centro do processo
de aprendizagem .................................................

19
22
23
25
26

28
28
31
33
35
38

5. Método de trabalho da abordagem
de Reggio Emilia ...................................................... 40
5.1. O Papel do Professor e a Pedagogia
da Escuta ............................................................. 40
5.2. Currículo ........................................................ 43

5.3. Documentação ..............................................
5.4. Ambiente .......................................................
5.4.1. O Atelier como espaço de expressão
das “cem linguagens” da criança ...................
5.5. Tempo ............................................................

44
46
48
50

6. Desenvolvimento profissional ............................... 53
7. Projetos ................................................................ 55
7.1. “Per um ponteggio” (projeto sobre desejos,
realizado com crianças de quatro anos) .............. 55
8. Considerações finais ............................................ 60
9. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ..................... 67

O início da infância é “um período de enorme importância para todas
as pessoas que estão crescendo em nossa cultura (...) quando este
período termina, todas as crianças terão formado concepções sobre
si próprias como seres sociais, como pensadores e como usuários da
linguagem, e já terão chegado a algumas importantes decisões sobre
suas próprias competências e sobre o seu valor.”
Donaldson

1
Introdução

1.1
Como surgiu a dupla de autoras da monografia?
Em primeiro lugar, abordaremos a razão de estarmos realizando a monografia em dupla. Cristiana é economista, com
Mestrado na área, além de ter concluído os créditos do
Doutorado em Economia, ambos na PUC-Rio de Janeiro.
Susana é médica, com Mestrado em Medicina Fetal. Ambas já
lecionamos em suas respectivas áreas anteriores. Somos mães
de um casal de filhos, sendo os da Susana mais velhos. Ao
longo da estrada nossas vidas, cujos caminhos até então não
haviam se interceptado, acabamos nos desiludindo com nossas
profissões de origem e fomos buscar novos “atalhos” em outras áreas de interesse.
O encontro na Pós-Graduação em Educação Infantil da
PUC-Rio foi marcante e inesperado. Primeiro, houve uma empatia natural nas conversas durante as caronas para casa.
Contudo, passados alguns meses, percebemos que havia uma
grande afinidade intelectual, de valores e de pensamento entre
nós. Passamos a estar sempre no mesmo grupo de trabalho em
sala de aula (quando essa escolha nos era possível) e a trocar
impressões e opiniões sobre os textos lidos e as aulas de que
participávamos. Daí surgiu, efetivamente, uma parceria.
Parceria no sentido mais amplo, pois decidimos trilhar, juntas,
esse caminho que já estávamos desbravando.
Começamos a conversar sobre os pilares das nossas vidas: família, profissão, filhos e ideais, e descobrimos um sonho
comum, que queríamos realizar juntas: trabalhar efetivamente
na área de educação infantil. Passamos a nos reunir semanal-
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mente para trocar experiências e ideias sobre o nosso projeto
de vida futuro, pois o espaço da sala de aula ficou excessivamente restrito.
Uma de nós foi a Paris e, por indicação da outra, esteve
no Instituto Emmi Pikler, que tem filial naquela cidade, e adquiriu material precioso para entender a experiência de Loczy
com crianças de 0-3 anos.
Até então, os nossos caminhos já estavam próximos,
mas talvez ainda fossem paralelos, pois conversávamos sobre
os temas de monografia periodicamente, os quais seriam complementares para o desenvolvimento do nosso projeto, mas
cada uma seguiria a sua direção de forma independente. Até
que, um dia, na aula da Professora Rita Frangella, os nossos
caminhos se interceptaram e, a partir daí, se entrelaçaram de
forma definitiva. Decidimos explorar, juntas, nesta monografia
realizada em dupla, o material que tínhamos em mãos.
Ao longo do curso de pós-graduação, durante as aulas da
Professora Daniela Guimarães, tivemos o primeiro contato
com a experiência de Reggio Emilia e encantamo-nos, de início, com o protagonismo das crianças, a relação com a comunidade e a forma particular como são desenvolvidos os projetos nesta abordagem. Parecia-nos que aquela experiência
estava de acordo com as nossas ideias desenvolvidas ao longo
do curso a respeito de uma educação infantil de qualidade, que
dê visibilidade à criança e às suas iniciativas. Esta abordagem
nos chamou tanto a atenção e nos encantou de tal forma que,
logo em seguida, fomos nos informar sobre a possibilidade de
estudá-la mais profundamente, através da bibliografia sugerida
pela nossa orientadora e de uma visita in loco, o que nos levou
a Reggio Emilia, em abril de 2011.
Na nossa viagem de estudos a Reggio Emilia, em que
nos unimos a um grupo de 400 pessoas de vários países, sentimo-nos tão impactadas que, novamente, modificamos o
rumo e, desta vez, tomamos a estrada em direção à reta final,
que é a conclusão do presente trabalho. Entendemos que uma
compreensão profunda desta experiência tão bem-sucedida
na educação de crianças pequenas poderia nos ajudar a pensar em modelos alternativos para as instituições de educação
infantil no nosso país.
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A segunda etapa, após ter sido firmada a nossa parceria,
foi mais do que o surgimento de um projeto comum, um sonho. Sonho este que era individual, como uma pedra bruta que
cada uma guardava consigo num lugar recôndito e que visitávamos pouco. Mas, à medida que foi adquirindo uma dimensão coletiva, de nós duas, foi sendo burilado a cada aula, a
cada conversa e a cada reunião semanal, transformando-se
num “tesouro” caro e precioso para nós.
Este trabalho é resultado da construção desta parceria e
será, para nós, o inicio da realização deste projeto de vida, e
mais ainda, de nosso sonho.

1.2.
Por que esse tema?
Ao longo das aulas da Professora Daniela Guimarães, chamaram a nossa atenção, de forma especial, as questões ligadas à
visibilidade/invisibilidade das ações e iniciativas das crianças no
trabalho desenvolvido em creches e pré-escolas. Observamos,
nos nossos trabalhos desta disciplina, práticas pedagógicas excessivamente diretivas, nas instituições que visitamos.
Nos estudos do livro “Retratos de um Desafio - crianças
e adultos na Educação Infantil”, organizado por Kramer
(2009), especialmente nos textos relativos à visibilidade/invisibilidade das crianças nas creches e pré-escolas, pudemos
perceber que havia uma crítica focada nas instituições municipais/estaduais, geralmente com menos recursos do que as instituições exclusivas de educação infantil, localizadas na zona
sul do Rio de Janeiro, as quais visitamos.
Achamos relevante, portanto, observar que as práticas
pedagógicas e as rotinas dessas instituições também são excessivamente diretivas e oferecem pouco espaço para a brincadeira livre, a expressão e a criação por parte das crianças. Os projetos pedagógicos são definidos fora do contexto da vida das
crianças, não necessariamente sendo pensados de acordo com
o interesse delas.
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Outro livro que nos motivou bastante foi o “Sob
Pressão”, de Carl Honoré (2009), leitura realizada fora do
contexto do curso, que mostra a difícil realidade das crianças
pequenas oriundas de famílias abastadas em países desenvolvidos, onde a pressão por resultados, gerada pela ansiedade
dos pais, tem levado a um encurtamento substancial da infância, caracterizado pelo excesso de atividades, pouca valorização da brincadeira livre e um baixo incentivo à verdadeira
autonomia, sendo os pais excessivamente superprotetores.
Como será essa geração, criada em ambientes “bolha”,
cheios de redes de proteção e “protetores de quinas”, no futuro? Poderão essas crianças se transformar em adultos capazes
de enfrentar a vida, se foram criados em ambientes “artificiais”? Provavelmente, tornar-se-ão adultos avessos a riscos,
menos criativos e pouco empreendedores. E poderemos nos
deparar com adultos que sofrem da “síndrome de Peter Pan”,
como já vemos frequentemente hoje em dia, adultos que não
querem sair da casa dos pais aos 30/40 anos, pois não viveram
a infância como deveriam.
Refletindo sobre esta questão, já estão surgindo, em países como a Suécia, creches ao ar livre, onde as crianças saem
dessas “bolhas” e passam a viver no mundo real, com seus
perigos e ameaças. Este modelo é discutível e, em alguns casos, excessivamente radical.
Um exemplo é o caso de uma creche ao ar livre citada por
Honoré (2009) no livro “Sob Pressão”, em que o fato de uma
criança queimar as mãos ao acender a fogueira foi considerado
“normal” pela família e pela escola, sob o argumento de que esta
seria a forma da criança aprender, na prática, que não se deve
brincar com fogo e, assim, não repetir o erro da próxima vez.
Entretanto, por mais bizarro e extremo que o exemplo possa nos
parecer, ele nos traz a informação de que algumas pessoas já
estão pensando em alternativas ao modelo vigente.
Freinet é uma referência clássica e importante neste sentido. O autor defende que “prepara-se para a vida, pela vida”.
Isto nos traz a reflexão do quanto as instituições de educação
infantil estão distantes da vida, inclusive na escolha dos seus
projetos pedagógicos, definidos de fora para dentro, sem atentar para os interesses demonstrados pelas crianças.

Introdução

11

Outra fonte de motivação relevante foi o livro “The
Element”, de Ken Robinson (2009), que aborda a importância
das pessoas encontrarem o seu “elemento”, o qual nada mais é
do que o ponto de encontro entre as suas vocações e as suas
paixões. O autor cita também o quanto a cultura escolar “padronizada” impede que as pessoas descubram suas paixões e
vocações, até mesmo quem elas realmente são.
Este livro também nos fala sobre as implicações do seu
pensamento para a área da educação. Segundo o autor, o currículo da educação do século XXI deve ser modificado radicalmente. Em primeiro lugar, precisa-se acabar com a hierarquia
de matérias, a qual eleva algumas disciplinas em relação a outras, o que só reforça os princípios do industrialismo e ofende
o princípio da diversidade. Por isso, muitas pessoas passam
pela educação e têm seus talentos marginalizados ou ignorados. Portanto, o autor defende que as artes, as ciências humanas, educação física, idiomas e matemática devem ter contribuições igualmente relevantes na educação.
Em segundo lugar, Ken Robinson (2009) defende a ideia
de um currículo dinâmico e interdisciplinar, em que não haja
matérias separadas e sim “disciplinas”, as quais contêm ideias,
critérios práticos e conceitos.
Em terceiro lugar, acredita que o currículo deve ser personalizado, de forma que se leve em conta os talentos e estilos
de aprendizado individuais.
Surge, aí, a seguinte questão: quantas escolas de crianças
pequenas rotulam de “hiperativas” ou com déficit de atenção
(ou ambas) crianças que precisam, por exemplo, dançar para
pensar (como a coreógrafa Gillian Lynne, uma das mais bem-sucedidas da história, que coreografou Cats e Phantom of the
Opera), ou cantar ou tocar um instrumento ou ainda desenhar
para se expressar (como Matt Groening, criador dos Simpsons)?
Se esse não nos parece o modelo mais adequado, existem
abordagens alternativas que respeitam as múltiplas linguagens
da criança, as suas particularidades, enfim, que não as criam em
“bolhas” e, ao mesmo tempo, lhes ofereçam possibilidades de
desenvolver o seu potencial cognitivo, emocional e afetivo.
Uma das abordagens alternativas interessantes estudadas ao longo do curso, que nos chamou imediatamente a
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atenção, foi a experiência criada em Reggio Emilia, na região de Emilia Romana, na Itália, por Loris Malaguzzi. A
partir dos esforços de reconstrução posteriores à Segunda
Guerra Mundial e de um trabalho conjunto entre famílias e
escolas na região, surgiu um “sistema” de educação em que
a criança e suas relações são, na verdade, o centro do projeto pedagógico. Esse “sistema” nos encantou pelo respeito à
infância, às suas particularidades e às suas múltiplas formas
de expressão.
Fomos, então, para a cidade de Reggio Emilia, unindo-nos a um grupo de estudo de 400 pessoas de vários países, onde pudemos não só aprofundar nossos conhecimentos sobre essa experiência, mas vivenciá-la, o que foi tão ou
mais importante.
Este trabalho tem como objetivo registrar, aprofundar
conhecimentos, fazer uma análise dos fundamentos desta
experiência e da cultura em que está inserida, além de pensar, criticamente, em como ela pode nos ajudar a pensar sobre modelos alternativos de instituições de educação infantil no Brasil.

