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APRESENTAÇÃO

Com o fim de mais uma etapa venho, neste momento, apresentar um
trabalho chamado Memorial de Formação, resultado de vivências como aluna e de
minha experiência profissional em sala de aula, na recente formação continuada do
curso PROESF (Programa Especial de Formação de Professores em Exercício da
Região Metropolitana de Campinas).
Escrever ou falar sobre a Educação Infantil embora pareça uma tarefa
difícil, ela é desafiadora. Nós professores, que atuamos nesta área, vivemos em
constantes ambivalências que nos instigam e alimentam nossa caminhada, com
momentos de equilíbrio e desequilíbrio, acertos e erros, ousadia e desânimo,
avanços e retrocessos, construção e desconstrução visto que, a preocupação e a
discussão da Educação Infantil é cuidar e educar crianças de zero a seis anos.
Este trabalho aborda temas sociais importantes relacionados ao campo do
desenvolvimento infantil com ênfase sobre a prática cotidiana dentro de perspectivas
teóricas que se apóiam em Piaget (1998), Áries (1978), entre outros.
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CAPITULO I
A HISTÓRIA

1.1 Tempo vivido

Larossa (2001: 4) falando sobre a experiência e o saber da experiência, diz
que:
“(...) o sujeito da experiência é um sujeito ex-posto. Do ponto de vista da
experiência, o importante não é nem a posição (nossa maneira do pormos),
nem a im-posição (nossa maneira de nos impormos), nem a pró-posição
(nossa maneira de propormos), mas a exposição (nossa maneira de expormos), com tudo que isso tenha de vulnerabilidade e de risco. Por isso é
incapaz de experiências aquele que se põe ou se opõe, ou se impõe ou se
propõe, mas não se ex-põe. É incapaz de experiência aquele a quem nada
o toca, nada lhe chega, nada o afeta, a quem nada o ameaça, a quem
nada ocorre”.

Foi refletindo sobre as palavras de Larossa (2001) que comecei este
memorial tentando entender e analisar as experiências e vivências mais
significativas do processo educacional pelo qual me vejo como professora em
constante formação.
Vou esforçar-me para trazer aqui as experiências que me aconteceram, as
reflexões feitas, ainda que silenciosamente, explicando fatos, situações e confrontos
na experiência concreta de ser professora.
Muitas foram e ainda são as dificuldades e frustrações. Algumas se
transformaram em sentimentos de satisfação e momentos criativos.
Agora, próximo ao fim de mais um período de estudos, percebo que
receber o diploma é apenas o primeiro passo em busca da satisfação pessoal em
permanecer à beira da fonte e dela beber a água do conhecimento. Onde o olhar
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para trás é ver que o tempo vivido trouxe-me maturidade, lembrando que o tempo é
implacável e temos que agir. Precisamos desse tempo para vivenciar as
experiências atravessadas em nossas vidas. É importante que não percamos tempo,
então.
Lembrar-me de minha pré-escola não é tarefa fácil, pois faz bastante
tempo, mas recordo-me da alegria de ir, do caminho percorrido com minha mãe. Era
uma pré-escola mantida pela Prefeitura na década de 60. Tenho lembranças do
galpão onde as atividades e as refeições eram feitas. Não me recordo das situações
de ensino-aprendizagem vividas, isso ainda permanece como um ponto de
interrogação.
Eu gostava mesmo era do enorme parque com brinquedos novos e um
amplo gramado onde podíamos brincar à vontade.
Não lembrar dessas experiências me faz refletir como era a concepção de
educação daquela época. Uma educação com a idéia de preparação para a vida
futura compensatória, que se manteve por muito tempo e se expressava em alguns
métodos de prontidão. Éramos vistos como um “vir-a-ser” que deveria ser educado
adequadamente, a bem do equilíbrio do país e a fim de que viéssemos a garantir
nossa sobrevivência e a de nossos pais.
É como se estivesse lendo um conto de fadas: “_ Poderia dizer-me, por
favor, onde devo ir-me daqui? _ Isto depende muito do lugar onde você quer ir”
(Lewis Carrol em Alice no País das Maravilhas).
Fui muito tímida no primário. Não me recordo de acontecimentos que
tivessem chamado a minha atenção. Sentia-me despercebida pelo grupo.
Na maioria das vezes isso ocorre em sala, ou seja, àquele aluno que
sobressai é também o que causa mais incômodos para o professor com teimosias,
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questionamentos e, às vezes comportamentos rebeldes. Eu não era assim, ainda
permanecia adormecida e tinha como preocupação as boas notas, já que isso sim
era importante e por demais cobrado nesta época.
A diversidade de pensamentos, a bagagem cultural, os regionalismos, a
cultura enfim, não era levada em consideração como fonte rica para a construção do
conhecimento muito discutido hoje em dia.
A preocupação moral educativa para com os alunos era fundamental. As
regras eram rígidas e cumpridas sob o autoritarismo dos educadores. Quando
recebíamos alguém na sala de aula deveríamos todos nos levantar em sinal de
respeito, por exemplo. A higiene, o silêncio, a fila, eram sinônimos de bom
comportamento e respeito. Tudo isso era reflexo do regime militar ao qual
estávamos sujeitos, ao medo de tudo e de todos, da repressão que existia, da
sensação que as professoras tinham em ser vigiadas tornando-as inseguras e
oprimidas.
Guardei por muito tempo as cartilhas do primário, com as quais fui
alfabetizada, porém com o tempo, elas foram perdidas e hoje sinto não tê-las mais.
Das leituras que fiz, destaco Monteiro Lobato em sua obra “O sítio do picapau amarelo” e a riqueza de personagens que me fizeram desejar ser a Emília ou a
Narizinho, para poder participar de suas aventuras e fantasias. Não gosto desta
série, repaginada e atualizada, que a TV Globo exibe. Para mim, a apresentação de
elementos contemporâneos, como por exemplo a internet, o celular, ou seja, as
tecnologias atuais que fazem com que a magia e o encanto presentes na obra
original de Monteiro Lobato, sejam perdidos.
O ginásio é a época em que a adolescência se manifesta, período
relativamente tenso. Preocupava-me a idéia de não ser capaz de assimilar tudo ou
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de aprender tudo que resultava de todo um contexto. O modelo metodológico era
tradicional, os professores autoritários e alguns deles sem didática para ensinar.
Os livros didáticos não eram oferecidos pelo Governo do Estado, tínhamos
que comprar. Eram cheios de questionários que deveríamos decorar para a prova.
Passados os exames,não me lembrava o que tinha estudado. Os conteúdos eram
desprovidos de significados para nós. Não havia produção de conhecimentos, não
aproveitávamos o que tínhamos de aprendizagens em nossa vida, nessas aulas.
Neste período, portanto, os professores acreditavam que os maus
resultados apresentados pelos alunos era sinônimo de competência para eles, ou
seja, o professor bom era o professor que mais reprovava. Percebe-se, a partir disso
que o fracasso escolar esteve intimamente relacionado às falhas metodológicas
educacionais que não contextualizavam o objeto ensinado.
Aproximava-se a escolha do curso do colegial. Não tínhamos orientação
nenhuma. Meus amigos, que por fazerem cursinhos para o ingresso em escolas
técnicas, sugeriam o curso de mecânica ou química, mas o que eu faria nesta área?
Minha mãe insistia para que eu fizesse enfermagem, mas não era isso que eu
queria. Este sonho, era dela.
O que fazer? Decidimos, eu e algumas amigas cursar o magistério, pois
havia Escolas Normais em minha cidade. Neste curso aprendi sobre história da
educação, história da sociedade brasileira e suas peculiaridades; as características
bastante singulares desta profissão, como dizia a professora da disciplina de
didática, uma profissão comparada a de médicos.
Na prática o que pude observar, desde então, é que a escola foi
confundida como extensão da família e, a professora, como uma substituta dos pais,
principalmente das mães, por isso a população feminina sempre se direcionou para
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a prática dessa profissão. Era uma vocação maternal das mulheres, ensinar
crianças. Os pais tinham esse desejo para suas filhas, pois isso garantia um diploma
numa profissão que após o casamento, poderia ser conciliada à família e à vida
doméstica. Uma profissão adequada para esperar um casamento.
Esta visão do ser professora primária sofreu muitas modificações na
sociedade. Hoje em dia, em vez de ser uma vocação, transformou-se em opção para
quem não tem condições de freqüentar cursos técnicos e universidades, muitas
vezes fora do orçamento familiar.
Logo que conclui o curso de magistério, fui trabalhar em escolas públicas
como professora substituta, acreditando que tudo ia dar certo, que poderia ser
tranqüilo como nas observações das salas durante os estágios.
Não demorou muito para que eu percebesse que ensinar era muito mais
que as aulas de didática, pastas de desenhos, dobraduras, datas comemorativas,
além dos estudos teóricos de psicologia.
A verdadeira formação de um professor se dá no dia-a-dia onde ocorre a
prática em sala de aula. “Ele se mantém em formação, desenvolvendo-se como
educador enquanto estiver atuando e refletindo sobre sua prática” (BRASIL,
1994:140).
Hoje sei que tentar remediar as falhas de formação com propostas
curriculares que chegam às nossas mãos prontas e acabadas, não permite uma
prática reflexiva de descobertas, indagações e soluções.
Muitos métodos foram adotados por mim na tentativa de melhorar e
aperfeiçoar minha prática. Fiz cursos de reciclagem, de aprimoramento de métodos
que vinham prontos e prometiam ser perfeitos, mas que se transformavam em
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ilusões ao tentar realizá-los porque não correspondiam às características singulares
de cada escola, classe, grupo, não traduziam portanto, a sua história.
Porém, acredito que o currículo e o planejamento devam ser o fio condutor
de um professor e que privilegiem as necessidades e carências dos alunos, atendam
às peculiaridades do grupo, possibilitem agregar os conhecimentos para que outros
novos possam vir a ser construídos, não esquecendo, ainda a cultura a qual
pertencem.
Em 1986 cursei a Faculdade de Pedagogia para Professores de
Deficientes Mentais na PUC de Campinas. Escolhi este curso porque conhecia
pessoas com necessidades especiais que me sensibilizavam.
A formação universitária serviu para habilitar-me e assim ingressar à
instituição Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) e nela adquirir
prática e agregar valores para a minha vida profissional e também, como ser
humano que respeita as desigualdades e diversidades físicas, culturais, sociais e
econômicas. Entender como deve ser realmente uma educação inclusiva.
Em 1991 prestei Concurso Público para o cargo de professor de Educação
Infantil e de 1ª a 4ª séries na Prefeitura Municipal de Campinas. Em 1994 me efetivei
no cargo de Educação Infantil e desde então, trabalho em CEMEIs (Centro Municipal
de Educação Infantil), que atende crianças de 4 meses à 4 anos.
No começo sentia certo desconforto por pensar que o que eu estava
fazendo era o mesmo que uma pajem faria ou a mãe aos seus filhos, ou seja, essa
atividade tinha para mim uma conotação maternal e não era essa a razão pela qual
eu estava lá.
Muitas vezes vinha a preocupação com a formação de hábitos, aquisição
de conceitos por não entender ou saber que os momentos do aluno em uma unidade
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educacional é repleto de aprendizados, basta oportunizá-los. Hoje vejo que não é só
planejamento que define o conteúdo do aprendizado do aluno. Ele estará
aprendendo em todas as situações vivenciadas. Nelas, o aluno se apropria do
conhecimento e sobre isso tratarei, posteriormente, com maior aprofundamento
teórico ao abordar o tema “Cuidar e educar”, apoiando-me no Referencial Curricular
Nacional de Educação Infantil.
Mas, continuando minha trajetória profissional tenho como cenário a volta
aos estudos, que para mim foi sinônimo de uma grande empreitada. Tive que
conciliar as jornadas de trabalho como professora de Educação Infantil e Professora
da APAE, aos estudos. Naturalmente havia a resistência e o medo do novo, o que
em outras palavras significava um imenso desafio.
O curso de pedagogia fazia parte de um sonho, que acabava sendo
protelado.

