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Como tu te chamas?

Un filme Jardim Infantil (Spielgruppe) com crian~as a partir de
td~s anos.

(Entrevista com a educadora do Jardim Infantil)
UHa muitos anos que diriges um Jardim Infantil em Dübendorf.
porque achas importante que existe Jardim Infantil?U
UHoje em dia crian~as crescem isoladas em familia pequena. Anti
gamente numa grande familia (quer dizer a familia com varias ge
ra~öes, tias e tios na mesma casa) a.crian~a tinha liga~öes com
varios adultos. Tambem era possivel espontaneamente andar ao ar
livre e encontrar outras crian~as. Hoje a mae deve organizar
tudo. Fora existem muitos perigos. Antigamente eu estava muitas
vezes nesta casa e neste jardim' (onde agora se encontra 0 Jardim
Infantil), porque aqui moravam os meus avos. Tinhamos muitas
op~öes: pOdiamos brincar na rua e ninguem tinha que ter medo do
transito. Iamos sozinhos ate 0 bosque. Brincavamos com 0 barro a
beira do riacho - hoje este esta estragado por constru~öes. Ern
toda parte 0 ambiente esta sendo restringido para as crian~as.
Onde nos ainda tinhamos liberdade, hoje as maes devem limitar e
organizar tudo para os filhos. Assim 0 Jardim Infantil e um sin
toma do tempo atual. Eu queria nd Jardim Infantil oferecer um
espa~o livre para experiencias e vivencias que as crian~as nao
podem mais encotrar em outro lugar. 0 Jardim Infahtil tambem e
uma chance - para mäes e filhos - de sair do quadro da familia
pequena e ir mais alem. Cada crian~a necessita um modo diferente
de apoio e afei~ao (dedica~ao), e isto eu queria proporcionar as
crian~as. Somente queria oferecer a ajuda que realmente preci
sam, afim que elas mesmas podem ajudar-se. Assim dou uma grande
oferta (op~ao) de material, uma grande liberdade e limites cla
ramente definidos. Cada crian~a pode tirar desta oferta atrativa
o que precisa, segundo seu tempo e seu desenvolvimento. 0 que
faz 0 meu trabalho muito interessante, $ que nao devo seguir um
programa definido, porem posso deixar acontecer, observar e me
alegrar com 0 desenvolvimento da crian~a.

Texto da locutora (distribuido no filme):

Cada crian~a a seu modo faz 0 seu proprio caminho para aproxi
mar-se das outras. Umas agemativamente, outras come~am a obser
var e mais tarde se aproximam. As vezes 0 come~o no Jardim In
fantil nao e facil para mäe e crian~a.A educadora pode apoiar a
crian~a no momente de despegar-se da mäe. Nao pode tirar a dor
da separa~ao. porem participa e esta presente para que a cri
an~a, com esta ajuda, possa ela mesma fazer aquele passo. As
vezes ainda e cedo para a crian~a e ela ficaria melhor mais uns
meses em casa onde talvez encontra-se apenas com uma ou duas ou
tras crian~as. Entao necessita compreensao de toda parte. Depois
de ter conseguido dar este passo, muitas portas se abrem para
ela, para brincar com outras crian~as. TaIDbem para as mäes 0
Jardim Infantil e um lugar de entrar em contato com outras e
construir uma nova rede de rela~öes. Mäes se conhecem na conver
sa~ao, crian~as brincando e fazendo coisas juntos.Crian~as se



ajudam e aprendem umas das outras eassim podem crescer uma a
outra. CrianQas mutuamente se däo impulsos para aprender e expe
rimentar. No Jardim Infantil crianQas encontram amigas e amigos
para brincar e estaram juntos. Tambem acontecem momentos difi
ceis no Jardim Infantil. Se os adultos deixam tempo as crianQas,
elas mesmas acham sOluQoes para muitas coisas. Se confiamos
nelas, elas pOdem aprender das proprias experiencias e crescer
com estas, apesar de ter as vezes lagrimas.

As vezes amigas/amigos - as vezes ser deixado de fora, as vezes
comandar - as vezes submeter-se, as posiQoes se alternam rapida
mente no ~ardim Infantil.uma educadora que pOde ser tocada e
muito importante. Nesta idade as crianQas percebem mais atraves
das mäos (tato) e dos atos do que falando. (Assim seräo integra
das tambem crianQas estrangeiras s~ problemas, mesmo se näo
falam ainda alemäo.) Se as crianQas se sentem a vontade no Jar
dirnInfantil, tambem as crianQas mais timidas podem ousar ou ex
perimentar algo. Cada crianQa precisa um outro tipo de dedicaQäo
e apoio e outro tipo de acomparthamento. A educadora apenas ajuda
ate a crianQa poder ajudar-se sozirtha. No quadro protegido as
crianQas podem experimentar de que säo capazes independentemen
te. Elas aprendem a sentir 0 quanta podem ousar. Ernmuitos Jar
dins Infantis mäes ou pais tomam parte alternadamente. Assim as
crianQas podem criar relaQoes com varios adultos. Neste tempo os
pais tem a possibilidade de observar tranquilamente os seus fil
hos brincando com outros.

A melhor preparaQäo para a vida e ter brincado abundantamente.
Brincar e viver! E preciso apenas pouco material'e coisas sim
ples. Estas podem ser adaptadas a novas necessidades e resulta
outro jogo. Movimento e vital para 0 desenvolvimento fisico e
psiquico das crianQas na idade de irem para 0 Jardim Infantil.As
vezes as crianQas tambem precisam momentos de calma e se reti
ram. De momentos de tedio pode nascer algo de novo. A crianQa
quer explorar 0 seu ambiente com todos os sentidos. Pegando e
tocando aprende a compreender e entender. No Jardim Infantil
para crianQas a partir de tres anos näo se trata de produzir ar
tigos bonitos e perfeitos (Basteln). Muito mais importante e a
vivencia, a alegria de fazer e experimentar. Hoje em dia neces
sita Jardins Infantis para que todas as crianQas tenham um
espaQo livre para rir e enfurecer-se, para fazer amizades e bri
gar, para ser criativas,para tambem uma vez näo fazer nada e
para eXDerimentar muito_