1.3
Objetivos
O nosso objetivo, com a presente monografia, é realizar
uma análise da abordagem de Reggio Emilia, dos seus fundamentos e alicerces culturais, da visão de infância em que se
baseiam, das nossas vivências e histórias na cidade e nas escolas para, na conclusão, podermos pensar o quanto esta experiência nos ajuda a pensar sobre as nossas instituições de educação infantil. Refletiremos também sobre como essas
instituições, próximas à nossa realidade, poderiam ser modificadas, a partir deste paradigma – que, certamente, não é único,
mas é útil e interessante pela forma respeitosa, cuidadosa e
ética como trata a criança, conferindo-lhe possibilidades de
desenvolvimento e aprendizagem próprias à infância.
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1.4
Organização do Trabalho
O presente trabalho divide-se em três grandes eixos: o
primeiro tratará de como, à luz de teóricos como Piaget e
Vigotsky principalmente, a criança se constitui em termos de
desenvolvimento, linguagem e aprendizagem. O segundo
grande eixo tratará dos alicerces culturais da experiência de
Reggio Emilia, do seu surgimento, de suas histórias, dos fundamentos, vivências e projetos com crianças pequenas observados por nós. Já o terceiro grande eixo tratará do que a experiência de Reggio Emilia nos traz em termos de novas
perspectivas e um novo modelo, possível, dada a nossa cultura, para as nossas instituições de educação infantil.

2
Um breve panorama histórico de autores e
princípios que fundamentam a área da
Educação Infantil*

Nesta seção, discutiremos as contribuições de autores que
não são da área da educação infantil, mas dão fundamento, a
partir da psicologia, a uma perspectiva da criança como sujeito.
Sabemos que, na Idade Média, a criança era vista como
um mini-adulto e, portanto, o lugar da infância praticamente
não existia. A criança vestia-se como um adulto e havia pouco
espaço para a liberdade e a brincadeira. Existia uma grande
indiferença em relação às crianças.
A partir do Iluminismo, passou-se do teocentrismo para o
antropocentrismo, ou seja, o centro deixou de ser Deus para ser
o homem. Nesse momento, começa a se dar mais atenção às
crianças, por conta da necessidade de se preservar a família e da
preparação das novas gerações para conduzir os seus negócios.
Rousseau, por exemplo, traz a ideia de que a criança
tem uma lógica diferente da do adulto. Ele conta a história de
um menino chamado Emilio (figura ficcional), que vivia livremente, para fazer uma analogia entre a criança e a natureza.
Afirmava que a criança era essencialmente boa e que a infância, assim como a natureza, deveria ser preservada.
Surge o racionalismo, o cartesianismo (Descartes), o
modelo preponderantemente urbano (em detrimento do rural
da Idade Média), além do conhecimento científico, baseado na

*capítulo baseado em anotações de aula do curso de Pós-Graduação em
Educação Infantil (PUC-RJ)
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objetivação da realidade, previsibilidade e controle e busca de
leis invariantes e regularidades.
A emergência da psicologia e de outras ciências humanas,
juntamente com a busca de cientificidade, trouxe como resultado a criação de dicotomias como subjetividade e objetividade,
razão e emoção. Desta forma, Piaget e outros buscam regularidade em suas teorias na idade contemporânea, pós-moderna.
Na Idade Contemporânea, conhecer é agir sobre os objetos, e também sofrer a ação deles. É construir significados; é
concatenar razão e emoção, sujeito e meio.
Piaget é um epistemólogo, ou seja, alguém que estuda o
pensamento científico. Ele não estudou a escola e nem a pedagogia. Era biólogo. Achava que a psicologia era um caminho
para chegar ao conhecimento científico.
O construtivismo, síntese do seu pensamento, surge
como crítica às duas teorias da época: o racionalismo, de Kant
e o empiricismo, pois Piaget crê que o conhecimento é construído na relação entre sujeito e os objetos do mundo externo.
Sendo assim, o conhecimento não está pronto, mas é fruto de
uma relação em que o meio traz problemas que desestruturam
e a criança, no caso, deve pensar em como usar as capacidades
motoras e mentais para reagir a esses desafios. Portanto, não
existe conhecimento sem ação do sujeito.
Piaget foi o primeiro pesquisador teórico a ouvir a criança. Observou os próprios filhos quando eram bebês. Por ser
biólogo, Piaget usa um método cientifico para verificar a regularidade e observar no humano o afeto (interesse pelo objeto).
O projeto de trabalho dele foi a epistemologia genética, ou
seja, o estudo da gênese e do desenvolvimento do conhecimento científico.
Buscava responder às seguintes perguntas: Como se “aumenta” o conhecimento? Do concreto ao abstrato... Como o
adulto chega ao conhecimento abstrato racional? Piaget conclui que o sensório-motor é útil para o aprendizado, até para os
adultos. Portanto, essa fase sensório-motora nunca passa.
Conclui também que o conhecimento não nasce pronto
no sujeito (inatismo) nem é moldado no sujeito como cópia do
ambiente (ambientalismo), mas é produzido continuamente na
interação do sujeito e do objeto.
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O processo de construção do conhecimento se dá através
de “equilibrações sucessivas”, como uma construção contínua,
comparável à edificação de um prédio que, à medida que se
acrescenta algo, ficará mais sólido. A adaptação de cada uma
dessas novas estruturas se dá por assimilação (utilização de
esquemas de ação já existentes para capturar o novo) ou por
acomodação (mudança dos esquemas de ação em função do
novo). Certas vezes, o erro pode advir da acomodação.
As grandes conquistas do trabalho piagetiano não residem somente no fato de que ele foi o primeiro a efetivamente
escutar a criança, mas também, e principalmente, no fato de
ser ele o pai do construtivismo, ou seja, da ideia de que o conhecimento é construído na relação homem-meio e adepto da
ideia da autonomia intelectual da criança.
Os limites do seu trabalho, sob os olhos de hoje, seriam
que o construtivismo envolve leis invariantes (universais), o
que representa uma hipótese excessivamente forte: conhecer,
para Piaget, implica conhecer estruturas lógicas, não envolvendo afeto, crítica, criação, enfim, critérios mais subjetivos.
Esta é uma diferença marcante em relação à abordagem de
Reggio Emilia, que será estudada mais adiante.
Vigotsky, por sua vez, diferentemente de Piaget, pensa em construir um modelo para explicar o desenvolvimento infantil. Nasceu na Bielo-Rússia em 1896. Para o autor,
as relações sociais (culturais) transformam as capacidades
biológicas e a atividade prática. Segundo Vigotsky (1989,
p. 33), “o caminho do objeto até a criança e desta até o objeto passa sempre por outra pessoa”, o que denota o importante papel do adulto (professor) na mediação do conhecimento. Mais adiante, no capítulo sobre a abordagem de
Reggio Emilia, explicitaremos o importante e sutil papel do
professor e de que forma é feita a mediação com as crianças
pequenas nesta experiência.
Vigotsky estuda a relação entre linguagem e pensamento, apontando como funções da fala não só a comunicação,
mas também a reorganização do mundo interno (através da
materialização do pensamento e das emoções). Segundo o autor, antes da fala, existe a linguagem não-verbal (pré-intelectual), definida pelo corpo: gestos, expressões faciais, dentre ou-
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tros. Quando aparece a fala significativa, o pensamento é
verbalizado e são produzidos significados.
Vigotsky também fala das outras linguagens que podem
ser utilizadas para materializar o pensamento e as emoções,
como gestos, desenhos e modelagens. Esse aspecto, especificamente, é bastante explorado na abordagem de Reggio Emilia,
a qual, efetivamente, lança mão de múltiplas linguagens tanto
para materializar uma ideia ou um pensamento quanto para
expressar emoções ou sentimentos. Sabemos que, em geral,
nas demais instituições de educação infantil mais próximas da
nossa realidade, o uso dessas linguagens é restrito.
Outra ideia relevante explorada por Vigotsky é a que relaciona a aprendizagem ao desenvolvimento. Segundo o autor,
a aprendizagem, fruto das interações sociais, impulsiona o desenvolvimento, de forma que “aquilo que a criança consegue
fazer com a ajuda dos outros poderia ser muito mais indicativo
de seu desenvolvimento do que aquilo que consegue fazer sozinha.” (Vigotsky 1989, p.96).
Nesse sentido, é necessário observar o nível de desenvolvimento real (o que a criança realiza sozinha); o nível de desenvolvimento potencial (o que faz com o outro de modo significativo) e a zona de desenvolvimento proximal (espaço entre o
nível real e potencial, onde ocorre movimento, aprendizagem).
“(...) As crianças podem imitar uma variedade de ações que
vão além de suas capacidades. Numa atividade coletiva ou
sob orientação do adulto, usando a imitação, as crianças são
capazes de fazer muito mais coisas.”
(VIGOTSKY 1989, p.99).

Surge, aí, o papel da imitação, do trabalho em duplas ou
grupos, de se dar tempo para as crianças conversarem e trocarem entre si, e de uma ajudar no trabalho da outra. Será que as
instituições de educação infantil levam esta questão em consideração? Na abordagem de Reggio Emilia, por exemplo, alternativa que estudaremos mais profundamente neste trabalho,
existe uma interação contínua entre as crianças entre si e com
os adultos, o que lhes permite obter um bom aprendizado e,
portanto, um bom desenvolvimento em termos globais.
Para ilustrar o parágrafo anterior, temos mais um trecho
da obra de Vigotsky (1989, p.101):
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“(...) O aprendizado desperta vários processos internos de desenvolvimento que só serão capazes de operar quando a criança interage com pessoas em seu ambiente e quando em cooperação com seus companheiros.”

Vigotsky também estuda a relação entre a brincadeira e
o desenvolvimento da criança, explicitando que brincar preenche necessidades, algo que a criança quer entender ou que a
encante (como, por exemplo, brincar de professora ou de princesa). Através da brincadeira, consegue-se ir além das restrições situacionais, pois a criança cria uma situação imaginária
(em que, por exemplo, uma cadeira pode virar ônibus), o que a
leva para um lugar maior do que a criança é hoje (atua na zona
de desenvolvimento proximal).
Zóia Prestes, por sua vez, em seu trabalho de releitura da
obra de Vigotsky, salienta que a Zona de Desenvolvimento
Proximal depende da vivência (emoção, sentimento), sendo,
portanto, um conceito subjetivo, singular, que depende das
particularidades e especificidades do sujeito ou da pessoa e da
situação social do desenvolvimento.
O nível de desenvolvimento real significa o que a pessoa
já faz, de forma autônoma, o que é diferente da Zona de
Desenvolvimento Iminente, que é o que está no campo da possibilidade, podendo ou não se concretizar. Para Vigotsky, diz
Zóia, existe um duplo nível de desenvolvimento: o real e a
zona de desenvolvimento iminente.
O desenvolvimento, segundo a interpretação da autora
do trabalho de Vigotsky, nunca é linear, e sim por saltos e rupturas. O termo “aprendizagem”, muito utilizado pela bibliografia sobre o tema, é visto como um termo não existente em
russo, linguagem original dos trabalhos de Vigotsky.
Segundo a autora, o correto seria utilizar instrução, instruir-se ou ensino; afinal, aprendizagem seria uma atividade autônoma da criança, orientada por alguém que tem a intencionalidade de fazê-lo. Segundo esta interpretação, a instrução vem
antes do desenvolvimento, mas são processos muito interligados.