Durante

certo

período

fiz

apenas

cursos

de

aperfeiçoamento.

Decorreram-se daí quatorze anos. A vontade crescia, porém ainda faltava-me
oportunidade.
Em 2002, assim que fiquei sabendo do curso de Pedagogia da Unicamp
em parceria com o Governo do Estado e que seria oferecido aos professores em
exercício das Prefeituras da Região Metropolitana de Campinas, decidi encarar o
desafio de voltar a estudar.
Vencida a primeira etapa, que era de ser aprovada no curso através de
provas de vestibular, vinha a necessidade da adaptação às leituras de autores
contemporâneos ou não, para mim desconhecidos. Consegui nas aulas, trocar
experiências com os demais participantes e aliada a isso o aprofundamento teórico
tão bem conduzido pelos profissionais destinados a nos aprimorar.
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Pude perceber que havia outros professores com a mesma sede que eu
tinha de continuar a aprender, trocar conhecimentos e, o mais importante, estavam
ali por amor à profissão e à tarefa de educar crianças, jovens ou adultos.
Foi possível reformular conceitos, formar opiniões, relacionar o microcosmo que é a sala de aula ao macrocosmo que são as políticas educacionais
atreladas à sociedade como um todo.
Hoje entendo a escola como sendo um espaço educativo, lugar de
aprendizagens, onde todos aprendem a participar dos processos de decisão, mas é
também, o local em que os professores desenvolvem seu profissionalismo, o qual
depende diretamente de sua formação.
Os três anos de formação me fizeram ver que em meio a conflitos
pedagógicos, resgatando os processos de trabalho na escola, mediante a leitura
crítica do atual contexto da realidade social, surge a necessidade de um trabalho
coletivo que se torne um desafio de todos os profissionais da educação.
Vivemos hoje uma nova era onde o conhecimento que tínhamos, como o
de estar em um mundo pronto e acabado, não é mais verdadeiro. Isso significa que
a sociedade está a exigir uma prática pedagógica que garanta a construção da
cidadania, a criticidade e a criatividade. E, isso será possível quando professores,
pais, alunos, funcionários e direção se encontrarem para refletir e avaliar sobre as
práticas desenvolvidas no cotidiano escolar, sinalizando sobre a realidade e a busca
de alternativas para as dificuldades encontradas na educação.
Muitos foram os momentos de reflexão em conjunto a fim de evidenciar
que somos sujeitos das nossas práticas e que nos identificamos na coletividade
como operários neste sentido.
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Podemos, então imprimir um novo sentido às nossas práticas e lutas
profissionais por melhores condições de trabalho, de melhoria salarial, de revisão do
Plano de Carreira e de melhor formação e, que isso será realmente verdadeiro na
medida em que nós conquistarmos o espaço para a concretização dessas propostas
no seio escolar.

1.2 Teoria e prática na formação do profissional

A formação das crianças em uma determinada cultura se dá num
processo de interação entre as crianças e os adultos onde estes orientam-nas,
cabendo à escola a responsabilidade de transmitir às novas gerações, os
conhecimentos construídos e acumulados pela humanidade através de sua história.
Mas, cada vez mais cedo e por necessidades criadas pela sociedade
industrial, as crianças começam a freqüentar as escolas que cuidam, ao lado da
família, de seu desenvolvimento social e cultural.
A tarefa de educar não é simples, nem fácil, os textos que li durante
minha formação me fizeram pensar em questões e reflexões sobre nós, professores
que nos dedicamos em ensinar.
Fico pensando como exercer essa tarefa, respeitando as reais condições
individuais, sociais e culturais das crianças nas diferentes fases do seu
desenvolvimento.
Discutimos nas disciplinas de psicologia os diferentes aspectos que
envolvem a educação da criança pequena, aqueles relacionados às condições
sociais, afetivas e intelectuais; o fazer pedagógico no espaço da escola e os que
envolvem a habilitação dos professores; os que tratam das relações entre
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escolarização e o desenvolvimento social. Tudo isso me remete a uma
transformação de postura e atitudes.
Acredito que sou também fruto de reflexões sobre o que posso fazer
sobre a minha prática. É uma reflexão sobre o que vivo e penso. Mais do que
simples manuais, listas de atividades a serem propostas para as crianças, nós
precisamos também de instrumentos teóricos onde possamos estruturar nossa ação
pedagógica estabelecendo a existência de relações que favoreçam a construção do
conhecimento de todos os sujeitos envolvidos no processo.
Procurar as melhores formas de utilizar essas informações a bem do
trabalho escolar, promovendo a qualidade das relações entre escola e clientela, é a
minha meta.
Entendo que a criança é capaz de fazer e aprender em momentos
determinados e dependentes de alguns fatores:
1- Do estágio de desenvolvimento de pensamento em que ela se encontra;
2- Das condições sócio-afetivas;
3- Dos conhecimentos que ela pode construir em suas experiências anteriores.

