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APRESENTAÇÃO
“... Se ali se cumprem e dão ordens, se a escola é
uma estrutura de passagem do circuito do poder
que nasce nos executivos e passa pela escola até o
cidadão, continuamos a ter umas escolas
autoritárias hierárquica, submissas, estéreis,
obedientes”. (MONLEVADE, 2000, p. 38)

Livros, giz, lousa ou até mesmo uma janela em que eu pudesse escrever, alguns
bonecos espalhados, objetos imprescindíveis de minha infância.
Alunos ideais eram aqueles, perfeitos, pois não falavam, não perguntavam, ao
menos tinham expressões eu os colocava em um canto e pronto! Ali ficavam até o final de
minhas explicações.
Às vezes eu falava sobre animais, pois queria ser uma veterinária, outras vezes
sobre os gases poluentes, pois como meu pai, eu gostaria de ser técnica em bioquímica.
Mas no fundo mesmo eu estava ali, ensinando meus bonecos, meus alunos perfeitos ou
seriam imperfeitos, afinal eu não sabia ao certo se eles estavam entendendo minhas
explicações. Hoje alunos de verdade fazem parte de minha vida, alunos questionadores, de
uma classe social não favorecida. Alunos que muitas vezes mal sabem sua função na
sociedade e que certa forma, não lhes é importante esse entendimento no momento.
As crianças querem brincar, querem viver esse tempo de infância, que em vários
momentos são interrompidos por mim ou por outro educador, pois temos um Projeto
Político Pedagógico (PPP) a atingir. Se não fizermos o PPP, correremos o risco de sermos
taxadas por não manter um vínculo com a escola ou até mesmo de não gostarmos de
trabalhar. Essas são algumas falas ouvidas por mim na unidade em que trabalho. Mas serão
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mesmo essas as causas de se banalizar o uso do lúdico no trabalho educacional em
detrimento da escolarização?
Infelizmente a autoridade e a participação “mascarada” dos profissionais da
educação na proposta pedagógica estão fortemente impregnadas nas escolas. O PPP é
coletivamente construído, porém podemos notar que traz idéias enraizadas de uma única
administração, onde fica a questão da democracia? As ideais são lançadas, as questões
discutidas, mas até que ponto o coletivo é respeitado, se ao final no momento em que o
projeto é digitado, mudam-se palavras, colocam-se outras formas de entendimento? Isso
não é um controle? Controle que muitas vezes acaba refletindo nas crianças. De que forma
isso ocorre?
Faço estas indagações por ter percebido ao longo dos anos de atuação que há uma
grande preocupação na educação, principalmente infantil, em preparar uma sociedade
futura. Desta forma é tirado da criança o direito de viver momentos imprescindíveis para
suas formações cognitivas e motoras.
Quando digo que a preocupação em preparar uma sociedade futura está
principalmente na educação infantil, é porque nesta idade é que quando se inicia a
formação de conceitos, no qual a criança aprende como se faz ou não se faz, ou seja, é uma
idade apta a reforçar idéias já impregnadas na sociedade, mais fácil de “controlar”, quando
deveríamos utilizar este momento para criarmos novos conceitos, ou melhor, uma nova
sociedade.
E o que é infância? Como trabalhar a infância sem nos preocupar com o futuro?
Infância é um momento único e mágico no qual a criança expõe seus sentimentos,
suas ações de forma a criarem novas situações, transformarem objetos, brincar de forma
inesperada. A mesma criança não reage da mesma maneira em diversas situações, bem
como, crianças diferentes não reagem da mesma foram diante uma mesma situação. O que
nós educadores precisamos é prestar mais atenção em cada gesto de cada criança e assim
perceberemos que eles próprios são capazes de construir algo futuro. Não somos nós
educadores que temos que nos preocupar com o futuro. Cabe a nós apenas dar-lhes as
ferramentas necessárias. Temos sim que mostrar que são capazes de fazer escolhas, de
criar possibilidades.
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Os educadores são apenas mediadores dos documentos e não reprodutores de
conceito e a escola um instrumento utilizado pelo educador. De acordo com MORAIS
(1995) “... precisamos ter paciência e generosidade para plantar a fim de que nossos filhos
e netos um dia colham”. (p.29)
Partindo destes pressupostos meu objetivo neste memorial é, a partir de minhas
experiências de vida, procurar entender quais as concepções que norteiam a Educação
Infantil, buscando evidenciar como trabalhar de forma a estimular a autonomia de nossas
crianças à luz das teorias discutidas no curso de Pedagogia da Unicamp.
Escolhi este tema por sentir-me incomodada com a forma como as coisas são
estabelecidas dentro das instituições de educação infantil em relação a autonomia dos
pequenos, como se esses fossem seres amorfos, sem vontades e desejos que nunca devem
ser ouvidos, principalmente nos berçários, locais em que tenho maior experiência.
Partindo destas indagações que me inquietavam resolvi, a partir dos novos olhares
construídos com o curso da Unicamp, descobrir que teorias implicam esta ação dos
profissionais da educação infantil; que suportes embasam estes olhares e quais as
alternativas possíveis para a modificação deste status.
Para tanto organizei minha pesquisa em três capítulos em que busco sintetizar o que
aprendi no curso e na vida profissional. No primeiro capítulo faço um breve retrospecto
histórico da educação infantil no Brasil, seus significados e paradigmas. O segundo capítulo
versa sobre o tema de meu trabalho propriamente dito que é a autonomia das crianças na
educação infantil. No terceiro capítulo procuro trazer a baila o que foi a minha vivência
nestes três anos na Unicamp e em que este curso me auxiliou em minha profissão e porque
não em minha vida pessoal. Termino o trabalho apresentando as conclusões a que cheguei
ao longo do trabalho e do curso.
Sei que ainda preciso aprender muito mais para entender todos estes processos
pedagógicos que embasam nossas ações nas instituições, mas acredito que tudo o que
vivenciei no curso de Pedagogia da Unicamp me habilita para que eu possa lançar novos
olhares e alternativas para os educadores e as instituições e foi isso que procurei realizar
neste memorial.
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1. EDUCAÇÃO INFANTIL EM CURSO, UM BREVE HISTÓRICO