3
A Abordagem de Reggio Emilia na educação
da primeira infância: contextualização

A criança
é feita de cem.
A criança tem
cem mãos
cem pensamentos
cem modos de pensar
de jogar e de falar.
Cem sempre cem
modos de escutar
as maravilhas de amar.
Cem alegrias
Para cantar e compreender.
Cem mundos
para descobrir.
Cem mundos
para inventar.
Cem mundos
para sonhar.
A criança tem
Cem linguagens
(e depois cem cem cem)
mas roubaram-lhe noventa e nove.
A escola e a cultura
lhe separam a cabeça do corpo
Dizem-lhe:
de pensar sem as mãos
de fazer sem a cabeça
de escutar e não falar
de compreender sem alegrias
de amar e maravilhar-se
só na Páscoa e no Natal.
Dizem-lhe:
de descobrir o mundo que já existe
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e de cem
roubaram-lhe noventa e nove.
Dizem-lhe:
Que o jogo e o trabalho
a realidade e a fantasia
a ciência e a imaginação
o céu e a terra
a razão e o sonho
são coisas
que não estão juntas.
Dizem-lhe:
Que as cem não existem
A criança diz:
Ao contrário, as cem existem.
Loris Malaguzzi

Julgamos que deveríamos começar o capítulo sobre a abordagem de Reggio Emilia a partir das “Cem Linguagens da Criança”,
texto escrito por Loris Malaguzzi, um intelectual e jovem professor
italiano que, juntamente com vários outros membros da comunidade, criou esse novo conceito de escola a partir da reconstrução ocorrida após o término da Segunda Guerra Mundial.
Ao ler o texto citado, chamou-nos a atenção, já na primeira vez, o respeito pela criança, pelas suas linguagens, iniciativas e particularidades da infância – algo que foi exaustivamente debatido durante o curso de pós-graduação; mas que,
como sabemos, ainda é difícil de verificar na realidade das
instituições de educação infantil.
Muito tem sido escrito sobre os métodos progressistas na
educação; mas, raramente, os ideais da educação progressista
são realmente tornados realidade. A principal razão que nos
levou à escolha da abordagem de Reggio Emilia como tema
para o nosso trabalho de monografia foi verificar a relação harmoniosa entre a sua filosofia progressiva e as suas práticas,
algo que é raro e que se deve, em grande parte, ao treinamento
continuado e à motivação de sua equipe e ao forte sentimento
de comunidade do local, aspectos que serão discutidos detalhadamente ao longo deste trabalho.
O “sistema” de Reggio pode ser descrito, sucintamente,
como um conjunto de escolas para crianças pequenas, criadas nos
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últimos 30 anos em Reggio Emilia, no norte da Itália, nas quais o
potencial intelectual, emocional, social e moral de cada criança é
cuidadosamente cultivado e orientado. Em Reggio, os professores
sabem como escutar as crianças, como permitir que tomem a iniciativa e, também, como ajudá-las de formas produtivas.
A forma com que será desenvolvido este capítulo utilizará, também, “múltiplas linguagens”: a linguagem da bibliografia estudada, o estudo e a reflexão sobre os principais aspectos
que caracterizam essa abordagem e, o que é não menos importante, a nossa experiência no grupo de estudo de que participamos na cidade de Reggio Emilia, nossa vivência na cidade, as
histórias, os encontros e os sentimentos que despertaram em
cada uma de nós. Afinal, acreditamos que, para o leitor, será
interessante ter acesso a essas múltiplas referências para assimilar melhor esta rica experiência na área de educação.
De forma a tornar o trabalho mais inteligível, traremos as
nossas vivências e histórias em Reggio em quadrados coloridos,
os quais serão inseridos ao longo do texto a que se referem.
É importante salientar a razão pela qual a experiência de
Reggio Emilia é uma “abordagem”, e não pode ser considerada um método. O conceito de método, enraizado no positivismo de Augusto Comte, pressupõe etapas determinadas e, subordinando a imaginação à observação, volta-se para a
descoberta e o estudo das leis (relações constantes entre os
fenômenos observáveis), buscando apenas o observável e o
concreto. Segundo tal definição, fica clara que uma abordagem
como a de Reggio, que é tão subjetiva, centrada na individualidade da criança e nas suas expressões, não pode ser considerada como um “método”.
Antes de iniciarmos o estudo da abordagem em questão,
achamos válido fazer um pequeno detour e voltarmos um pouco no tempo para pensar em quais podem ter sido as influências teóricas importantes que tornaram possível, na metade do
século XX, o surgimento da experiência de Reggio Emilia.
De fato, as referências de Piaget e Vigotsky, no campo da
Psicologia, alimentam o trabalho de Reggio. Estes autores são
assumidos como suportes. Entretanto, no campo da pedagogia,
há importantes referenciais a serem considerados também.
Pensamos em duas importantes influências ao longo da história:
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Friedrich Froebel (1782-1852) e Maria Montessori (1870-1952),
as quais serão discutidas nos aspectos que mudaram a história da
pedagogia e, portanto, podem ter influenciado o pensamento daqueles que formularam a abordagem citada, após o término da
Segunda Guerra Mundial em 1945, e suas convergências e divergências em relação ao “sistema” de Reggio.

3.1
Froebel, muito mais do que o
“pai dos jardins de infância”
Friedrich Froebel viveu na Prússia entre 1782 e 1852, e levou a pedagogia “romântica” ao seu ápice. Na sua concepção, as
ideias de Rousseau e Pestalozzi “nascem para uma nova vida”.
Considerado um dos grandes reformistas da educação do século XX, teve sua inspiração advinda do amor pela criança e pela
natureza, e a essência da sua pedagogia se baseia nas ideias de liberdade e atividade. Froebel tinha um espírito profundamente religioso
e desejava manifestar ao exterior essa sua união com Deus.
Trabalhou com Pestalozzi e, embora influenciado por
ele, foi totalmente independente e crítico, formulando seus
próprios princípios educacionais. Seus ideais de educação foram considerados politicamente radicais e, por isso, durante
alguns anos, foram banidos da Prússia.
Em 1837, Froebel abriu o primeiro jardim de infância, onde
as crianças eram consideradas plantinhas de um jardim, do qual o
professor seria o jardineiro. A criança se expressaria através das
atividades de percepção sensorial, da linguagem e do brinquedo.
Uma das maiores contribuições de Froebel para a pedagogia Moderna foi a de que o ser humano é essencialmente dinâmico e produtivo, e não meramente receptivo. O homem é, portanto, uma força autogeradora e não uma esponja que absorve
conhecimento do exterior. Essa contribuição se revelou uma
quebra de paradigma na educação infantil e, certamente, foi uma
questão de grande relevância para o surgimento da abordagem
de Reggio Emilia, que não é “conteudista”e coloca a criança
como ativa no seu processo de aprendizado.

A Abordagem de Reggio Emilia na educação da
primeira infância: contextualização

23

Outra ideia relevante de Froebel foi enfatizar as diferentes etapas que marcam a evolução do homem, especialmente a
infância. Sua doutrina pedagógica, baseada na atividade e na
liberdade, nos mostra que o homem deve aprender a trabalhar
e a produzir manifestando sua atividade em obras exteriores.
Este ponto também é bastante relevante como pano de
fundo para o surgimento da abordagem de Reggio, a qual pensa a infância como um momento específico do desenvolvimento humano, com suas especificidades, e concede à criança liberdade para se expressar em suas “múltiplas linguagens”, a
partir do seu interesse.

3.2
Maria Montessori, uma mulher à frente do seu tempo
Maria Montessori nasceu em 1870, em Chiaravalle, no
norte da Itália e foi a primeira mulher a se formar em Medicina
em seu país. Direcionou a carreira para a Psiquiatria e logo se
interessou por crianças com retardo mental, percebendo que
respondiam com rapidez e entusiasmo aos estímulos para realizar trabalhos domésticos, exercitando habilidades motoras e
experimentando a autonomia, o que a levou, posteriormente, a
repetir a experiência com as crianças ditas “normais”.
Montessori graduou-se em pedagogia, Antropologia e
Psicologia e pôs suas ideias em prática na primeira Casa dei
Bambini, aberta numa região pobre no centro de Roma. Depois
disso, foram fundadas outras em diversos lugares na Itália. Em
1922, o governo a nomeou inspetora-geral das escolas da
Itália; mas, com a ascensão do regime fascista, ela deixou o
país em 1934 e continuou a trabalhar na Espanha, no Ceilão,
na Índia e na Holanda, onde morreu aos 81 anos, em 1952.
No campo pedagógico, foi pioneira ao dar mais ênfase
à autoeducação do aluno do que ao papel do professor como
fonte de conhecimento. Segundo Montessori, “a tarefa do
professor é preparar motivações para atividades culturais,
num ambiente previamente organizado e, depois, se abster de
interferir.” As crianças conduziriam seu próprio aprendizado
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e ao professor caberia acompanhar o processo e detectar a
forma particular de cada um manifestar o seu potencial.
O objetivo da escola “montessoriana” é a formação integral do jovem, uma “educação para a vida”. A filosofia e os
métodos utilizados procuram desenvolver o potencial criativo
das crianças, desde a primeira infância, associando-o à vontade de aprender, que é inerente a todos os seres humanos.
As salas de aulas tradicionais, com alunos presos em
seus lugares, eram vistas com desprezo por Montessori, que,
além de ter criado materiais autodidáticos e autocorretivos, organiza as crianças numa sala de aula espalhadas, sozinhas ou
em pequenos grupos, com os professores misturados a elas,
observando ou ajudando.
As principais contribuições e convergências com a abordagem de Reggio Emilia estão no papel do professor, que observa ou ajuda, e nunca se coloca no papel do detentor do conhecimento que põe as crianças na “rodinha”, por exemplo,
para “ensiná-las”. A outra convergência importante, e quebra
de paradigma na época, consistiu na mudança da organização
das salas de aula, com as crianças espalhadas, sozinhas, ou
trabalhando em pequenos grupos – o que possibilita o professor a agir como uma espécie de “consultor”, pois tem a imagem de uma criança competente, que é ativa no seu processo
de aprendizado e que aprende com o outro (Zona de
Desenvolvimento Iminente). Cabe ao professor possibilitar e
“orquestrar” todo esse processo.
Entretanto, no caso de Montessori, diferentemente de
Reggio, a criança aprende com os seus próprios erros de uma
forma mais direta, dados os materiais serem autocorretivos.
Em Reggio, as crianças são mais livres na escolha das atividades e de como realizá-las.
Uma outra convergência se dá pelo fato de a instrução,
para Montessori, se dar em grupos de 3 em 3 anos, com crianças de 0-3 anos juntas, depois de 3 a 6 anos , 6 a 9 anos e daí
por diante. O “sistema” de Reggio também é separado em nido
(educação para crianças de 0-3 anos) e as scuolas della infanzia (educação para crianças de 3-6 anos).
Após esse rápido “giro” pela história, voltemos à abordagem de Reggio Emilia, ressaltando que esta experiência não
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poderia de forma alguma ser de todo “importada”, não somente por não ser considerada “método”, como já vimos, mas também, e principalmente, porque reflete toda uma estrutura institucional e cultural próprias, a ser descrita mais adiante.

3.3
Reggio Emilia
Em primeiro lugar, é importante localizar a cidade onde
está situada esta bem-sucedida experiência na educação de
crianças pequenas.
Reggio Emilia é uma cidade localizada no norte da
Itália, a qual possui, aproximadamente, 170 mil habitantes
(segundo dados de 2011), dos quais 67,2% são crianças e 6%
têm entre 0-5 anos.

FOTO 1: Localização da cidade de Reggio Emilia.

Nota: Atualmente, a cidade de Reggio Emilia tem enfrentado a questão da
imigração. Há mais de 100 nacionalidades habitando na cidade –
representadas por diversos grupos étnicos da Albânia, Marrocos, China,
Ghana e Ucrânia-Romênia, entre outros – o que representa um novo desafio
para esse “sistema” de educação.
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3.4
A origem da experiência de Reggio Emilia:
Pertencimento e o diálogo com a cidade
A história desta abordagem começa logo após o término
da Segunda Guerra Mundial, em 1945. Loris Malaguzzi ouviu
que, em um pequeno vilarejo chamado Villa Cella, a umas
poucas milhas da cidade de Reggio Emilia, as pessoas haviam
decidido construir e operar uma escola para crianças pequenas.
O jovem professor italiano achou essa ideia incrível e, após ter
corrido até lá em sua bicicleta, pôde verificar que tudo aquilo era
verdade. Ali, encontrou mulheres empenhadas em recolher e lavar pedaços de tijolos. As pessoas haviam se reunido e decidido
que o dinheiro para começar a construção viria da venda de um
tanque abandonado de guerra, uns poucos caminhões e alguns
cavalos deixados para trás pelos alemães.
Essas pessoas disseram a Malaguzzi: “Construiremos a
escola por nossa conta, trabalhando à noite e aos domingos. A
terra foi doada por um fazendeiro; os tijolos e as vigas serão
retirados das casas bombardeadas; a areia virá do rio; o traba-

FOTO 2: A partir da 2ª Guerra Mundial: reconstrução das escolas para crianças pequenas com
participação das famílias.
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lho será realizado por todos nós, como voluntários.” E essas
mulheres, homens e jovens falavam muito seriamente.
Em oito meses, a escola e a amizade que se construiu em
torno da mesma havia lançado raízes. O que ocorreu em Villa
Cella foi apenas a primeira “fagulha”, e outras escolas foram
abertas na periferia e nos bairros mais pobres da cidade, todas
criadas e operadas por pais.
Em 1963, as primeiras escolas municipais foram criadas.
Os professores nessas pequenas escolas, apesar de possuírem
backgrounds e linhas de atuação diferentes, apresentavam motivação excepcionalmente alta e iniciaram, assim, um trabalho,
sob a orientação de Loris Malaguzzi, com o propósito de compreender e conhecer as crianças.
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4
Princípios fundamentais da abordagem de
Reggio Emilia

FOTO 3: Praça principal da cidade.