Isso quer dizer que os conhecimentos que uma criança possui ao chegar
à escola, e suas condições de pensamento condicionam o seu desenvolvimento
escolar. A aprendizagem que uma criança inicia ao freqüentar a escola infantil, parte
sempre de concepções, representações e conhecimentos que ela já construiu e que
lhe servirão de instrumentos para se relacionar com as novas situações de
aprendizagem.
Partindo desse ponto, a experiência escolar deve assegurar a realização
de aprendizagens significativas. São situações de aprendizagens significativas
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aquelas em que novos conteúdos se relacionam com o que a criança sabe, podendo
ser assimilados por ela.
Preocupo-me com o modelo de ensino que adota a transmissão de
conhecimentos sem se importar com a bagagem cultural do aluno. Preocupo-me,
também com o sistema educacional: será que teremos condições de romper com as
amarras que nos prendem ao senso comum e à concepção empirista de ensinoaprendizagem?
Acredito que para superar as dificuldades que temos na educação infantil,
precisaremos fazer uma crítica da teoria que usamos em nosso cotidiano,
apropriando-nos dela para superarmos a postura empirista tão impregnada em
nossa prática docente.
Surge daí meu questionamento: será que temos o direito de continuarmos
exercer nossa função de educadores utilizando-nos de teorias onde a criatividade, a
autonomia moral e intelectual, a historicidade do sujeito enquanto cidadão, a
recriação da cultura, a criticidade e a efetivação de novas práticas não forem
passíveis de acontecer?
Penso que o desafio do educador comprometido com a democratização é
justamente inverter a situação vivida hoje nas escolas de educação infantil, com
posturas cristalizadas, rotineiras, assistencialistas, paternalistas, empiristas e
autoritárias. É fazer com que esta escola esteja voltada para os interesses da
maioria da população, isto é, transformar o próprio conceito de educação e de práxis
educativa, a partir da mobilização dos educadores e da comunidade onde a escola
se insere, assumindo o papel de sujeitos da construção e defesa de sua própria
escola.
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1.3 Avaliação

De acordo com Pellegrini (2003) quando a LDB estabelece que a
avaliação deva ser contínua e priorizar a qualidade e o processo de aprendizagem
(o desempenho do aluno ao longo de todo o ano e não apenas numa prova ou num
trabalho), usa outras palavras para expressar o que o jargão pedagógico
convencionou chamar de avaliação formativa.
Para Pellegrini (2003) muitos vêem a avaliação formativa como uma
"oposição" à avaliação tradicional, também conhecida como somativa ou
classificatória. Esta se caracteriza por ser realizada geralmente ao final de um
programa, com o único objetivo de definir uma nota ou estabelecer um conceito —
ou seja, dizer se os estudantes aprenderam ou não e ordená-los. Na verdade as
duas não são opostas, mas servem para diferentes fins. A avaliação somativa é o
melhor jeito de listar os alunos pela quantidade de conhecimentos que eles dominam
— como no caso do vestibular ou de outros concursos. A formativa é muito mais
adequada ao dia-a-dia da sala de aula, porque a criança vai se acostumando a ser
avaliada nas atividades que realiza cotidianamente criando em si maior confiança.
O professor que se atém ao comportamento do estudante e o rotula acaba
tendo uma atitude prejudicial, pois o agressivo e conversador sempre tende a ser
visto dessa maneira, assim como o atencioso e comportado.
Entendo com isso que não devemos classificar os alunos como se eles
fossem sempre do mesmo jeito, com hábitos imutáveis e, o mais importante,
incapazes de se transformar. O ideal é tentar entender por que se comportam de
determinada forma diante de uma situação. Rotular não leva a nada. O importante e
ideal para mim, é acompanhar cada avanço de meu aluno, a cada mudança de
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comportamento, pois considero a afetividade e o emocional muito ligados ao
processo de aprendizagem e, como leciono para crianças muito pequenas, essas
mudanças

influem

diretamente

na

socialização

e

esta,

à

aquisição

de

conhecimentos.
A maneira como uma escola avalia é o reflexo da educação que ela
valoriza, por isso Abramowicz (2000) afirma que essa prática deve ser capaz de
julgar o valor do aluno e possibilitar que ele cresça como indivíduo e como integrante
de uma comunidade. Em última instância, deve visar à superação da exclusão.
Para esta autora, o processo de avaliação vem imbricado em uma gama
de emoções e aspirações. Durante muito tempo, analisou-se a avaliação
desvinculada desse fator de afetividade e o que ocorria era uma análise imperfeita,
porque há uma dialética entre o afetivo e o cognitivo.
A dimensão social da avaliação que Abramowicz (2000) considera ideal
tem relação estreita com o pensamento de Paulo Freire, ou seja, o professor deixa
de ser aquele que passa as informações para virar quem, numa parceria com
crianças, prepara todos para que elaborem seu conhecimento, em vez de despejar
conteúdos em frente à classe, ele agora pauta seu trabalho no jeito de fazer a
garotada desenvolver formas de aplicar esse conhecimento no dia-a-dia.
Por isso, na Educação Infantil esta avaliação ocorre diariamente nas
observações realizadas no cotidiano e visa o crescimento de cada um dos alunos.
Este crescimento a que me refiro é afetivo, emocional, social e cognitivo, logo,
acredito que o aluno é um indivíduo que não pode ser dividido e avaliado
separadamente. É preciso vê-lo como um todo que não está na creche como
depositário do conhecimento, mas para crescer enquanto um ser integrado de razão
e emoção.
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Para que a avaliação sirva à aprendizagem é essencial, portanto,
conhecer cada aluno e suas necessidades. Assim o professor poderá pensar em
caminhos para que todos alcancem os objetivos.
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CAPÍTULO II
A EDUCAÇÃO

