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Parque de Estudo e Reflexão Caucaia, 11 de Novembro de 2012 

11 de Novembro de 2012. 

Objetivos: 

Um dos objetivos fundamentais deste retiro é desenvolver um novo modo de 

aprendizagem para avançar em uma educação humanizadora. Neste retiro 

trabalharemos o desenvolvimento integral dos participantes e o contato com o 

essencial e o profundo de si mesmo. Isto implicará um trabalho dos bebês e das 

pessoas (mães, pais, ect) que cuidam do desenvolvimento dos mesmos.  

Outro dos objetivos fundamentais é armar um âmbito de educação humanizadora para 

os bebês e crianças. 

Modo de Trabalho: 

O modo em que nos colocaremos os que daremos o retiro será de guias desses 

processos. 

Recomendamos aos participantes um trato amável com os demais e consigo mesmo. 

Também vemos importante a realização de um Cerco Mental, isto é, estar o maior 

tempo possível no que estamos e deixar “o cotidiano” por fora de nosso retiro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Base Teórica: (Extraída da Produção “Aporte para uma teoria e prática da 

aprendizagem intencional)  

Contexto nesta esta etapa vital:  

0-5 anos: substrato fundamental da paisagem de formação, desenvolvimento físico e 

neurofisiológico. 

     Nesta primeira etapa biográfica, desde o momento de abertura ao mundo começa a 

se formar o substrato basal da paisagem de formação, sendo os climas emotivos do 

entorno imediato especialmente significativos durante os primeiros anos.  

   A particular atmosfera emocional na qual viva o bebê será determinante em diante 

de seu comportamento e capacidades de desenvolvimento. Por una parte, se 

configuram aqui os climas e tensões básicas que darão lugar aos sucessivos núcleos de 

devaneio e devaneios  compensatórios direcionadores da conduta1.   

   Também o modo em que se configurem o “eu”, o “outro” e o “nós”, a variedade e 

profundidade de interações com o mundo natural, humano e espiritual, serão 

determinantes da visão de mundo e a sociabilidade que esse novo ser humano 

desenvolva.  

    Finalmente, se conforma aqui a base de dados fundamental a partir do 

reconhecimento de estímulos: o nomear2; importando tanto a quantidade, quanto a 

diversidade e qualidade de tais gravações iniciais para o futuro desenvolvimento do 

bebê.  

    Por tudo isto, nos parece de grande proveito a possibilidade de estimulação precoce 

coletiva, através de uma socialização progressiva desde os seis meses de idade, em um 

âmbito de carinho, bom humor, flexibilidade e compreensão. 

    A respeito da relação com o entorno, nos parece muito importante a possibilidade 

de conectar-se e estabelecer vínculos com a maior diversidade possível não só de 

pessoas, senão também de animais, vegetais, minerais; e muito especialmente, a 

valoração e desenvolvimento consciente de vínculos, sagrados, com seres do mundo 

espiritual: guias, protetores, espíritos da natureza e outras entidades. 

     Há bebês que parecem ter clara desde um principio a “missão” que vem a cumprir. 

Impactam por sua sensibilidade, conexão com o outro e com o mundo natural, 

compaixão pela dor e o sofrimento dos demais, recusar toda imposição, manipulação, 

violência. Importa então criar âmbitos que lhes ajudem a integrar-se e interatuar  

                                                                 
1 Silo. Apuntes de Psicología, p.56. 

2 Función de la conciencia, en combinación con la memoria, de otorgar nombre a cada 
entidad percibida por sentidos, externos e internos.  



amplamente com outros bebês, ao tempo que desenvolvam essa direção claramente 

evolutiva que manifestam em seu comportamento, às vezes logo desde o primeiro ano 

de vida. 

        Fisiologicamente, os climas emotivos positivos, o carinho percebido nas relações, 

as atmosferas alegres, entusiasmante, são um impulso poderoso ao desenvolvimento 

neuronal, em particular do hipocampo,3 responsável pela gravação na memória, da 

memória de curto prazo e sua transferência ao largo prazo4.  