4.1
Pertencimento
A reconstrução das escolas para crianças pequenas, a
partir da Segunda Guerra Mundial, se deu com a intensa
participação das famílias e foi devida, em grande parte, ao
forte sentimento de colaboração e cooperação entre as
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mesmas. Esse sentimento é chamado de pertencimento, e
essa é, para nós, uma das principais razões pelas quais a
experiência aconteceu em Reggio Emilia, e não em qualquer outra localidade.
O que é pertencimento? Pertencimento é o sentimento
de se sentir fazendo parte de algum lugar. Você pode se sentir pertencendo a uma comunidade, à sua escola ou à sua
família na medida em que se sente efetivamente um membro participante e ativo deste grupo. Geralmente, pertencimento a uma comunidade se confunde com cidadania, pois,
se você se sente pertencendo a uma comunidade e, por conseguinte, à sua cidade, ao seu estado e ao seu país, acabará
cuidando desse patrimônio, exercendo os seus direitos e deveres como cidadão.
Ouvimos muitas vezes a expressão “cuidar como se fosse seu” quando falamos de um bem público que muitos acham
erroneamente que, em vez de ser da coletividade, “é de ninguém”, o que faz com que não cuidem dele, não se preocupem
com a sua preservação. Na verdade, o bem é efetivamente seu,
assim como a cidade de Reggio Emilia e as escolas destruídas
são, em última instância, de responsabilidade dos cidadãos que
lá habitam e são eles os que devem lutar pela sua reconstrução.
E assim o fizeram!
A diferença que faz o pertencimento é que, muitas vezes, as pessoas se sentem distantes da “comunidade” e acham
que o prefeito ou alguma outra autoridade deve resolver as
questões da cidade, especialmente em cidades grandes, como
se isto nada tivesse a ver com suas vidas.
Por causa do pertencimento, deste forte sentimento de
cooperação e colaboração entre os habitantes de Reggio Emilia,
todos puseram as mãos à obra e colocaram cada tijolo nas paredes das novas escolas, seja no sentido literal, dos tijolos da
construção, quanto no sentido figurado, pois reconstruíram o
conceito de escola para crianças pequenas.
Para ilustrar o conceito de pertencimento, faremos
uso de algumas histórias que vivenciamos em Reggio
Emilia, no quadro a seguir.
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No nosso primeiro dia em Reggio Emilia, fomos guiadas por uma voluntária da Reggio Children (associação de amigos de Reggio Emilia que ajudam a
divulgar essa abordagem de educação pelo mundo) a uma visita turística pela
cidade. Ela é professora de literatura inglesa para crianças maiores. Passamos
por igrejas, lojas típicas, como uma tradicional mercearia que vende presunto de
parma e queijo parmeggiano reggiano, dentre outras.
Uma das igrejas, muito bela, nos chamou a atenção, mas não especialmente por sua beleza ou imponência, mas pela bonita história da sua fundação.
Segundo nos contou a nossa “guia”, um menino chamado Marchitto, que era
cego e surdo, além de órfão, rezou, diariamente, ajoelhado, por muitos anos,
pedindo um milagre. Um dia, o menino teve o seu pedido atendido e passou a ver
e ouvir. Portanto, há aproximadamente 450 anos, esta igreja foi erigida para
marcar o milagre ocorrido.
Achamos a história tocante, mas nos chamou igualmente a atenção como a
“guia”, professora de crianças maiores em Reggio Emilia, falava com amor da
cidade e a mostrava para nós como se estivesse mostrando a sua própria casa.
Quando uma de nós falou do carinho com que ela estava nos guiando na
visita turística, a resposta foi direta e objetiva: “É por conta do sentimento de
pertencimento que tenho a esta cidade”. Ela mostrava aquela igreja com o orgulho de quem se sente “dona” daquele patrimônio.
A voluntária, muito carismática e profunda conhecedora da história da cidade, nos contou também uma linda história que nos deixou uma bela mensagem. Houve um incêndio nesta mesma igreja há muitos anos. Diz a lenda que a
igreja esconde um tesouro. Após a igreja ter sido praticamente toda destruída,
restou somente o domo, onde havia uma caixa e, dentro desta caixa, havia realmente um tesouro. Um tesouro diferente, que não eram jóias nem pedras preciosas, nem ao menos moedas de ouro.
Era uma carta, em nome dos trabalhadores que construíram esta igreja,
desejando às próximas gerações um futuro próspero e feliz e, em nome desta
preocupação, deixaram moedas de baixo valor monetário, mas que, efetivamente, deixavam um tesouro: o de revelar o sentimento de pertencimento a uma cidade e altruísmo em relação às gerações futuras.
Pudemos inferir, então, que o grande “tesouro” de Reggio Emilia é o
forte sentimento de pertencimento a essa comunidade, exibido pelo seu
povo, a sua devoção a essa cidade. Para nós, esta é a base e a origem da
experiência bem-sucedida na educação de crianças pequenas que pudemos
observar e, Reggio.
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4.2
Relação com a cidade
Uma outra questão interessante é como, em Reggio
Emilia, as iniciativas das crianças dão identidade à cidade. As
cortinas do teatro local, por exemplo, foram refeitas pelas
crianças, assim como o guia da cidade, em que as crianças escrevem e fazem desenhos sobre o teatro e as suas principais
atrações, como as praças e a fonte.
O que realmente ficou para
nós foi essa questão do pertencimento das crianças em relação à escola, à comunidade e à cidade de
Reggio e como a experiência de participação das crianças na cidade dá
significado ao trabalho delas.
Será que as nossas crianças
se sentem pertencendo às suas esFOTO 4: Experiência de participação das crianças
colas e respectivas comunidades,
na cidade, em que refazem a cortina do teatro local
cidade, país?
Voltando à história do surgimento da abordagem de
Reggio Emilia, devido à novidade de uma escola administrada
pela municipalidade (a partir de 1963), foi difícil encontrar
crianças para serem colocadas nesta instituição.

FOTO 5 e 6: Trabalhos das crianças expostos na praça da cidade.

Nota: A abordagem educacional de Reggio Emilia tem como centro a arte,
dada a sua importância na cultura italiana, seja com o teatro, a escultura ou
a pintura, dentre outros. Isso se reflete no modelo educacional de Reggio,
pois é produto da realidade cultural em que surgiu.
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Portanto, passados alguns meses, a necessidade de aumentar a visibilidade da iniciativa fez com que, uma vez por
semana, fossem realizadas atividades com as crianças na cidade. Desde o início, trabalharam com projetos, sendo os primeiros sobre Robinson Crusoé e Pinóquio, envolvendo pais, crianças e professores.
Outra questão relevante é que o investimento e o envolvimento municipal são característicos desta abordagem, ao
longo do seu desenvolvimento. Esta abordagem é operada pela
municipalidade, e as escolas trabalham em parceria com o município em muitos projetos – como será exemplificado na seção sobre projetos.
FOTO 7 e 8: Atividade fora da escola com crianças, na cidade.

Um dos pilares desta bem-sucedida experiência na educação de crianças pequenas é o sentimento e a vivência da comunidade educativa, em que professores e famílias constituem
uma equipe de trabalho e professores, crianças e famílias
aprendem juntos.
Na verdade, a abordagem de educação para crianças pequenas, conhecida como Reggio Emilia, caracteriza-se, essencialmente, pelo foco dado a todas as formas de expressão da
criança (as “cem linguagens”) e pelo envolvimento dos pais e
da comunidade no processo de ensino e aprendizagem.
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4.3
Estrutura
O modelo pedagógico de Reggio Emilia, que se iniciou
através de um movimento cooperativo de pais, está implementado num sistema municipal aberto a todas as crianças.
“A tradição do apoio comunitário de Reggio Emilia às famílias com crianças pequenas reflete a visão cultural italiana que
considera as crianças como uma responsabilidade da comunidade. Em Reggio Emilia, as creches e os jardins de infância
são considerados como uma parte vital da comunidade, o que
se reflete no elevado apoio financeiro do governo municipal a
estas instituições.”
(NEW, 1993, p.1)

		
Segundo Graziano Delrio (2010), “as escolas são as
“piazzas” das comunidades”, isto é, as escolas ocupam um
lugar central na vida das comunidades de forma análoga às
“piazzas”, que, em geral, são o centro, a parte principal das
cidades italianas.
Atualmente, o município de Reggio Emilia financia um
total de 80 serviços públicos de educação infantil, sendo que
cada escola possui aproximadamente 75 crianças.
Em cada escola, há um Conselho de Administração – a
Consulta- que é composta de pais, educadores e representantes
da comunidade, e se destina a resolver problemas administrativos e apoiar as necessidades das famílias e dos professores,
atuando, inclusive, como grupo de apoio para resolver problemas específicos dos pais e das crianças.
Os professores trabalham em pares, coensinando em
cada sala de aula e sem nenhuma hierarquização entre eles. O
trabalho em pares produziu tremendas vantagens, tanto em termos educacionais quanto psicológicos, tanto para os adultos
quanto para as crianças. Além disso, os pares de coensino
constituíram o primeiro bloco de fundação da ponte para a administração baseada na comunidade e na parceria com os pais,
parte importante da história desta abordagem e viga de apoio
do trabalho realizado.
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Os professores planejam com outros colegas e com as
famílias. Todos os membros da equipe da escola, inclusive o
pessoal de apoio, se reúnem uma vez por semana para a discussão e ampliação de suas ideias, e participam juntos do “treinamento em serviço” (o qual será discutido mais a frente) – o
que evidencia que a abordagem em questão, além de ser comunitária, é democrática e ética não só no respeito à criança, mas
também aos profissionais envolvidos no trabalho com as crianças. Há uma equipe de pedagogistas que não só dá suporte ao
trabalho dos professores, como coordenam as reuniões com os
pais e também ajudam na formulação dos projetos pedagógicos e na articulação dos mesmos com o governo municipal.
Outra figura muito importante para esta abordagem é a do atelierista, profissional de alta competência que tem formação
geralmente em artes ou música, e trabalha em tempo integral
com as crianças em um espaço rico em materiais e ferramentas, ajudando-as a se expressar nas “múltiplas linguagens” que
lhes são possíveis, em uma atmosfera favorável, tranquila mas,
ao mesmo tempo, desafiadora.
Uma outra característica particular do “sistema” de
Reggio é que as crianças de 0 a 3 anos estudam no que são
chamados de asilo nidos, enquanto os que têm entre 3 e 6 anos
estudam nas chamadas scuolas della infanzia, de forma que,
para garantir a continuidade para os pais e as crianças, a mesma dupla de professores atende a criança, enquanto ela possui
idade entre 0 a 3 anos e, posteriormente, uma outra dupla é
responsável pela criança enquanto ela tem entre 3 e 6 anos.
Um argumento favorável à permanência da criança com a
mesma dupla de professores por três anos é que a pressão por
resultados por parte da escola em relação ao professor fica minimizada, pois é concedido ao mesmo um horizonte de tempo
de trabalho mais longo; e, por parte das crianças e dos pais,
acredita-se que, pelo fato de já terem construído uma relação
pessoal e de confiança com os educadores, fica mais fácil trabalhar com a criança, pois o resultado do trabalho depende
desta relação de parceria entre a escola e a família.
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4.4
Desenvolvimento da abordagem pedagógica
A abordagem pedagógica de Reggio Emilia se desenvolve em torno de uma imagem da criança rica, em recursos e
interesses, ativa no seu processo de aprendizado e competente,
que, continuamente, constrói e testa teorias sobre si própria e o
mundo que a rodeia.
Segundo Loris Malaguzzi, “as crianças, depois que nascem, são viajantes em busca de significado e frequentemente
perguntam ao mundo exterior para buscar esses significados.”
A criança nasce biologicamente predisposta a se relacionar
com o outro- o que ocorre, primeiramente, com a mãe, pela amamentação. Neste momento, corpo e mente formam uma unidade
biológica que é utilizada para entender o mundo. Há um estudo
atualmente desenvolvido pela Universidade de Parma sobre os
neurônios-espelho, o qual estuda a capacidade da criança de encontrar o outro – a qual, em autistas, por exemplo, é alterada.
Desde que mamam, as crianças são ativas e potentes e já
mostram a sua complexa dinâmica comunicativa através da
pausa no aleitamento, além de já possuírem expectativas em
relação aos adultos. De acordo com Malaguzzi, (1994), “o
prazer de aprender, conhecer e entender é um dos primeiros e
fundamentais sentimentos que a criança experimenta, sozinha
ou com o grupo”.
As crianças podem “dialogar” com as coisas e, pela relação com os objetos, transformá-los. Por meio desta capacidade
transformadora, a criança interpreta, entende e faz nova relação com o que encontra.
FOTO 9: Crianças dialogando com coEm Reggio, é responsabilidade de a eslunas num centro de estudos da cidade.
cola ajudar a construir esse pensamento amplo
por parte das crianças em que elas possam
“dialogar” com as coisas e transformá-las e é
responsabilidade da cidade, por sua vez, dar
valor ao que as crianças criam.
São muitas as influências teóricas e referências culturais que sustentam a abordagem de Reggio Emilia, mas trataremos das
principais: Piaget e Vigotsky. Assim como
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Piaget, em Reggio, acredita-se que a criança
FOTO 10: Representação da observação feita com as colunas do centro
tem um papel ativo na construção do conhecide estudos que agora são coloridas e
mento do mundo. Entretanto, a teoria de
livres na cidade.
Piaget é interpretada com um olhar “crítico”
em muitos aspectos por parte dos formuladores da abordagem de Reggio Emilia. Algumas
das críticas ao construtivismo de Piaget se referem: à forma como o desenvolvimento cognitivo, afetivo e moral são tratados em separado; à ênfase dada aos estágios de
desenvolvimento da criança; à não valorização do papel do adulto no processo de aprendizagem; à distância entre pensamento e linguagem; à grande importância conferida ao pensamento
lógico-matemático e ao uso excessivo de paradigmas das
ciências biológicas e físicas (Malaguzzi, 1998; 2001).
Em Reggio, por exemplo, a matemática e o letramento
são aprendidos de forma “natural”, a partir da sua função social. No caso da matemática, estão disponíveis telefones, máquinas registradoras em “feiras” de legumes e frutas de brinquedos, dentre outros. No caso do letramento, há teclados,
cartas que recebem e outros que denotam a funFOTO 11: Aprendizado de matemática
ção social da escrita. Não há nenhum programa
dentro de um contexto de “compras de
supermercado” criado pelas crianças.
específico de ensino para nenhuma das duas
áreas; entretanto, a maior parte das crianças de
6 anos vai para as escolas de ensino fundamental com boas hipóteses de leitura, escrita e matemática, a qual é dada de acordo com o surgimento do interesse por parte dos alunos.
Outra influência notória na abordagem de
Reggio Emilia é a do psicólogo russo Vigotsky,
que demonstrou que o pensamento e a linguagem se coordenam para formar ideias e elaborar planos de
ação, podendo a criança ser capaz de executar, controlar, descrever e discutir. Em todo esse processo, o adulto desempenha
um papel fundamental ao ajudar a criança ao atuar ao nível
máximo de suas capacidades, isto é, agir ao nível da Zona de
Desenvolvimento Proximal – ou, segundo a releitura de Zóia
Prestes, o adulto ajuda a criança a atuar ao nível da Zona de
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Desenvolvimento Iminente, conceito do que é potencial, mas
pode ou não se realizar.
Assim, de forma a ajudar a criança a desenvolver todas
as suas capacidades e atingir níveis potenciais de desenvolvimento que, sozinha, não seria capaz de alcançar naquele momento, o adulto deverá ter um papel ativo no apoio intencional
e sistemático que presta às crianças.
“Este apoio refere-se ao nível da linguagem oral, fazendo extensões que permitem à criança enriquecer o seu
vocabulário e desenvolver o pensamento e, ainda, no
apoio ao desenvolvimento dos projetos em que as crianças se envolvem.”
(MALAGUZZI, 1998).
Na abordagem pedagógica de Reggio Emilia, a dimensão
estética se reflete no cuidado com o ambiente (móveis, objetos e
materiais, locais de realização das atividades), na inclusão do
atelier como espaço privilegiado para o desenvolvimento de
múltiplas formas de expressão, na escuta atenta das crianças,
nas “paredes que falam” com a documentação dos trabalhos de
crianças e espaços de meditação e liberdade, onde a criança
pode ter sua privacidade garantida.