2.1 A educação e a questão da creche

De acordo com Áries (1978), a criança tinha pouco peso na sociedade até
o século XVI e a mortalidade infantil era alta, sendo que os bebês e as crianças
muito pequenas não tinham existência social. Ninguém se preocupava com elas, até
porque não tinham nenhuma função antes de trabalharem. Nos campos, aquelas
que sobreviviam adquirindo alguma independência passavam imediatamente ao
mundo adulto do trabalho sem diferenciação ou cuidado específico.
As crianças mais ricas (nobres) existiam só como miniaturas dos adultos.
Neste século, as camadas mais privilegiadas passaram a considerar a criança como
uma criatura especial, com necessidades diferentes, devendo ser protegida pelos
adultos. Mas, nas camadas mais baixas, as crianças continuavam a fazer parte do
mundo adulto como observamos hoje em muitas regiões do mundo.
Com as mudanças sociais e econômicas ocorridas pela revolução
industrial, dá-se a urbanização, o que levou muitas pessoas que viviam no campo a
procurar as cidades para se empregarem nas fábricas. Esta situação ressaltou à
todos, a miséria e a falta de higiene das crianças que ficavam nas ruas, enquanto
seus pais trabalhavam.
Neste momento começa a surgir as primeiras creches para abrigar
crianças, retirando das ruas o que a sociedade não queria ver. Com isso, era na
verdade, feita uma limpeza moral, mais para controlar do que para atender a família
trabalhadora.
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Desse modo a criança foi adquirindo um significado social de um ser frágil
e dependente, visto como uma tábula rasa que deveria ser orientado e educado. Os
filhos dos ricos eram cuidados por amas que ajudavam a discipliná-los, restando aos
pobres as creches.
As entidades assistenciais é que tiveram a iniciativa de montagem dessas
creches, uma vez que o Estado não se preocupava com tal necessidade.
Estas entidades eram compostas por senhoras ricas da sociedade que
atuavam através de organizações femininas voluntárias e organizações religiosas. O
interesse desses grupos em fundar creches era o de unirem-se para fazer o “bem”
para a sociedade e para a mulher em especial. Uma vez que o ideal para a época
era a mulher dentro do lar, pretendia-se que a entidade fosse uma extensão do
mesmo.
Nesse sentido, o fundamental era observar a situação precária da família,
ou da mãe. Para isso a mãe deveria provar que não podia pagar para utilizar os
serviços da creche. Nesta época, as creches eram montadas em qualquer lugar, de
qualquer jeito, por pessoas voluntárias. A má qualidade no atendimento e a baixa
proporção adulto-criança, faziam prevalecer uma relação de favor.
Hoje a creche, ainda carrega uma pesada herança constituída de
elementos ideológicos, sociais e econômicos em que perpassam historicamente, as
correntes do assistencialismo e filantropismo, da medicina higienista e da prevenção
mental, além do sentimento de infância que paparica o aluno e que o vê como um
ser engraçadinho, bonitinho (diminutivos impróprios). Os ta-ti-bi-ta-tis expressam
essa concepção paternalista que permeia a escolha do nome dos centros
educacionais infantis como, por exemplo: Casinha Feliz, Favo de mel, Descanso da
Mamãe, Pica-pau, Pezinhos Descalços, entre outros que infantilizam a educação e
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transforma os alunos em pequeninos seres carentes de afeto, colo, alimento,
quando o que precisam é de compreensão e adequadas estratégias para a
construção do seu conhecimento.
O assistencialismo deixou marcas profundas, principalmente no caso do
Brasil, em que as creches ficaram quase que totalmente relegadas à função de
remediar a situação de miséria das famílias.
Não podemos deixar que essas marcas influenciem no funcionamento
das creches ora, enfatizando a questão da guarda, proteção e alimentação das
crianças constituindo-se em meros depósitos ou mini-hospitais quando a questão é
saúde, ou então, se aproximando do modelo escolar reproduzindo uma sala de aula.
Outra questão que se apresenta é o corpo de profissionais que se
constitui na sua maioria por mulheres como se o fato da pessoa ser do sexo
feminino, garantisse sua real aptidão para cuidar e educar crianças, camuflando a
questão da profissionalização.
Minha experiência no trabalho em creche mostra que este modelo muitas
vezes, contribui para alguns conflitos entre pais e funcionários, no que se refere aos
sentimentos de afeto e ciúmes que por ventura despertem nas famílias, impedindo
que a unidade de ensino tenha sua identidade pedagógica.
A necessidade por creches, hoje, é real e a demanda vem crescendo
bastante. Ela não pode ser vista como um equipamento para remediar uma situação
de extrema miséria, onde os pais limitam sua participação na recepção passiva
desses serviços, tendo uma postura de agradecimento pelo atendimento aos seus
filhos.
O importante é o trabalho conjunto, onde pais, professores, monitores e
direção administrativa sejam parceiros, trabalhem em equipe e falem a mesma
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língua. Desta forma, a creche como unidade escolar fica des-responsabilizada ou
desobrigada em assumir o papel assistencialista (para suprir a miséria e pobreza
das famílias) e pode enfim mostrar a que veio, ou seja, ser o local de trocas, de
construção de aprendizagens e de desenvolvimento psico-cognitivo e social de seus
alunos, para que esses exerçam sua cidadania usufruindo de todos os direitos e
cumprindo com os seus deveres.
Neste sentido, estaremos enfatizando a concepção de creche como um
contexto de relações diferentes daquelas desempenhadas pela família. Um local
voltado para ação educativa, promotora do desenvolvimento infantil. O espaço, a
rotina, as relações que se estabelecem são centradas no desenvolvimento da ação
construtiva das crianças.
Este papel de cidadania desenvolvido com os alunos também é realiazdo
com os pais, através de conversas ou reuniões com os educadores, pois até isso
falta, em muitos casos, para essas famílias: “saber o que é ser cidadão”, aprender a
lutar pelos direitos, mas colocando-se como peça desta engrenagem que é a
sociedade regida pelo capitalismo.
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2.2 Correntes Filosóficas e Psicológicas

2.2.1 Correntes filosóficas

As

concepções

teóricas

explicam

de

forma

distinta

como

o

desenvolvimento humano acontece e pode nos auxiliar a identificar em qual
momento a educação infantil se encontra.
As concepções são: empirista ou ambientalista, racionalista ou inatista e a
interacionista.
A concepção empirista vê a criança como uma tábula rasa, uma folha de
papel em branco, onde os traços hereditários estão muito presentes e que são
influenciados pelo ambiente.
Segundo esta concepção, a aprendizagem ocorre através da transmissão
do conhecimento do outro. Esta concepção valoriza a memorização, trabalham com
esquemas de modificação de comportamento por meio de estímulos positivos
(reforços) e negativos (punição), treino e exercícios de repetição. A participação do
professor no desenvolvimento da criança é muito importante neste método, pois só
ele sabe e pode dar à criança tudo o que ela supostamente não tem, como
raciocínio, sentimentos, fantasias, desejos.
A abordagem inatista se baseia na crença de que as capacidades básicas
de cada ser humano (personalidade, potencial, valores, comportamentos, formas de
pensar e de conhecer) são inatas, ou seja, já se encontram praticamente prontas no
momento do nascimento, ou potencialmente determinadas e na dependência do
amadurecimento para se manifestar. Nesta visão o desenvolvimento é pré-requisito
para o aprendizado, e o desenvolvimento mental é visto de modo retrospectivo.
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Essa perspectiva pode trazer uma série de comprometimentos ao fazer
educativo, pois entende que a educação pouco ou quase nada altera as
determinações inatas. Os processos de ensino só podem se realizar quando a
criança estiver "pronta", madura, para efetivar determinada aprendizagem. A prática
escolar não desafia, não amplia, nem instrumentaliza o desenvolvimento de cada
indivíduo, pois se restringe àquilo que este já conquistou.
Esta abordagem promove uma expectativa significativamente limitada do
papel da avaliação, na medida em que considera o desempenho do aluno fruto de
suas capacidades inatas. Desse modo, gera-se certo imobilismo e resignação
provocada pela convicção de que as diferenças não serão superáveis pela
educação.
As práticas avaliativas passam a justificar o espontaneismo, porque o
sucesso ou fracasso do aluno depende quase que exclusivamente de seu talento,
aptidão, dom ou maturidade. É como desconfiar do papel mediador e de intervenção
do professor. O professor se restringe a respeitar as diferenças individuais, os
desejos, os interesses e as capacidades manifestas dos alunos. Ele, então, reforça
as "características inatas" dos alunos e espera que seus processos maturacionais
ocorram.
Outra concepção é a interacionista que se confronta com as outras duas e
estabelece que o conhecimento humano se dá na relação sujeito-objeto e constróise na interação entre ambos.
A criança é construtora de seu próprio conhecimento durante toda a vida
desenvolvendo os aspectos cognitivo, afetivo, social, motor e emocional. A
aprendizagem ocorre na construção das hipóteses gerando um novo conhecimento.
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Nesta concepção, o conhecimento que as crianças possuem as ajuda na
formulação de hipóteses, levando-as a novos processos de conhecimento.
No começo de minha carreira como professora, meu trabalho tinha
nuances empiristas. Eu acreditava que era o melhor para o aluno, que eu tomasse
toda e qualquer iniciativa e, que transmitisse a eles todo o meu saber.
Os erros eram “severamente” realçados através da caneta de tinta
vermelha, que nesta época não era “errado”, mas correspondia ás políticas vigentes.
Não eram consideradas as hipóteses de escrita, o aluno não tinha liberdade de
expressar-se como observo hoje, não apenas em meu trabalho, mas também nos de
minhas colegas de escola. Hoje eu não acredito nesta proposta e me enquadro na
interacionista, que se fundamenta na relação sujeito-objeto e sujeito-sujeito que
constroem através desta interação o seu conhecimento.
O educador é o mediador e organizador de situações significativas, é
orientador de regras e limites e também, encaminhador do processo pedagógico no
sentido de favorecer a interação ensino-aprendizagem e colaborar para que a
criança desenvolva capacidades de investigação, observação, experimentação e a
curiosidade. Para isso, é necessário que ele conheça e compreenda a criança com a
qual trabalha, pois sabendo em que nível de hipótese ela está, poderá elaborar
situações novas e desafiadoras que conduzam à construção de um novo
conhecimento.
A aprendizagem significativa ocorre na construção e reconstrução de
hipóteses sobre o objeto do conhecimento. Esta concepção entende que a
inteligência e os conhecimentos são inatos na criança e trazidos como bagagem
cultural devendo ser considerados no processo do desenvolvimento infantil.
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Partindo de tais pressupostos entendo a criança como um ser em
permanente construção e que por isso, não deve ser considerada um sujeito em
crescimento, mas um ser que se relaciona com outros seres e objetos. Desta
interação resultam-se aprendizagens, trocas de experiências, que produzem, tanto
em casa, como nas ruas, creches e centros de Educação Infantil, conforme Kramer
(1998:77).
Em minha experiência na Educação Infantil, percebo esta interação
ocorrendo o tempo todo, pois enquanto a criança experimenta, age, transforma,
também é transformada. Quando ela brinca, imita sons, assume papéis em
brincadeiras de faz-de-conta, passa a compreender valores e idéias do grupo social
ao qual pertence.
A concepção interacionista respeita as potencialidades do aluno, não
limita, nem restringe as oportunidades de descobertas, pelo contrário: cria
possibilidades para florescer o conhecimento.