      Ao tempo que a estimulação precoce coletiva e a diversidade de experiências são 

responsável pelo número e multiplicidade da “conexão” neuronal5, condicionante de 

posteriores capacidades cerebrais. Por outro lado, sabida é a necessidade de 

alimentação proteica suficiente para una base neuronal adequada; assim como a 

conveniência de nutrientes ricos em antioxidantes e ômega 3, tanto como de uma 

atividade física que outorgue abundante oxigenação, para o melhor desenvolvimento 

do hipocampo.6 Este sobre as habituais necessidades nutritivas para um 

desenvolvimento pleno do corpo físico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
3  Luby, Joan L., Maternal support in early childhood predicts larger hippocampal volumes at 

school age.  Washington University, USA. 
http://www.pnas.org/content/early/2012/01/24/1118003109  

4 Silo. Apuntes de Psicología. Bases fisiológicas del psiquismo, pp. 73, 74 y 75. 

5 Aguilar M., Bize R. Pedagogía de la Intencionalidad, p.161. 

6 Mongiat L.; Marín-Burgin A.; Pardi M.B.; Schinder A., Unique Processing During a Period of 

High Excitation/Inhibition Balance in Adult-Born Neurons; Science, 2012, vol.335 p.1238–
1242. http://www.leloir.org.ar/index.php/plasticidad-neuronal.html 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19399173  

http://www.pnas.org/content/early/2012/01/24/1118003109
http://www.leloir.org.ar/index.php/plasticidad-neuronal.html
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19399173


 

 

 

Proposta a Trabalhar: 

     Do exposto vemos importante trabalhar o tema das atmosferas que serão muito 

influentes na configuração da paisagem de formação. 

      Quando falamos de paisagem de formação, estamos nos referindo aos 

acontecimentos vividos por um ser humano desde seu nascimento e em relação a um 

meio.  

      A influência da paisagem de formação não esta dada simplesmente por uma 

perspectiva temporal intelectual formada biograficamente e desde onde se observa o 

atual, mas sim, que se trata de um ajuste continuo em relação a própria existência. 

Nesse sentido a paisagem de formação atua como “transfundo” de interpretação e de 

ação, como uma sensibilidade e como um conjunto de crenças e valorações com o 

quais se vive um indivíduo ou uma geração. 

    Como vimos acima é nesta idade se conforma a paisagem de formação, sendo os 

climas emotivos do entorno imediato especialmente significativos os que serão 

determinantes em diante de seu comportamento e capacidades de desenvolver.  

   Nesta esta etapa se configuram os climas e tensões básicos que darão lugares aos 

sucessivos núcleo de devaneio e devaneios compensatórios direcionadores da 

conduta7.  

    “O Núcleo de devaneio é um clima mental básico, que origina devaneios primários 

compensatórios (como imagens que descarregam as maiores tensões internas e, ao 

mesmo tempo, orientam condutas em relação ao mundo)”. L. A. Ammann. 

Autoliberación , Lección 6, Ensueño y núcleo de ensueño, p. 78. 

Atividade 1: 

a) Tentaremos trabalhar os climas emotivos positivos: distensos, alegres, cálidos e 

de afeto: Como? Através de uma cerimônia chamada Bem Estar.  

A cerimônia de Bem Estar, nos permite tomar contato com os melhores desejos e 

aspirações, com as emoções positivas de nós mesmos e nos dá a possibilidade de 

pedir pelo bem estar de nossos seres mais queridos. 

                                                                 
7
 L. A. Ammann. Autoliberación , Lección 6 Ensueño y núcleo de ensueño, p. 77, 78, 79, 80 e 

81.  

 



b) Cerimônia de Bem estar. 

 

c) Atividade na Sala com Música e Dança. A proposta aqui é atender ao que 

vamos experimentando, é dizer, como vou me sentindo à medida que me 

relaciono com meu bebê, comigo mesmo e com os outros participantes. Tento 

detectar meus sentimentos, pensamentos e ações. Se possível, tento trazer a 

meu coração esse bem estar que pude experimentar na cerimônia. 

 

Tomar nota: 

Logo da atividade tomar nota de como nos sentimos nos relacionando com nós 

mesmos, os bebês e os demais desde o bem estar. Como estão minhas emoções? 

Intercâmbio 

Almoço: Atividade de jogo com palhaços. 

Atividade 2: 

a) Atividade com a massa ou argila. A proposta é seguir atendendo e comentado 

como na primeira atividade, é dizer, à nossas emoções, bem estar e atmosfera 

que se vai gerando. 

Tomar Nota 

Intercâmbio 

Fechamento: Oficio 

 

 

 

 