FOTO 12: Atelier - espaço para o desenvolvimento de múltiplas formas de expressão.
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A “vibração estética”, esperança (consciente ou não) de
realizar coisas de que se gosta e que também agradam aos
outros, “impulsiona a melhorar as construções da nossa sensibilidade interpretativa e criativa” (Rinaldi, 2000). Por isso,
constatamos a cuidadosa e inspiradora disposição dos materiais a serem utilizados pelas crianças e inclusive a própria
beleza e sofisticação do material que, segundo os educadores,
faz com que as crianças tenham cuidado ao manuseá-los e
façam um pacto com eles em relação às normas seguras para
o seu uso. Outras vezes, para “convidar” ou “seduzir” as
crianças para um espaço onde havia fantasias de pessoas reais (sapatos de pai e mãe, gravatas, roupas de mulher, dentre
outros), foram pendurados, no teto, sapatos altos de mulher,
das mais diversas cores e tamanhos, de forma a chamar a
atenção das crianças para aquele espaço.

4.5
Criança como centro do processo de aprendizagem
Na abordagem de Reggio Emilia, as crianças são participantes ativos do seu próprio processo de aprendizagem. Isto
significa colocá-las no centro do processo, garantindo que estejam envolvidas no planejamento e na revisão de sua aprendizagem, juntamente com os professores. Desta forma, os educadores se libertam das práticas anteriormente utilizadas, em que
apenas eles tomavam decisões sobre o que, onde e como as
crianças aprendem.
Neste contexto, os professores são copesquisadores e coconstrutores da aprendizagem. O papel do professor é o de fazer a “provocação para a aprendizagem”, criando o conflito,
mas não fazendo para as crianças e sim com as crianças, isto é,
promovem sem interferir.
O foco é na aprendizagem e não no ensino, é em como as
crianças aprendem e não no que aprendem. As crianças são
encorajadas a dialogar, criticar, comparar, negociar, levantar
hipóteses e resolver problemas no âmbito do grupo.
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A “Pedagogia das Relações” enfatiza o conhecimento que é
construído nas interações, de forma que “a ênfase não é colocada na criança individual, mas na criança situada numa rede
de relações e interações com as outras crianças, com os professores, com os pais, com a sua própria história e com o contexto social e cultural envolvente.”
(RINALDI, 1998)

Desta forma, o papel do educador, em Reggio Emilia, é
criar as melhores condições para as interações sociais, mas não
intervir sobre as mesmas.
A educação, por sua vez, é considerada uma atividade
comum, uma partilha de cultura, que se processa através da
discussão, exploração e experimentação em torno de temas ou
tópicos que, frequentemente, dão origem a trabalhos de projeto e que são realizados em conjunto por crianças e adultos.

5
Método de trabalho da abordagem de
Reggio Emilia

O método de trabalho utilizado pela abordagem de
Reggio Emilia se sustenta nos seguintes aspectos principais: o
papel do professor e a pedagogia da escuta, o ambiente como
terceiro educador, a relação com o tempo, o currículo, o desenvolvimento profissional e a documentação.

5.1
O papel do professor e a pedagogia da escuta
O primeiro papel do professor é criar um contexto educacional de conforto, confiança, motivação e de estímulo à
curiosidade das crianças. A sua mais importante função é ajudar as crianças a construir modelos, a partir das suas ideias,
através da “concretização” do pensamento – por exemplo,
através da arte.
A escuta, como verbo ativo, significa interpretar, dar
sentido e significado às mensagens dos outros. Escutar significa valorizar e legitimar as mensagens de quem comunica e,
deste modo, colocar em diálogo as diferenças.
Segundo Rinaldi (2006, p.65), a escuta significa “escutar
as cem mil linguagens, símbolos e códigos que usamos para
nos expressarmos e comunicarmos, através dos quais a vida se
expressa e comunica com aqueles que escutam e são escutados.” E escutar, neste sentido amplo, implica ouvir não somente com os ouvidos, mas com todos os sentidos.
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Escutar as crianças proporciona muitos insights e entendimentos valiosos. Assim, os professores conseguem observar
mais claramente o incrível potencial de cada criança, suas riquezas, seus talentos, seus entendimentos e suas visões de
mundo, seus sentimentos sobre si mesmas, sobre as outras
crianças à sua volta e sobre os adultos envolvidos com elas.
Escutar as crianças significa, ainda, observar-documentar-interpretar (Rinaldi, 1998b), o que os possibilitará providenciar o apoio necessário para ajudar as crianças a atingirem
o nível da Zona de Desenvolvimento Proximal (ou Zona de
Desnvolvimento Iminente, segundo Zóia Prestes).
Esse processo se dá a partir do diálogo e confronto entre
as crianças, a observação e a “escuta” atenta por parte dos professores que, então, interpretam e documentam as experiências
e as ações das crianças e, posteriormente, a partir desses dados,
elaboram o projeto educacional (progettazione). Nesta abordagem, não tem como haver planejamento sem o reconhecimento das iniciativas e ações das crianças.
O professor, como disse Tiziana Filippini, num seminário em 1990, às vezes trabalha “dentro” do grupo de crianças
e, ocasionalmente, apenas “em volta” delas. O professor, portanto, estuda as crianças, proporciona ocasiões, intervém em
momentos críticos e compartilha as emoções intensificadas
das crianças.
Durante um dos dias de nossa observação nas escolas,
presenciamos a situação de duas crianças em uma disputa. O
educador não interferiu prontamente, dando o tempo para
que as crianças dialogassem e tentassem chegar a um acordo,
mas, quando uma das crianças chorou, ele foi ver o que aconteceu, e promoveu uma interferência, mas não do tipo que
estamos acostumados a ver, de obrigar a criança a pedir desculpa a outra para resolver o problema, sem entender direito
o que aconteceu.
Ela perguntou qual era o problema e, quando as crianças
contaram, sugeriu que cedessem e brincassem juntas. Depois,
saiu e deixou que se resolvessem. Minutos depois, quando
olhamos novamente, as crianças já estavam brincando juntas e
felizes. Isto mostra o tipo de interferência que os professores
fazem em Reggio Emilia.
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O papel do adulto é, acima de tudo, o de ouvinFOTO 13: O professor é, acima de
tudo, um ouvinte, um observador.
te, de observador e de alguém que entende a estratégia
que as crianças usam em uma situação de aprendizagem, pois está mais interessado em como as crianças
aprendem do que no quanto elas aprendem.
O adulto é um recurso ao qual a criança pode
recorrer quando precisa tomar emprestado um gesto, uma palavra ou quando precisa de um aconselhamento ou de, num momento crítico em que está
na zona de desenvolvimento proximal (ou iminente), precisa da assistência de um adulto para ir além.
Como disse Loris Malaguzzi numa palestra para a equipe de professores da Escola Diana em 1990, o adulto deve ser
capaz de pegar a bola da criança e lançá-la de volta.
Um fato que exemplifica a metáfora da bola citada acima é a observação
realizada numa scuola della infanzia (3-6 anos) chamada Ernesto Balducci, em
que pudemos observar atentamente um atelierista trabalhando com um grupo de
5 crianças no reconhecimento e desenho de sons. Foi intrigante, num primeiro
momento, perceber como aquelas crianças de 4/5 anos estavam concentradas,
ouvindo os diferentes sons gravados pelo atelierista, que registrou sons familiares às crianças como o da fonte da praça principal da cidade, dentre outros. O
primeiro trabalho das crianças era identificar o número de sons contidos em cada
uma das “gravações” apresentadas.
Foi surpreendente verificar como a sensibilidade daquelas crianças aos
sons era aguçada, pois respondiam com precisão ao número de sons contidos,
enquanto nós, adultos, sentados ali, atentos em nossa observação, achávamos tão
difícil identificar o número de sons, pois os nossos sentidos não foram “aguçados” suficientemente para isso. Em seguida, foi pedido às crianças que desenhassem os sons ouvidos: o de um cavalo galopando e o de uma fonte.
Cada criança estabeleceu as suas hipóteses e desenhou de forma diferente, e o atelierista não disse qual dos desenhos estava certo ou errado, e sim
discutiu as hipóteses implícitas no modelo criado por cada criança. No caso
dos desenhos que se aproximaram mais da realidade, o atelierista explorou-os
de forma mais consistente, por meio de perguntas e “provocações”.
Posteriormente, abriu para o grupo discutir e gerar contribuições adicionais, de
forma que convergisse para uma mesma ideia, mais refinada, a respeito de
como representar esses sons.
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O papel do professor, portanto, centraliza-se na provocação de oportunidades de descobertas, através de uma espécie de facilitação inspirada e do estímulo ao diálogo, e também da ação conjunta e da coconstrução do conhecimento
pela criança.
Com o auxílio do professor, a dúvida ou observação de
uma criança leva as demais a explorar um território jamais percorrido, talvez sequer suspeitado.
Nas pré-escolas municipais de Reggio Emilia, os professores trabalham em pares de coensino em cada sala de
aula. Da mesma forma que acreditam que as crianças aprendem na interação com as outras, acreditam que, apesar de
difícil, a organização de coensino é a melhor, pois permite
que cada adulto se acostume a cooperar com o colega, adquira valor para a natureza social do crescimento intelectual e,
portanto, torne-se mais útil para as crianças (e pais) no engajamento no processo social.