2.2.2 Correntes Psicológicas

As contribuições das áreas de conhecimento da psicologia concebem o
processo de desenvolvimento e aprendizagem da criança. Ao estabelecer os
períodos do desenvolvimento mental da criança, Piaget (1998) propõe a
hereditariedade como fator preponderante à aquisição dos conhecimentos e que
durante toda a sua vida estará em processo de construção. Para ele, a
aprendizagem está representada por um duplo processo: o de assimilação e o de
acomodação. A inteligência sensório-motora aparece como desenvolvimento de uma
atividade assimiladora que tende a incorporar e acomodar os objetos exteriores a

29

seus esquemas, na medida em que se dá um equilíbrio estável entre a assimilação e
a acomodação: a equilibração
Piaget (1998) ainda descreve períodos do desenvolvimento mental da
criança e afirma que o desenvolvimento psíquico orienta-se para um equilíbrio
progressivo e que do ponto de vista funcional há funções constantes e comuns em
todas as idades.
Para ele, em todos os níveis, a ação supõe sempre um interesse que a
desencadeia e a inteligência sempre procurará compreender e explicar, porém
,essas explicações assumirão formas diferentes de acordo com o grau de
desenvolvimento

intelectual.

Cada

estágio

do

desenvolvimento

possui

características momentâneas e secundárias, que são modificadas em função da
necessidade de melhor organização e constituem uma forma particular de equilíbrio.
Toda ação portanto, corresponde a uma necessidade, a qual é
impulsionada por um motivo e é a manifestação de um desequilíbrio. O organismo
tende a buscar o velho em todo o novo que existe no mundo, e ao se defrontar com
o novo incorpora-o ao sistema cognitivo buscando o equilíbrio.
Considero que neste ponto Piaget concorda com Vygotsky (in Piaget
1998) e exemplifico nas atitudes dos alunos que pelo interesse manifestado, criam
situações para resolverem suas necessidades. Um exemplo peculiar é no faz-deconta, quando transforma um cabo de vassoura em cavalo, borracha em carrinho e
assim por diante. Outro exemplo, é quando descobrem que se subirem numa
cadeirinha conseguirão pegar o objeto que está no alto.
No entanto, o novo equilíbrio é incapaz de fechar o ciclo; este abre
continuamente novas possibilidades. Assim, há no organismo um processo contínuo
de organização e reorganização. Entende-se por adaptação, o equilíbrio entre a
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assimilação (refere-se ao velho) e a acomodação (refere-se ao novo). Para que haja
o desenvolvimento mental é preciso uma organização progressiva e uma adaptação
mais precisa à realidade. O novo e o velho de Piaget correspondem às zonas
citadas por Vygotsky – potencial e real (Piaget, 1998).
A concepção de Vygotsky também é interacionista, (como a de Piaget) e
serve como contraponto à concepção de Piaget (hereditariedade), pois entende que
todo o avanço da criança está relacionado com uma profunda mudança e respeito
aos estímulos, inclinações e incentivos interagindo com o meio ambiente.
Além do mundo ilusório e imaginário que surge na criança e que se
constitui em um “jogo”, aqui entendido como o lúdico, o pensamento infantil é, nesta
concepção, desenvolvido através da vivência em seu meio social e também pela
linguagem.
Com relação à linguagem a criança a adquire também, pelo confronto do
ambiente social, que por sua vez lhes dá o acesso a instrumentos físicos e
simbólicos ao contrário do que afirma Piaget (1998). Em linhas gerais, todo o
processo de desenvolvimento se dá pela apropriação de conhecimentos da
sociedade.
Na concepção de Vygotsky (in Piaget 1998), é descartada a teoria que
concebe a inteligência como resultado de aprendizagens prévias. A ênfase no
ambiente é percebida em toda a sua teoria e concebe a aprendizagem como uma
zona

de

desenvolvimento

potencial

ou

proximal,

ambos

são

níveis

de

desenvolvimento sendo o primeiro o nível de desenvolvimento real - a criança
soluciona o problema sem ajuda; o segundo, o nível de desenvolvimento de uma
criança, medido através da solução do problema com a ajuda, por exemplo, de outra
criança mais velha, mais experiente.
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De acordo com a abordagem de Vygotsky, a criança não nasce em um
mundo natural; ela nasce em um mundo humano. Desde o nascimento, ela está em
constante interação com os adultos que a integram aos significados produzidos e
acumulados historicamente.
As atividades que a criança realiza, interpretadas pelos adultos adquirem
significado no sistema de comportamento social a que pertence. Com a ajuda da
linguagem, a criança controla primeiro o ambiente e, mais tarde, seu próprio
comportamento. A aquisição de um sistema lingüístico organiza, pois todos os
processos mentais da criança dando forma ao pensamento.
Para Vygotsky, a aprendizagem é um processo de construção de
conhecimento que ocorre na interação social. Ela está presente desde o início da
vida e impulsiona o desenvolvimento.
A aprendizagem através da interação, cria o que Vygotsky chama de zona
de desenvolvimento proximal, que é a distância entre a zona de desenvolvimento
potencial e a zona de desenvolvimento real. Para ele, não interessavam somente as
funções que as crianças já tinham atingido, mas também àquelas que estavam em
processo de desenvolvimento de maturação.
Na zona potencial a criança alcança a resolução dos problemas com a
ajuda do adulto ou em colaboração com seus pares mais capacitados. Já a zona de
desenvolvimento real, diz respeito ao momento no qual ela já é capaz de solucionar
os problemas independentemente da ajuda dos outros.
O cotidiano escolar é muito rico de exemplos desta fase pela qual a
criança passa, vejamos: quando a criança passa a alcançar os objetos desejados,
quando ela consegue alimentar-se sozinha, andar, etc.
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Os momentos de interação com crianças mais velhas que compartilham
jogos e brinquedos são extremamente importantes para todos. Tenho acompanhado
esse processo de unir crianças de várias idades, sendo que no início pensava que
só os pequenos seriam beneficiados, mas estava completamente enganada. Na
interação com os menores, as crianças maiores cuidam das pequenas, preocupamse com a segurança delas, apresentando comportamento menos agressivo e
egocêntrico.
A socialização portanto, é beneficiada nesta relação e com ela
desenvolve-se melhor a estruturação mental para a resolução de problemas, pois
todos precisam achar um meio de continuar brincando, dividindo seus espaços com
crianças mais ou menos ágeis, mais ou menos capazes para determinados jogos,
enfim cria-se um elo bastante forte neste relacionamento entre faixas-etárias
diversas, muito importantes na Educação Infantil.
A Prefeitura Municipal de Campinas, a partir do ano de 2003 alterou o
atendimento de crianças nos Centros Educacionais que antes eram feitos de acordo
com faixas-etárias próprias como, por exemplo, o setor Infantil que atendia crianças
de 5 anos à 6 anos incompletos e Pré-escola com crianças de 6 anos à 7 anos
incompletos, passando a nomenclatura para Agrupamento III e, o atendimento válido
para alunos de 3 à 6 anos. Desta maneira os demais setores também foram
alterados e as faixas-etárias aglutinadas.
Isso fez com que muitos professores procurassem alternativas de
trabalho, pois idades conflitantes estariam sendo atendidas no mesmo ambiente e
para isso a metodologia de trabalho deveria se adequar.
Na Unidade Educacional em que leciono, as professoras procuraram por
cursos, e a secretaria de educação nos ofereceu um chamado “Pedagogia de
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Freinet”. Nas reuniões coletivas da escola, esta proposta foi recebida com bastante
entusiasmo, porque conseguia contemplar as diferentes idades nas salas de aula.
Interessei-me por essa proposta e, aos poucos, fui incorporando-a em
meu fazer pedagógico, oferecendo alternativas de trabalho para os pequenos.
Este educador, Freinet, aborda a educação pelo trabalho e segundo ele,
este é uma necessidade para a criança. Assim sendo, elas devem ser educadas
aproveitando-se a necessidade de ação, criação e conquista que cada uma
apresenta. O trabalho é visto como um princípio que educa. Os alunos participam de
diferentes ações e construções coletivas em prol da melhoria do ambiente escolar e
comunitário.
Também é objetivo da creche levar os alunos a compreenderem o
trabalho como atividade fundamental do ser humano, sobretudo porque nós,
professoras da Educação Infantil, lutamos para fazer com que os alunos entendam
que, quando suas mães os deixam na porta da sala de aula e saem, é para o
trabalho que elas se dirigem. Isso se constitui na busca pela qualidade de vida de
sua família, por isso entender a atividade produtora como constituinte da própria
identidade, é fundamental.
Outro fator preponderante na concepção freinetiana, e pertinente ao
cotidiano escolar é identificar as modificações ocorridas no espaço físico e social
através das atividades produtivas, considerando que modos diferentes de produção
criam novas formas de ocupação dos espaços e nova finalidade de vida.
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A incorporação de princípios éticos promove mudanças fundamentais,
criando-se uma nova relação que integre trabalho/produção/prazer/qualidade de
vida, favorecendo uma leitura crítica e uma ação transformadora sobre a relação
trabalho/exploração/consumismo essenciais, tanto na proposta de Freinet, quanto ao
convívio na creche.
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CAPÍTULO III
ENTRE BRINCAR E CUIDAR

3.1 A entrada da criança na Creche

A creche como instituição possuidora de qualidades e defeitos é uma
necessidade social de importância educacional. Nela, são atendidos seres humanos
– crianças – que precisam de atenção, respeito e por isso, os profissionais que nela
atuam devem ter paixão naquilo que fazem, pois sem isso tudo se torna impossível.
A creche é hoje uma instituição social especializada em educação e
cuidado de crianças, atendendo não apenas aquelas cujas mães não dispõem de
tempo para os cuidados necessários, mas a todas que assim o desejarem, sem com
isso recair sobre elas, culpa ou imputação de descaso.
Sendo a creche um lugar de atendimento integral para crianças de
qualquer nível sócio-econômico, define-se o tipo e o conteúdo dos serviços a partir
da criança como pessoa em desenvolvimento, descartando-se categorizações como
pobreza, carência, abandono.
Desse modo, muitas creches se renovaram, principalmente quando se
considera seu histórico de instituição com caráter assistencialista e filantrópico, para
concepção de lugar de educação.
No Brasil ainda há creches destinadas apenas para os cuidados, sem os
objetivos educacionais, com propostas pedagógicas fundamentadas nas ciências e
com profissionais qualificados que seguem critérios de qualidade e que fazem a
avaliação de desempenho.
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Há quinze anos o Brasil procura mudar a legislação trabalhando para a
introdução do componente educação nas creches, junto à Constituição Federal de
1988. Nesta, a creche é explicitamente mencionada no capítulo sobre a educação
(art.208), no qual se diz textualmente: “O dever do Estado com a educação será
efetivado mediante a garantia de (...) atendimento em creche e pré-escola às
crianças de 0 a 6 anos de idade...”.
O passo seguinte foi dado pela LDB de 1996, que fixou um prazo de três
anos a contar de sua publicação, para que as creches se integrassem ao sistema de
educação (art.89).
Com o princípio constitucional do direito à educação desde o nascimento
e a concepção da educação infantil como primeira etapa da educação básica (LDB
art. 29), está construindo-se uma nova creche, não mais distinta das instituições da
área educacional, nem diferente em objetivos, conteúdos e procedimentos na
atenção à criança.

3.2 Cuidar e educar

De acordo com a legislação analisada e os demais documentos como
Referencial Curricular Nacional e Regimento Comum das Escolas de Educação
Infantil, fica claro a necessidade de integração entre o cuidar e o educar, a esse
documento, vem contribuir a Proposta Curricular de Campinas – o Currículo em
Construção.
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“A valorização dos momentos ligados à higiene, alimentação e cuidados
com o corpo, vai aos poucos fazendo parte dos cuidados pessoais da
criança e ajudam-na a elevar sua auto-estima. O corpo bem cuidado e bem
alimentado modifica a aparência visual, melhorando a qualidade de vida; e
essa rotina faz com que tenhamos a visão de que o cuidar não é transitório,
mas um procedimento que contribui para um bem estar geral e mais
duradouro” (Currículo em Construção, 1997: 48).

Com base nesta citação, pode-se observar que os cuidados com a
criança correspondem ao melhoramento de sua qualidade de vida. Qualidade esta
que colabora com todo seu desenvolvimento físico, afetivo-social, intelectual e de
promoção à saúde.
Para cuidar se faz necessário, segundo Referencial Curricular Nacional
de Educação Infantil (vol.1. 1998), procedimentos diários de bem estar como a
alimentação saudável e balanceada, higiene pessoal que compreende: cuidado com
o banho, troca de fraldas, higienização dos dentes, período de descanso, proteção
em um ambiente educacional que seja seguro e sem riscos, organizado para que
possa ser explorado e valorizado pela criança, que desde pequena reconhece os
procedimentos que contribuem para o seu bem estar.
E mais, educar neste documento, significa propiciar além de situações de
cuidados, brincadeiras e aprendizagens orientadas de forma integrada e que
possam contribuir para o desenvolvimento das capacidades infantis de relação
interpessoal, de ser e estar com outros em uma atitude básica de aceitação; respeito
e confiança, e o acesso aos conhecimentos mais amplos da realidade social e
cultural. Neste processo, a educação poderá auxiliar o desenvolvimento das
capacidades de apropriação de conhecimentos, das potencialidades corporais,
afetivas, emocionais, estéticas e éticas na perspectiva de contribuir para a formação
de crianças felizes e saudáveis.
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Verifico e vivo esta relação de promover a integração entre os aspectos
físicos, emocionais, afetivos, cognitivos e sociais de cada um. Cria-se no espaço
escolar desta forma, condições para sentir, expressar-se dando voz aos seus
sentimentos, experiências e bagagem cultural; se relacionar, mover-se, organizar-se,
agir etc.
O Currículo em Construção alerta para que “(...) o educador participe
desse momento proporcionando um ambiente acolhedor, saudável, seguro e sereno
para a criança, estando sempre bem próximo, com a atenção voltada para todos os
seus movimentos” (Currículo em Construção, 1997: 47).
A mesma atenção deve estar voltada para o desenvolvimento cognitivo e
afetivo enquanto valorização da auto-estima de cada criança, interiorizando
conceitos, atitudes e procedimentos, respeitando cada estágio de desenvolvimento
da mesma. Ouvir as crianças, dar oportunidade de comunicarem-se, questionarem,
solucionarem suas dúvidas, fortalecendo sua confiança e contribuindo para o seu
desenvolvimento como cidadão autônomo e participante da sociedade, com valores
necessários para o convívio no seu ambiente familiar (casa), escolar (creche ou préescola), social (comunidade).

“Embora as crianças desenvolvam suas capacidades de maneira
diversificada, a educação tem por função criar condições para o
desenvolvimento integral de todas as crianças, considerando, também, as
possibilidades de aprendizagem que apresentam nas diferentes faixasetárias. Para que isso ocorra, faz-se necessário uma atuação que propicie
o desenvolvimento de capacidades envolvendo aquelas de ordem física,
afetiva, cognitiva, ética, estética de relação interpessoal e inserção social”
(Referencial Curricular Nacional de Educação Infantil vol. 1, 1998; 23).