5.2
Currículo
Em Reggio, não há um currículo ou programa educativo predefinido.
A cada ano, cada escola planeja os seus projetos a curto
e longo prazo. Cada uma parte dos conhecimentos prévios sobre as crianças, a sua comunidade cultural e social de origem,
as suas crenças (Malaguzzi, 2001).
O currículo é, deste modo, contextualizado, ou seja, é determinado pelas interações e diálogos que se estabelecem no cotidiano educativo entre as crianças, os professores, o atelierista,
os pais e o ambiente físico e social em que estão integrados.
A grande dificuldade deste tipo de trabalho, como descreve Vea Vecchi, em 1990, é que “você está sempre com
medo de perder aquele momento quente.” Há, portanto, um
compromisso genuíno com o currículo emergente, e não uma
sutil manipulação do tema do projeto para que termine em
algum lugar. Os professores, honestamente, não sabem onde
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o grupo terminará o que não significa que não se preparem
para os possíveis caminhos que o projeto possa tomar. Em
vez disso, no início de um projeto, os professores devem se
reunir, juntamente com a pedagogista (coordenador pedagógico) e o atelierista, e discutir todos os modos possíveis de
como o projeto poderá vir a evoluir, considerando as ideias
prováveis, as hipóteses e as escolhas feitas pelas crianças. Ao
fazer isso, preparam-se para todos os estágios subsequentes
do projeto, mesmo se algo inesperado ocorrer.
Os conteúdos do currículo podem emergir da proposta
de uma ou mais crianças, da proposta dos professores, de um
acontecimento natural ou de algo suscitado pelo contexto físico e social envolvente.
A documentação da equipe educativa e o trabalho de
projeto são componentes essenciais do currículo, os quais
serão abordados de forma mais profunda em seções individuais à frente.
Os projetos constituem estudos em profundidade de conceitos, ideias e interesses que emergem no âmbito do grupo (as
crianças e os professores). Podem durar dias, semanas ou meses, dependendo das idades e interesses das crianças. O uso de
um currículo contextualizado permite integrar no trabalho
educacional os interesses e as necessidades que emergem nas
práticas cotidianas.

5.3
Documentação
A documentação pedagógica desempenha importante papel
na pedagogia praticada pelas escolas de Reggio Emilia.
Propicia um contexto de escuta, onde se escuta e se é escutado, criando oportunidades de observação de um ponto de vista exterior, para o grupo e para a criança individual
(RINALDI, 2006).

O trabalho de documentação não tem como objetivo recontar histórias, e sim utilizar esses elementos para a reflexão e
interpretação dos trabalhos das crianças. Documentar é tornar
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visíveis os trabalhos das crianças, através de escritos, vídeo, áudio, fotografias e trabalhos das crianças, mas não de uma forma
neutra, e sim reflexiva.
As suas principais funções são proporcionar às crianças uma memória das experiências realizadas, de forma
que possam ser revisitadas; possibilitar aos professores
acompanhar o processo de aprendizagem das crianças e
poder discutir sobre suas práticas, a sua imagem de criança e o seu papel na educação das mesmas, além de providenciar informação para os pais sobre o que acontece na
escola de seus filhos, o que é importante para criar uma
relação de confiança e parceria com os pais em relação à
educação de seus filhos.
Os critérios para a escolha do que vai ser documentado
não é objetivo, podendo ser um momento, um projeto ou uma
brincadeira. De qualquer forma, um aspecto que chama a
atenção dos visitantes das escolas de Reggio Emilia é a quantidade de trabalhos das crianças exibidos por todos os cantos
das escolas.
“As paredes das nossas pré-escolas falam e documentam. As
paredes são usadas como espaços para exposições temporárias e permanentes de tudo que as crianças e os adultos trazem
à vida.”
(MALAGUZZI, 2001)

Desta forma, transmitem aos pais, aos colegas e aos visitantes o potencial das crianças, suas capacidades em desenvolvimento e o que acontece na escola. E, naturalmente, também
tornam as crianças conscientes do valor que os adultos dão aos
seus trabalhos.
Em Reggio Emilia, no recém-inaugurado Centro
Internacional Loris Malaguzzi, há um centro de documentação onde está disponível a documentação realizada por várias escolas, ao longo dos últimos anos, o que dá credibilidade à abordagem.
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5.4
Ambiente
AMBIENTE – o espaço como terceiro educador
“Um ambiente é um sistema vivo, em transformação. Mais do
que o espaço físico, inclui o modo como o tempo é estruturado e os papéis que devemos exercer, condicionando o modo
como nos sentimos, pensamos e nos comportamos, e afetando
dramaticamente a qualidade de nossas vidas.”
(GREENMAN, 1988, p.5)

O ambiente é visto como algo que “educa” a criança; na
verdade, é considerado o “terceiro educador”, juntamente com
a equipe de professores.
O ambiente deve ser flexível e deve se modificar de acordo com as necessidades das crianças e professores, no processo de construção do seu conhecimento. Desta forma, os objetos, materiais e estruturas não são vistos como elementos
cognitivos passivos mas, ao contrário, como elementos que
condicionam e são condicionados pelas ações dos indivíduos
que agem nela. De acordo com Malaguzzi (1984), “o espaço
deve ser uma espécie de aquário que espelhe as ideias, os valores, as atitudes e a cultura das pessoas que vivem nele”.
Assim, o ambiente deve ser um lugar de relações, onde
existe um “sistema de relações” entre crianças, professores,
pais e outros membros da comunidade.
A organização do espaço tem estrutura idêntica à das cidades italianas, tal que, em cada escola, existe um espaço comum, a piazza, onde as crianças de toda a escola se reúnem no
início do dia. Na piazza, também há a área do faz-de-conta, da
expressão dramática, além de plantas e animais.
Outros exemplos de espaços comuns, onde se
FOTO 14: Refeitório.
partilham experiência, conhecimento, espaços e materiais, são: o atelier, o arquivo, a sala de música, a
biblioteca, o refeitório, a cozinha e os banheiros.
No atelier, realizam-se a pesquisa, a experimentação e a manipulação de uma variedade de materiais. Nas pré-escolas de Reggio, há um professor
“especial”, chamado de atelierista, com formação
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em linguagens visuais, que trabalha em colaboração com os
professores de sala de aula e tem um foco na observação e no
suporte aos processos de aprendizado e de criação por parte
das crianças.
Ao longo dos anos, o conceito foi sendo apuraFOTO 15: Mini-ateliers. Diferentes ambientes com diversas
do, de forma que foram sendo introduzidos “mini-atepossibilidades de atividades.
liers“ em cada sala de aula das pré-escolas de Reggio.
Existem, nas salas, e por toda a escola, espaços
pequenos e “reservados”, os quais convidam a criança à intimidade consigo própria ou com um par. As
salas dispõem de material e equipamentos para a realização de experiências e jogos de luz e sombra.
Uma outra particularidade desta abordagem é
FOTO 16: Experiências e jogos
que grande parte dos materiais utilizados nas pré-esde luz e sombra.
colas de Reggio é reciclada, e vem de um centro de
reciclagem chamado REMIDA. Dado o pacto da cidade em relação à importância da educação de crianças pequenas, indústrias e habitantes de Reggio doam
para o REMIDA, bens recicláveis, os quais se transformam em materiais muito úteis e esteticamente
atraentes para o trabalho nas escolas de Reggio.
Segundo Gandini (1984) “Os materiais existentes, juntamente com as produções das crianças e com algumas réplicas de
obras de arte, dão cor ao espaço das salas e do centro educativo.”

FOTO 17: REMIDA: centro de reciclagem.
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As paredes das escolas de Reggio servem como espaço
temporário ou permanente de exposição da documentação produzida por crianças e professores, no âmbito das experiências
e projetos que realizam.
Segundo Malaguzzi (1994) “As nossas paredes falam,
documentam.”
O espaço de cada escola reflete, portanto, as vidas pessoais, as culturas e histórias dos participantes do processo educativo: pais, crianças e educadores.

5.4.1
O Atelier como espaço de expressão das
“cem linguagens” da criança
A ideia do atelier foi concebida por Loris Malaguzzi
com a intenção de desenvolver novas formas e estratégias de
ensino e aprendizagem.
Surge, portanto, o atelier como espaço próprio para a
investigação e a experimentação com as mãos e com a mente,
por meio da prática das artes visuais.
No trabalho do atelier, o artista plástico (atelierista) ajuda
as crianças a se expressarem por diversas técnicas de artes plásticas: desenho, pintura, modelagem, colagem, dentre outras.
O domínio de técnicas é importante, pois permite às
crianças se expressarem, utilizando múltiplas linguagens.
Segundo Vea Vecchi (1998), uma das primeiras atelieristas a
trabalhar nas escolas de Reggio Emilia, a criança, ao utilizar
diferentes formas de expressão gráfica, desenvolve o pensamento crítico e a criatividade e aprende a expressar ideias e
sentimentos. Ainda segundo Vecchi, “criatividade não se ensina, temos de proporcionar situações de criatividade”.
Pela curiosidade, a criança experimenta situações diferentes e aprende, assim, sobre o mundo e sobre a vida. Uma gota
d’água, por exemplo, que, para nós, adultos, é usual, é apelativa
para a criança, que pode ter novos olhares sobre um fenômeno.
O conceito de criatividade de que fala Vea Vecchi e
que utilizamos aqui, portanto, é o conceito chomskiano, em
que criatividade não significa necessariamente originalida-
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de, e sim se apropriar de objetos ou de situações de uma
outra forma.
Nas escolas de Reggio, as crianças são encorajadas a
utilizar múltiplas formas de expressão, como palavras, gestos,
debates, mímica, movimento, desenhos, pinturas, construções,
esculturas, jogos de sombras, jogos de espelhos, jogo dramático e música. Estas “múltiplas linguagens” permitem à criança
representar as observações, ideias, memórias, sentimentos e
conhecimentos que vão construindo sobre a realidade que as
rodeia e, desta forma, constroem e produzem cultura.
Segundo Giovanni, atelierista que trabalha há mais de 20
anos na escola La Villeta, “quanto mais formas de linguagem forem
introduzidas, mais rica a escola será.” (In: RABITTI, 1994)
A importância do atelierista se dá por ajudar a criança
a desenvolver a sua capacidade crítica e a obter elevados níveis de representação e expressão.

FOTO 18: Representação, através da cerâmica, das observações feitas com as colunas estudadas.
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5.5
Tempo
A questão do tempo, em Reggio Emilia, é singular e bastante relevante nesta abordagem. As crianças têm o tempo que
precisam para cada atividade, seja terminar uma pintura, uma
construção ou resolver uma questão com um colega.
As crianças podem trabalhar e
FOTO 19: Crianças trabalhando em pequenos
jogar sozinhas, podem ficar em cantigrupos, sem a participação de professores.
nhos sozinhas, se desejarem, juntar-se
a outras, em pequenos grupos, levar a
cabo investigações e projetos e realizar atividades que envolvam todas as
crianças de uma mesma sala. As crianças podem escolher, ainda, trabalhar
ou não com os adultos- educadores,
auxiliares e pais.
A rotina das crianças proporciona às mesmas a possibilidade de fazer escolhas quanto a trabalhar sozinha ou em pequeno ou grande grupo, com ou sem adultos, quanto ao espaço
(atelier, mini-atelier, piazza, espaço exterior ou outras salas) e
quanto aos materiais.
As crianças também partilham com os adultos a responsabilidade por algumas tarefas do cotidiano da pré-escola,
como tratar das plantas e animais, pôr a mesa do refeitório,
limpar os materiais, dentre outras.
As crianças têm uma gama de escolhas e de responsabilidades, mas também desfrutam do respeito dos adultos em relação ao seu “tempo”- ao tempo que desejam ou precisam para
terminar uma atividade. Esse respeito lhes dá a tranqüilidade
de que precisam para realizar as suas tarefas com afinco e de
forma prazerosa.
Quando observamos as crianças e os adultos nas escolas de Reggio Emilia, verificamos que existe uma conexão particular entre o tempo e o espaço. A consideração pelas necessidades e ritmos das crianças molda o arranjo do espaço e do
ambiente físico enquanto, por sua vez, o tempo de que dispõem permite o uso e desfrute, no ritmo da criança, desse espaço cuidadosamente elaborado.
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A questão do tempo, em Reggio Emilia, é influenciada por
três fatores principais: o primeiro é que esta experiência se estende por mais de 30 anos, desde que a primeira escola municipal,
dirigida por pais, foi estabelecida, logo após a Segunda Guerra
Mundial. Desta forma, o que vemos hoje como prática educacional em Reggio Emilia é resultado de um longo processo de aprendizagem e experiência, o que faz com que os educadores não se
sintam pressionados para obter resultados imediatos.
O segundo fator se refere à relação de longo prazo que
pais e filhos estabelecem com o programa, pois muitos enviam
seus filhos para a creche (asilo nido) antes de um ano, onde
ficam até três anos e, a partir desta data, são transferidos para
as pré-escolas municipais (scuolas dell´infanzia) e lá permanecem até os seis anos de idade. O “sistema” garante que os professores estarão com as mesmas crianças ao longo de cada ciclo escolar, ou seja, as crianças não trocam de professores
durante os anos de creche e, depois, também ficam com os
mesmos professores durante os anos de pré-escola.
Tal arranjo permite que se criem laços de confiança e
maior intimidade na relação entre crianças, pais e professores,
tornando-se uma espécie de “nicho familiar”, o que facilita o
trabalho realizado com as crianças. Uma vez que não há separação ao final de cada ano e, portanto, a necessidade de um
período de ajuste a novas relações, existe menor pressão para
se alcançar certos objetivos no período de um “ano”, o que é
um fator chave em relação à questão do tempo, pois possibilita
aos educadores respeitar as necessidades e ritmos das crianças.
O terceiro fator é que os programas públicos para crianças pequenas na Itália não são divididos entre educação e cuidados, diferenciando-se apenas pelas idades das crianças que
atendem. Os programas são considerados serviços sociais,
com horários flexíveis.
Em geral, a maior parte das crianças fica entre 9 e 16
horas nos centros municipais, mas há pais que têm necessidades de horários alternativos. Dado o extenso período que permanecem nos “centros”, as crianças fazem refeições, tiram
cochilos e precisam ter áreas com propostas interessantes e
envolventes, as quais são realizadas em um ritmo tranqüilo,
gerando um sentimento de segurança e autoestima.
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“Precisamos respeitar o tempo de maturação, de desenvolvimento das ferramentas do fazer e do entender, da emergência
plena, lenta, extravagante, lúcida e em constante evolução das
capacidades das crianças; esta é uma medida do bom-senso
cultural e biológico.”
(MALAGUZZI, 2001)