Mas, para que esta finalidade aconteça, os profissionais comprometidos
com a prática – professores, monitores, especialistas – precisam estar dispostos a
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trocar informações e experiências que não hierarquizem suas atividades e façam
distinções no processo entre o cuidar e o educar.
O Regimento Comum das Escolas de Educação Infantil do Município de
Campinas estabelece que o monitor, em sua atribuição (artigo 22, inciso IV; 9) deve:
“(...) atuar diretamente com as crianças, cuidando e educando, levando em conta o
desenvolvimento e os conhecimentos infantis, possibilitando a construção e
aquisição de novos conhecimentos”.

3.3 Brincar é coisa séria

Desde o momento em que nascem e, à medida que crescem, as crianças
se esforçam para agir e relacionar-se com o ambiente físico e social que as rodeiam.
Um mundo de objetos, relações e sentimentos que pouco a pouco se amplia diante
delas. Buscam, portanto, compreendê-lo e neste esforço constroem conhecimentos
sobre a realidade que as cerca e vão se percebendo como indivíduos únicos entre
outros indivíduos.
Em cada momento desse processo de conhecimento, as crianças se
utilizam de instrumentos diferentes e sempre adequados às suas condições de
pensamento. Quando estão brincando-jogando, as crianças criam situações
imaginárias nas quais se comportam como estivessem agindo no mundo dos
adultos. “O jogo traz a oportunidade para o preenchimento de necessidades
irrealizáveis e também a possibilidade para exercitar-se no domínio do simbolismo”
(Bertoldo e Ruschel, 1999)
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O ato de brincar é segundo Bertoldo e Ruschel (1999), importante,
terapêutico e prazeroso, sendo que o prazer é ponto fundamental da essência do
equilíbrio humano.
Enquanto brincam, o conhecimento adquirido pelas crianças desse
mundo se amplia, pois nesta atividade podem fazer de conta que agem como os
adultos. São motivadas não pelo resultado, mas pelas ações.
Na fala dos meus alunos percebo essa situação quando ouço:
“Eu era o cachorrinho filho, tá!”.
“Eu é que dirigia o trem”
“Então eu era a mãe”
“Você era a caixa postal e eu vinha comprar a comida, tá bom?”
Neste ambiente os objetos se transformam, como por exemplo, a
seqüência de cadeirinhas é o trem, o colega de joelhos e mãos no chão que torna-se
o cachorrinho, uma bolsa de mulher pendurada no ombro, faz da criança a mãe e,
assim por diante. Percebo com isso que propiciar um ambiente rico para a
brincadeira não significa ter muitos brinquedos ou brinquedos caros, pelo contrário,
as crianças podem entrar em contato com diferentes formas, cores, texturas,
tamanhos, movimentos até mesmo quando manipulam sucata, divertindo-se
igualmente.
O francês Gilles Brougère1 afirma em seu artigo que a imagem do
brinquedo industrializado sintetiza a representação que uma dada sociedade tem da
infância, ou seja, esses brinquedos revelam mais sobre os adultos do que sobre as
próprias crianças. Desta forma, os valores da sociedade são aprendidos através de
determinados brinquedos, logo a ausência deles, em muitos casos, não representa
1

Publicação no Jornal Folha de São Paulo de 05 de julho de 1998, “Brincadeira foge às regras da
educação”.
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uma perda para elas, podendo o simbolismo acrescentar mais em termos de
conhecimentos. Assim, brinquedos simples como potes coloridos, argila, tinta,
caixas, livros são bem-vindos. Meus alunos de um ano e meio divertem-se, por
exemplo, com livros de figuras e bolas, entre outros brinquedos.
É da mesma opinião, Bethelheim (1980), ao afirmar que através de uma
brincadeira de criança, podemos compreender como ela vê e constrói o mundo – o
que ela gostaria que ele fosse, quais suas preocupações e problemas que a estão
assediando. É pela brincadeira que a criança expressa o que tem dificuldade de
colocar em palavras.
De acordo com o livro “Professor da pré-escola”, vol. I do Ministério da
Educação e Desporto (1994) nenhuma criança brinca só para passar o tempo; sua
escolha é motivada por processos íntimos, desejos, problemas e ansiedades.
Para mim, a brincadeira só é educativa quando envolve prazer. Não
adianta querer tentar acelerar a aprendizagem transformando as brincadeiras em
lições sobre letras e números. Isso diminui a diversão e prejudica o encanto pela
experiência de aprender.
Gosto de participar das brincadeiras e procuro evitar assumir o controle
com ordens do tipo: “Vamos construir a torre assim”, “Desenhe a casa desse jeito”.
Isso, em minha opinião, desmotiva as crianças a agirem com autonomia. Fico alerta
para os momentos de competição ou disputa por um brinquedo, para que isso não
se transforme em disputa real com violência e agressividade.
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Finalizo com a citação de Walter Benjamim (1984: 11) que a meu ver
conclui bem tudo o que foi relatado sobre o brincar da criança e mostra o valor que
tem o universo infantil.

“(...) a noção de especificidade da vida infantil e juvenil, que não representa
uma miniatura do cosmo adulto; bem ao contrário, o ser humano de pouca
idade constrói seu próprio universo, capaz de incluir lances de pureza e
ingenuidade sem eliminar, todavia a agressividade, resistência, perversidade,
humor, vontade de domínio do mundo”.
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CAPITULO IV
E A EDUCAÇÃO ESPECIAL?

4.1 Educação Especial sob os aspectos legais

Diante das tendências mundiais no trato de pessoas com necessidades
especiais, tornou-se necessário, também no Brasil, uma posição sobre a educação
inclusiva nas escolas de ensino regular.
A integração dessas pessoas, sempre foi vista, sobretudo pela sociedade
e pelas políticas públicas, como algo assistencial e caridoso.
De acordo com SEESP/MEC (1994), a Educação Especial no Brasil tem
pouco mais de três décadas e a partir da década de 70 é que se inicia um processo
de centralização administrativa e coordenação política a partir do governo federal.
Em termos de legislação, a Educação Especial aparece pela primeira vez na LDB
4024/61, apontando que a educação dos excepcionais deve, no que for possível,
enquadrar-se no sistema geral de educação. Na lei 5692/71, foi previsto o
tratamento especial para os alunos que apresentam deficiências físicas mentais e os
superdotados.
Observa-se por isso que a Educação Especial tem se apresentado com
um "status" secundário nas políticas públicas e que as descontinuidades marcam
sua trajetória. Percebe-se, todavia que a partir da década de 90, as discussões
referentes à educação das pessoas com necessidades especiais, tomam uma
dimensão maior.
As discussões no Brasil iniciaram-se a partir da Declaração de Salamanca
ocorrida na Espanha no ano de 1994, que em síntese possui uma filosofia inclusiva
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afirmando como princípio educativo fundamental o acesso das crianças e jovens
com necessidades educativas especiais às escolas regulares, que a elas se devem
adequar, como "os meios mais capazes para combater as atitudes discriminatórias
criando comunidades abertas e solidárias”.
O Capítulo V da LDB 9.394/96 aponta que a educação dos portadores de
necessidades especiais deve-se dar preferencialmente na rede regular de ensino, o
que significa uma nova forma de entender a educação de integração dessas
pessoas. Entretanto é primordial que todas as ações que apontem para a inclusão
da pessoa com necessidades especiais, sejam bem planejadas e estruturadas, para
que seus direitos sejam respeitados.
Os esforços realizados até então, não serão suficientes em minha
opinião, se não houver seriedade no cumprimento da lei, na formação e capacitação
dos docentes e na adequação das escolas. Neste sentido, fica claro a urgência dos
educadores e pesquisadores ligados principalmente à educação, juntarem esforços
para pesquisar e discutir esta temática, em todos os níveis e modalidades de ensino.
Para melhor entender como se dá o atendimento às crianças que
apresentam necessidades especiais vale à pena ressaltar que as alternativas de
atendimento educacional vão desde o atendimento em instituições especializadas
até a completa integração nas várias instituições de educação.
No sistema educacional de inclusão, cabe à escola adaptar-se às
necessidades dos alunos e não estes se adaptarem ao modelo da escola.
Uma escola que se adapte às necessidades dos alunos seria o ambiente
ideal para que o educando possa explorar e expandir as suas potencialidades. Para
tal, o ensino deve estar centrado na construção do saber e ter como objetivo a
formação global do ser, caracterizando com isso, o respeito à heterogeneidade das
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salas de aula onde cada aluno pensa de forma diferente e conseqüentemente atinge
a aprendizagem de modo diferente e dentro do seu ritmo. Assim, faz-se necessárias
mudanças mais profundas dentro das políticas educacionais para chegarmos a uma
inclusão séria, justa e com resultados positivos.
Dentro deste contexto e idealizando um caminho para uma efetivação da
educação inclusiva, a exploração do construtivismo em sala de aula seria propício
para a dinamização do ensino. Explorando junto com os alunos suas habilidades e
competências, os educadores estariam partindo do princípio de que todos trazem
para a sala de aula alguma bagagem cultural, conforme o exposto nos demais
capítulos, que deve ser respeitada e integrada ao conteúdo das aulas demonstrando
assim interesse e respeito. Este é o primeiro passo para que haja maior
aproximação com seu aluno, levando o professor a descer de seu “púlpito sagrado”
e colocando-se de forma mais acessível possível.
Outro passo importante, segundo Aranha (1996), é a compreensão da
especificidade da necessidade do aluno especial, seja ele deficiente mental ou visual
entre outras existentes; a procura por ajuda é primordial para evitar bloqueios e
constrangimentos em todos os presentes na sala; a classe toda precisa tomar
conhecimento das diferenças de seu amigo, para que juntos possam desenvolver
meios de aproximação e comunicação.
A Rede Municipal de Ensino de Campinas desenvolve um serviço de
atendimento à educação inclusiva com o serviço itinerante e salas de recursos. Os
itinerantes são professores formados em Educação Especial e que prestam serviço
nas escolas que possuem portadores de necessidades especiais.
No Centro de Educação Infantil que trabalho tivemos algumas crianças
que necessitaram de acompanhamento educacional e as professoras itinerantes nos
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ajudavam muito. Essas professoras atendem geralmente a um bloco de escolas, ou
seja, um conjunto de Unidades Educacionais próximas, pertencentes ao mesmo
bairro, ou em bairros vizinhos.
Suas visitas nas Unidades Educacionais variam, conforme o número de
alunos portadores de necessidades especiais. No período que compreende uma
semana, as professoras itinerantes devem contemplar as Unidades do seu bloco
para que o atendimento seja completo e nenhuma das crianças incluídas fiquem
sem o devido atendimento.
As professoras responsáveis pela classe, de cada uma dessas Unidades
Educacionais compartilham suas dificuldades com as itinerantes e essas nos
orientam no sentido de que possamos melhor trabalhar com determinada
deficiência, como por exemplo, a deficiência visual, a auditiva, a paralisia cerebral,
entre outras. As orientações vão desde atividades que atingem melhor os objetivos
propostos da professora, até o contato com a família e a forma de abordar
determinados assuntos.
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4.2 A ação do professor

Quando falo na ação do professor neste capítulo, gostaria de pensar no
profissional que assumiu a sala inclusiva, ou seja, aquele que trata seus alunos
igualmente, mas respeitando os limites da excepcionalidade.
A concepção de uma sala de aula que seja do tamanho do mundo, talvez
seja o que passa pela cabeça dos professores quando se vêem diante de uma sala
inclusiva. Este desafio é de integrar ao seu programa de trabalho as experiências
vividas por seus alunos fora da escola e os saberes produzidos por outros sujeitos
em outros espaços vivenciados pelos alunos “ditos normais” e dos portadores de
necessidades especiais.
De acordo com Garcia (2005), vencido este desafio, poderão ser
construídos novos patamares de conhecimentos sistematizados e criticamente
transformados.
Para ela, a possibilidade de o aluno ultrapassar as fronteiras do seu
universo de conhecimento está diretamente ligada às mediações que o professor
pode estabelecer entre os diversos saberes que permeiam a vida social e cultural.
Esses conhecimentos foram construídos em aprendizagens prévias, a partir das
relações que a criança estabeleceu com o mundo, desde seu nascimento. Se esses
conhecimentos não forem aproveitados na sala de aula, o trabalho da escola perde
sua significação, uma vez que desta forma, não se aproxima da vida das crianças.
Durante minha carreira pude vivenciar esta experiência algumas vezes.
Inicialmente também me sentia insegura, mas o conhecimento obtido na graduação
aliado ao aspecto emocional a que me envolvi foram suficientes para que eu
tomasse atitudes acertadas.
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Na sala de aula eu escutava as histórias das crianças. Desta forma, ia
percebendo seus desejos, interesses, situações que estavam vivendo como
inseguranças, experiências familiares, etc.
Desenvolvendo meu trabalho, observei que a socialização, resultante do
convívio em sala de aula, não substitui a aprendizagem. Essa é uma idéia falsa de
que os alunos com deficiência ou de condutas típicas de síndromes, têm poucas
condições para aprenderem e que somente a convivência os beneficia. Pude, então
proporcionar aos meus alunos especiais sua identificação como sujeitos interativos e
com isso incluí-los realmente.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Aprendeu-se que não há ponte entre a teoria e a prática. A práxis exige
construção permanente sem cristalização de caminhos. Na práxis,
alternam-se sujeitos envolvidos e percepções sobre o próprio objeto. Em se
tratando de objeto que se move, a própria natureza deste, destrói pontes
enquanto caminhos que se fixam. Então é preciso eleger o movimento
como ponto de partida e como ponto de chegada que é partida (Geraldi,
s/d).

Foi assim adquirindo e produzindo novas formas de conhecimento no
interior do curso de formação que pude apropriar-me de instrumentos de reflexão e
ação para o trabalho cotidiano. Os estudos me levaram a refletir para a melhoria da
qualidade de ensino, conhecendo as bases teóricas de uma prática não
fragmentada, no sentido de garantir a utilização de instrumentos que preservem a
unidade teoria-prática.
Cada disciplina do curso proporcionou condições para que, nós
professores, organizássemos o trabalho docente coletivo refletindo sobre a revisão e
planejamento das práticas pedagógicas, trocas de experiências, etc.
Os temas não foram tratados separadamente, como por exemplo, o
fracasso da escola e a ineficiência da ação pedagógica; a importância do saber não
fragmentado; a teoria e os instrumentos de trabalho; a análise e sistematização de
conhecimentos; a referência teórica no cotidiano do trabalho; a pesquisa na escola
como instrumento de trabalho para o professor. Todos eles tratados com seriedade.
Em nossos encontros, muitas vezes paramos para retomarmos reflexões
sobre o destino dos alunos, o destino dos professores, o destino das escolas cuja
responsabilidade está nas mãos dos nossos dirigentes, principalmente da vontade
política e de um plano de trabalho bem elaborado, eficiente e convincente.
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Discutimos sobre a reorientação curricular, levando em consideração a
concepção de currículo, as experiências já vivenciadas e articuladas com o processo
pedagógico.
O curso nos proporcionou momentos de reflexão e discussão sobre
Políticas Públicas e pudemos comprovar a falta de compromisso e responsabilidade
de nossos governantes, preocupados mais com a visão economicista da educação,
do que com realizações concretas de mudanças nas políticas educacionais e sociais
do país.
Para isso queria relembrar o papel fundamental do professor como
alguém que carrega valores e conhecimentos e que nossa interferência, mesmo que
pouca, deva ser frutífera no destino do grupo de pessoas com quem trabalhamos e a
quem nos cabe ensinar.
Esse intercâmbio feito durante três anos, reuniu educadores em torno de
um objetivo comum que alimentaram as ações direcionadas para o sucesso escolar
dos nossos alunos, fim último de nossas demandas enquanto professores.
De tudo, muito ficou, mesmo que pouco podemos fazer devido ao
complicado sistema. Enfim, gostaria de dizer que este curso contribuiu para o
aprimoramento de minhas reflexões e das relações existentes nas trocas e relatos
de experiências até a avaliação crítica que no final do curso tem seu espaço
garantido.
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