Ao mesmo tempo, engana-se quem acha que o fato de
não haver pressão em relação ao tempo, de forma a pressionar
a criança quanto ao término de uma atividade para começar a
outra, as leva ao ócio ou à desconcentração. O que observamos
nas escolas em Reggio são crianças concentradas em suas tarefas, trabalhando geralmente em pequenos grupos e necessitando de pouca intervenção dos professores.
O envolvimento das crianças em um papel tão central na
vida da pré-escola significa que elas obterão não apenas um entendimento da necessidade de reservar um tempo para pensar,
quando estiverem envolvidas em processos tão importantes,
mas também serão encorajadas a reservar um tempo para considerar, pensar e apresentar suas ideias, opiniões e soluções para
os problemas apresentados. Segundo Milan Crudero: “A lentidão, neste caso, não é vista como perda de tempo, e sim um
ganho. As pausas para pensar são preciosas para aprender.”

6
Desenvolvimento profissional

A “Pedagogia das Relações” (Malaguzzi, 2001) enfatiza
o conhecimento que é construído nas interações e sustentado
em um trabalho cooperativo.
Na abordagem de Reggio Emilia, a interação social e as
relações constituem o núcleo central da pedagogia, quer no
âmbito da educação das crianças, quer na formação dos educadores, professores e outros participantes do sistema educativo. Oliveira-Formosinho (1998) adverte que uma gramática
pedagógica pressupõe que o modelo de formação de profissionais seja coerente com a base epistemológica do modelo
pedagógico praticado.
A imagem dos professores, portanto, está em linha
com a imagem que se tem da criança, não sendo “caixas
vazias” e sim pessoas que aprendem a partir da interação,
do interpessoal para o intrapessoal (Vigotsky, 1998).
Os professores, como já vimos, trabalham em pares, o
que representa “uma ruptura intencional com a organização
docente tradicional e acaba com o isolamento dos educadores.” (Malaguzzi, 1998)
Além do trabalho “colegial” dos professores, há o trabalho em equipe, realizado com os outros profissionais de
educação, com os pais e com as crianças.
O processo de desenvolvimento profissional, também
chamado de “treinamento em serviço”, ocorre no dia-a-dia
da escola, com horas estipuladas de trabalho nas escolas,
após a saída das crianças, onde há partilha de ideias e troca de experiências entre os educadores e o atelierista sobre
o trabalho realizado com as crianças, às vezes com a participação do pedagogista (coordenador pedagógico), dos
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pais e do pessoal auxiliar. Além disso, há reuniões informais, sempre que necessário, entre os membros desta
“equipe educativa’”.
FOTO 20: O processo de desenvolvimento profissional ocorre no dia-a-dia da escola, com horas
estipuladas de trabalho nas escolas após a saída das crianças.

Esta formação é direito de todos, e não somente para professores e educadores, o que mostra que a abordagem de Reggio
é ética não somente pela imagem que tem da criança e pela forma central que a coloca no processo de aprendizagem, mas também pela relação com os outros profissionais envolvidos nas
escolas e com a cidade e a comunidade em que está inserida.

7
Projetos

Uma das particularidades da abordagem de Reggio Emilia
que nos chama a atenção são os projetos realizados pelas crianças. Estes ilustram o seu protagonismo e o trabalho perspicaz
dos educadores como coconstrutores de conhecimento ao lado
das crianças, além da estreita relação com a comunidade.
Faremos, aqui, o relato de alguns dos projetos apresentados pela equipe de pedagogistas na semana de estudos de que
participamos, em Reggio Emilia.

7.1
“Per um ponteggio” (projeto sobre desejos,
realizado com crianças de quatro anos)
Origem do Projeto:
Sabemos que cada projeto tem uma origem diferente,
dependendo do contexto e da situação em que surge.
Este projeto sobre desejos surge a partir da colaboração
dos museus, escolas e a administração da cidade.
A gênese do projeto foi a cidadania. Afinal, tem havido
grandes modificações antropológicas na cidade, e as escolas
têm que se adaptar a essas mudanças, e “fazer parte” da construção dessa nova identidade da cidade, a qual vem se transformando a partir da globalização.
Segundo a abordagem de Reggio Emilia, é responsabilidade das escolas que as crianças e as famílias encontrem um
modo de “fazer parte”, pois cada um de nós precisa se colocar
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como cidadão, e não como estrangeiro na nossa comunidade.
Por isso, Jacques Derida fala da necessidade de se criar uma
“geografia de proximidade” com a cidade, em que é importante conhecer o lugar para que as pessoas lhe dêem identidade e
criem a possibilidade de ter relações e participação no meio
em que vivem.
Portanto, as pessoas que moram no lugar devem dar
“identidade” aos espaços. Afinal, “fazer parte” deve ser um
modo de pensamento construtivo, baseado em ações concretas, como, por exemplo, as cortinas do teatro refeitas
pelas crianças.
Baseadas na ideia de que são “donas” da cidade (cidadania), as crianças criam “presentes” que dão um sentido de
vida à cidade, criando relações mais humanas (Moss).
Segundo Moss, esse “presente” para a cidade se baseia em
um desejo e, daí, surgiu o projeto sobre desejos, desenvolvido com crianças de quatro anos.
A sua importância se dá pelo fato de o “desejo ser a grande máquina revolucionária da vida” (Umberto Galimberti)

Projeto:
Na época próxima ao Natal, começaram a perguntar às crianças:
O que é desejar?
É bonito desejar?
Todas as pessoas podem ter desejos?
Todas as coisas podem ter desejos?
Podemos comprar os desejos?
Esse exercício leva as crianças a questionar a natureza e o significado dos
diferentes tipos de desejo. A princípio, as crianças, questionadas sobre o desejo
nessa época particular do ano, pensam em que objetos de consumo poderiam
ganhar pelo fato de serem induzidas a tal, desde cedo, pelos meios de comunicação. Entretanto, os educadores conduzem a discussão para o que significa o ato
de desejar. Essa reflexão leva a criança a pensar sobre um tipo de desejo mais
subjetivo e genuíno, como o de amar e cuidar das coisas e pessoas.
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Estrelas cadentes e desejos
Num determinado grupo da pré-escola La Viletta, a partir das respostas e
histórias contadas pelas crianças, os educadores focaram a questão das hipóteses
das crianças e verificaram que surgiu uma relação entre o surgimento do desejo
e as estrelas.
A hipótese de Aurora, menina de 4 anos, era de que o desejo vem das estrelas cadentes, à noite, de pára-quedas, bate na porta e chega à criança quando
ela está dormindo, trazendo à criança a realização do seu desejo.
Os educadores, por sua vez, observaram que, para Aurora, as condições
para se obter o desejo são: noite, escuro, estrelas. Percebem que a hipótese de
Aurora é partilhada pelo grupo, utilizando linguagens diferentes, ou seja, há
convergência do grupo em relação a essa conexão estrela-desejo e, por isso,
passam a explorar mais as qualidades do escuro, ficando uma manhã no escuro,
por exemplo, e discutindo como as crianças se sentiam e como ficavam os objetos e as formas no escuro.
A hipótese de Ludovica, outra menina de quatro anos, é de que existe uma
porta nas nuvens e, quando se ilumina o caminho com uma tocha, o desejo passa
e chega à criança. Novamente, houve convergência das crianças em relação à
conexão porta-desejo. A partir daí, os educadores pediram que cada criança desenhasse, segundo as suas hipóteses, como seria essa porta.
Tommasso desenvolveu a hipótese de que o desejo teria que passar por
cinco portas antes de chegar à pessoa, o que traz implícita a ideia do tempo mais
longo para se obter o desejo, provavelmente fruto da sua vivência pessoal.
Os educadores fizeram as seguintes “provocações”: Como deve ser uma
porta de desejos? Deve ser especial? Qual seria a forma arquitetônica e decorativa das portas?
De forma a dar suporte às ideias das crianças, os adultos partem para uma
pesquisa sobre as portas como objeto cultural, trazendo referências da literatura,
cultura, arte e cinema para as crianças sobre o tema. Na arte, por exemplo, a
porta é ponto de passagem entre o real e o imaginário (a fantasia).
Quando Aurora incorpora a ideia de Ludovica sobre portas à sua ideia
inicial, diferencia as portas de acordo com o tamanho do desejo: pequeno, médio
ou grande. Pois, como os desejos nascem das estrelas, e existem estrelas pequenas, médias e grandes, assim também podem ser os desejos. E a luz é a “estrada”
por onde passam os desejos e batem à porta do quarto da criança e chegam a ela
enquanto dorme.
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Entra, aí, outra importante característica da abordagem de Reggio Emilia,
que é a utilização das múltiplas linguagens, da arte, para dar forma às ideias. As
crianças, além de desenharem e colorirem as portas para que fossem projetadas
num ambiente virtual e conseguissem visualizar concretamente a sua ideia, também a fazem de argila, no atelier, para elaborar a sua forma arquitetônica.
O tempo de duração deste projeto foi longo, pois o tempo de reflexão é
essencial para construir valor e significado. As ideias e pensamentos orientam a
ação da criança que, motivada pelos educadores e partilhando com o grupo,
consegue concretizar o seu pensamento e as suas ideias.

“A planta fala”
Num outro grupo, de mesma idade, o “projeto dos desejos” suscitou um caminho diferente. Respondendo aos questionamentos iniciais a respeito da possibilidade
de todos poderem ter desejos, até as coisas e de todos os desejos poderem ser comprados, Lorenzo respondeu que sentir um perfume, por exemplo, é um desejo que
não pode ser comprado. “Com o meu nariz, eu desejo cheirar o perfume das flores.
Eu posso comprar uma rosa, mas não o que sinto ao cheirar uma rosa.”
Coisas podem desejar? Todas as coisas têm desejos?
“Até uma linha tem desejo. Ela quer ser desenhada um dia.”
“Então, todo mundo e todas as coisas têm desejos.”
“Um lugar pode ser desejado também.”
Os educadores levaram as crianças para visitar uma das ruas movimentadas de Reggio Emilia, onde havia um imenso painel em branco, que seria, posteriormente, preenchido por eles.
Lá, encontraram uma planta no canto. Surgiu a curiosidade pelo cheiro da
planta. E, dada à forma não-usual com que as crianças veem as coisas, surgiram
várias ideias interessantes sobre perfume/cheiro, como algo que gera bem-estar
e o que gera o perfume.
As crianças desenharam os perfumes e disseram que eles têm cores e formas diferentes.
“A planta que está lá vai receber esse perfume.”
“O muro é a “pele” da parede”, a interface comunicativa do muro com as
pessoas. E essa pele “vibra”, pois tem um “coração” dentro. Portanto, sob a ótica das crianças, a parede é viva, tem desejos e expressa esses desejos pela sua

Projetos

59

“pele”, que é o muro. Desta forma, o sinal do desejo da parede é o aparecimento
da planta no muro, como se a planta pudesse “falar”.
FOTO 21: Crianças elaborando o trabalho que será colocado num painel numa rua da cidade.

Pudemos verificar, então, que um mesmo projeto gerou resultados diversos com diferentes grupos de crianças da mesma idade, dado o protagonismo das
crianças no desenvolvimento desses projetos.

8
Considerações finais

Chegamos às considerações finais, após ter exposto, discutido e refletido (assim esperamos!) sobre os princípios e o
método de trabalho da abordagem de Reggio Emilia, mas ainda não atingimos nosso maior objetivo, que é o de pensar, criticamente, em como esta experiência nos ajuda a pensar em
modelos alternativos de educação infantil no Brasil.
Conforme já foi escrito ao longo do trabalho, sabemos
que a abordagem de Reggio não poderia ser replicada em
qualquer outro lugar, que possuísse outro contexto histórico,
cultural e social.
Entretanto, há aspectos que poderiam ser adaptados à
nossa cultura e à nossa realidade, como:
• o pertencimento: elemento-chave que propicia o surgimento desta bem-sucedida experiência na educação de crianças
pequenas, numa cidade relativamente pequena em termos dimensionais e populacionais como Reggio Emilia, em que há
uma forte conexão entre as escolas e a municipalidade, é dificultada, por exemplo, em grandes cidades, como o Rio de Janeiro.
O prefeito de uma cidade pequena como Reggio Emilia,
cujo principal “produto” é a educação infantil, se envolve pessoalmente em todas as questões da cidade e conhece seus habitantes. Mas, se essa relação tão próxima entre as escolas e a cidade
não é possível no caso de cidades grandes, é possível uma relação, por exemplo, entre a escola e o seu “entorno”, seja o bairro
ou somente seu “entorno” mais próximo. A escola pode participar da vida comunitária desse “entorno”, de seus problemas,
propor soluções, ir à rua para se familiarizar com o contexto em
que está e até realizar ações como melhorias na rua da escola,
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por exemplo, participando da gestão, cuidados e limpeza. Assim,
criam-se cidadãos conscientes de seus direitos, mas também de
suas responsabilidades e com uma visão crítica de sua realidade.
• o trabalho dos professores em pares, sem hierarquia
entre eles: é diferente do que verificamos, muitas vezes, nas
instituições de educação infantil de nossa realidade, onde há o
professor assistente, geralmente responsável pelas atividades
relacionadas ao corpo (“cuidados”), e que ainda são “menorizadas”, e o professor titular, responsável pelo ensino, por
“educar”. O trabalho em dupla propicia a troca, o diálogo e o
aprendizado, a partir da interação, da mesma forma que no
caso das crianças, e poderia ser adotado nas instituições de
educação infantil em nosso país.
• possibilidade de a criança ficar por três anos com os
mesmos professores: o fato de a criança ter a mesma dupla de
professores durante os anos de creche (0-3 anos) e, mais tarde, nos anos de pré-escola (3-6 anos), diminuiria a pressão
por resultados sobre os professores, o que lhes possibilitaria
dar às crianças o tempo de que necessitam para refletir e realizar suas atividades, além de criar uma relação de “nicho
familiar” com as crianças e os pais, o que facilitaria o processo de aprendizado.
• a figura do atelierista: no caso de Reggio Emilia, o
atelierista é, em geral, um músico/artista, que é um “tradutor” das múltiplas linguagens da criança. O fato de, em
Reggio, o atelierista trabalhar, principalmente, com modelagem em argila, pintura e música revela que a música e a escultura/arquitetura, além da pintura, são importantes alicerces da cultura italiana. No caso brasileiro, será que não
poderíamos pensar em um espaço que tivesse conexão com a
cultura local, como um espaço para a capoeira e a nossa música (samba, bossa nova, por exemplo)? Esse espaço valorizaria a nossa cultura e possibilitaria, às crianças, ter um espaço
em que pudessem se familiarizar com as raízes de nossa cultura e transmiti-las às gerações seguintes.
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• o papel do professor: o papel desempenhado pelos educadores, em Reggio, representa uma grande quebra de paradigma em relação ao que estamos habituados a verificar em nossas instituições de educação infantil. Seu papel é o de
“provocação para a aprendizagem”, sendo necessária pouquíssima intervenção por parte dos professores. Na verdade, quando perguntamos em que momento intervêm, os professores de
Reggio nos responderam que só interferem quando as crianças
apresentam por um longo tempo um conflito que não conseguem resolver ou quando se machucam.
Quando estabelecemos paralelo com nossa realidade,
percebemos uma grande diferença que é resultado da imagem de uma criança frágil, incompleta, diferente da idéia da
criança como protagonista de seu processo de aprendizagem
e que aprende a partir de interações com adultos e também
com outras crianças.
Uma criança que aprende a partir das interações não é
uma criança que deve ficar quieta o tempo todo, sentada numa
rodinha, passiva, ouvindo o professor. É uma criança que questiona, que faz perguntas ao professor e que, em momentos adequados, precisa conversar, trocar com o colega.
• o “letramento” e a matemática: o letramento e o “ensino” da matemática também se dão de forma “natural”, a partir de contextos “favoráveis” (como teclados e cartas, no caso
do letramento, e telefones e caixas registradoras, no caso da
matemática). Não há, portanto, excessiva preocupação com o
ensino de letras e números desde cedo, nem mesmo nas classes
de alfabetização, como temos na nossa realidade.
• como a criança aprende: o foco é em como a criança
aprende, não no que e no quanto aprende – o que revela outra
grande diferença em relação ao modelo vigente na maior parte
das instituições de nosso país. Há a possibilidade, portanto, de
se dar à criança o tempo de que ela precisa para aprender, e não
o tempo “fragmentado” em tantas aulas e matérias, em que as
crianças não têm tempo para assimilar nem internalizar o que
foi aprendido.
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• a escuta das crianças por parte do professor: o professor escuta a criança, com todos os seus sentidos, e leva em
conta as iniciativas e o direcionamento que ela dá a tudo o que
ocorre a sua volta.
• projetos: os projetos são, efetivamente, desenvolvidos a
partir do interesse e da direção determinados pelas crianças, e
que são significativos para elas – diferentemente de nossa realidade, que, de modo geral, está tudo pronto: tema, abordagem e
projeto, e só resta à criança “seguir o seu papel” no “script”.
• capacidade das crianças de formular modelos e concretizar ideias: na abordagem de Reggio Emilia, desde cedo, a
criança, a partir das múltiplas linguagens, desenvolvidas principalmente no atelier, são estimuladas a “materializar” seu
pensamento por meio da “arte”.
• possibilidade concedida às crianças de fazer escolhas:
a própria organização do espaço e do tempo dá à criança a
possibilidade de, desde cedo, realizar escolhas. Escolher, por
exemplo, que atividade e em que espaço realizar e qual material utilizar. As crianças trabalham em pequenos grupos, promovendo diferentes atividades. Por terem sido as atividades
escolhidas por elas, trabalham motivadas e concentradas, e só
pedem orientação do professor quando necessário. Já vimos
também que fazer escolhas é importante, no sentido de a criança exercitar saber o que gosta de fazer e o que faz bem, o que
a facilitará para descobrir o seu “elemento” (Robinson - 2009).
• valorização do trabalho em grupo, do coletivo: há, na
abordagem de Reggio, uma grande valorização do trabalho em
grupo, tal que uma boa ideia de uma criança é levada pelo professor para ser “enriquecida” pelo grupo, não havendo incentivo à competição, para se saber quem é o melhor ou o “vencedor”, o que reflete uma visão diferente da lógica capitalista do
sistema em que vivemos.
• documentação: a documentação, grande alicerce da
abordagem de Reggio, é utilizada para registrar, reflexivamente,
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o trabalho realizado com as crianças. É importante ferramenta
nas discussões sobre as crianças, realizadas entre os educadores
e outros profissionais da escola e para se obter uma relação de
parceria e confiança entre as famílias e a escola. Pode registrar
um momento, uma brincadeira ou um projeto, ou até a evolução
de uma criança.
• desenvolvimento profissional: o desenvolvimento profissional dos profissionais de educação em Reggio Emilia também pode ser chamado de “treinamento em serviço”, pois requer determinado número de horas semanais em que todos os
profissionais da escola, inclusive o pessoal auxiliar, discutem a
criança, seus progressos e desafios, a partir do material documentado. Esta forma de desenvolvimento profissional é ética
no sentido de que envolve igualmente todos os profissionais
que trabalham na escola, dando-lhes a mesma possibilidade de
formação. Implica também um modelo de sociedade que acredita no “sistema” de Reggio: mais justo, que pensa mais no
coletivo e que propicie igualdade de oportunidades.
• relação de parceria entre as famílias e a escola: em
Reggio Emilia, a educação é participativa, o que cria um sentido
de pertencimento em relação à cultura, além de um senso de responsabilidade e inclusão. A escola é um lugar de construção da
cultura da infância, cidadania, democracia e responsabilidade.
A ideia-chave é que, assim como as crianças, as famílias
sejam vistas como competentes e participativas. Da mesma
forma, os pais são ouvidos. Há uma corresponsabilidade entre
a escola e a família na educação das crianças.
É concedido aos pais a possibilidade e o tempo de observar o que ocorre na escola, a partir da documentação.
Há encontros de classe e reuniões de todos os pais, festas, eventos como “um dia na escola”, em que os pais passam
um dia na escola de seus filhos, além de atividades como cozinhar ou workshops de projetar vasos, por exemplo, onde pais e
crianças trabalham juntos.
Acreditamos, assim, que essa experiência, apesar de não
poder ser “replicada” em outras culturas, constitui paradigma útil
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e importante, o qual traz contribuições significativas a respeito de
como podemos pensar, criticamente, as instituições brasileiras de
educação infantil e propor mudanças factíveis e relevantes.
Nesse momento, cremos ser necessário fazer considerações
adicionais sobre a abordagem em questão.
O “sistema” de Reggio não é preparatório para a escola
primária. O objetivo das escolas de Reggio Emilia é entender a
criança, como é o tipo de aprendizado que a criança tem.
No entanto, nessas escolas, as crianças aprendem algo da
maior relevância: aprendem a levantar hipóteses, a desenvolver
modelos e a testá-los. São encorajadas a ter ideias e concretizá-las,
por meio da arte.
Apesar de não serem apresentadas aos números e às letras
precocemente, como é frequente em nossa realidade, a maior parte das crianças termina a pré-escola com boas hipóteses de leitura
e escrita e conceitos sólidos de matemática.
A abordagem de Reggio Emilia é um approach ético, pois
leva em conta as potencialidades, o estilo e o tempo diferente de
cada criança. Valoriza a qualidade do aprendizado. Quando falamos em ética, precisamos pensar nos valores dessa sociedade.
Países com obsessão por resultados são movidos por interesses econômicos e veem a criança como um meio para o lucro,
em vez de pensar no bem-estar dela. Quando comparamos
Finlândia e Cingapura, por exemplo, que, sob critérios objetivos,
são considerados modelos de educação bem-sucedidos, podemos
perceber que seus conceitos e valores são absolutamente diferentes. Em Cingapura, a pressão por resultados é grande e a preocupação com o bem-estar da criança é menor. A matemática, por
exemplo, é ensinada desde muito cedo, pois querem “sair na frente” dos outros países em termos de formação de sua mão de obra.
Já na Finlândia, a pressão por resultados é menor e há maior
preocupação com o bem-estar da criança. No sistema de ensino
deste país, a matemática, por exemplo, só é ensinada a partir do
segundo ano, o que revela a pouca preocupação que se tem com a
precocidade da formação de suas crianças.
Ambos são modelos de educação bem-sucedidos, mas o
senso de ética difere nas diversas culturas.
A abordagem de Reggio Emilia consiste em um modelo
de educação bem-sucedido na formação de crianças pequenas,
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em que as crianças terminam a pré-escola, em geral, alfabetizadas e dominando uma gama de importantes conceitos matemáticos. E, o que é mais importante, tais escolas formam
crianças criativas, questionadoras, que sabem escolher, tomar
decisões, trabalhar em grupo e formular modelos próprios.
Entretanto, o que é singular na abordagem em questão é
o seu senso de ética, seus valores. A experiência de Reggio
Emilia é tanto mais um approach ético pela forma como trata
as crianças, pelo modo como é realizado o desenvolvimento
profissional, pelo jeito inclusivo como são tratadas as famílias
e no respeito ao tempo e às potencialidades das crianças.
A escolha desta forma particular de trabalho, certamente,
traz consequências para o tipo de sociedade que se deseja
construir. E o que vimos, na cidade de Reggio Emilia, foi realmente um “espelho” do universo prático de suas escolas. Uma
cidade aberta, diversa, alegre, justa, respeitosa e feliz, evidentemente dentro de suas limitações.

9
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