1.1 Infância e história: construção de significados

As relações sociais e humanas constituídas ao longo do processo histórico e social
se fazem pelas construções das relações de produção vigente em cada período histórico.
Partido desta premissa pode-se afirmar que a criança será percebida pela sociedade de
forma diversificada ao longo do tempo, conforme as determinações de produção vigentes
na época.
Na Idade Média não existia um sentimento de infância que distinguisse esta do
adulto, uma vez que o índice de mortalidade era alarmante, assim como o número de prole
de cada família. Assim, não fazia muito sentido se apegar a um ser que poderia vir a
perecer em tenra idade. A criança, nesta época, era considerada um adulto de pequeno
tamanho, pois executava as mesmas atividades dos mais velhos.
A infância nesta época era vista como um estado de transição para a vida adulta.
Não se dispensava um tratamento especial para as crianças, o que tornava sua sobrevivência
difícil. Para a sociedade medieval, o importante era a criança crescer rapidamente para
poder participar do trabalho e de outras atividades do mundo adulto.
A partir dos sete anos, todas as crianças, independentes de sua classe social, eram
encaminhadas à algumas famílias para aprenderem os serviços domésticos. De acordo com
ARIÈS (1981): “era através do serviço doméstico que o mestre transmitia a uma criança
não a seu filho, mas ao filho de outro homem, a bagagem de conhecimentos, a experiência
prática e o valor humano que pudesse possuir”.(p. 25)
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Neste período as crianças aprendiam através da prática e depois de adultas podiam
ou não voltar para o seio de suas famílias
“A família não podia, portanto, nesta época, alimentar um sentimento
existencial profundo entre pais e filhos. Isso não significava que os pais
não amassem seus filhos: eles se ocupavam de suas crianças menos por
elas mesmas, pelo apego que lhes tinham, do que pela contribuição que
essas crianças podiam trazer à obra comum, ao estabelecimento da
família. A família era uma realidade moral e social, mais do que
sentimental. Nos meios mais ricos, a família se confundia com a
prosperidade do patrimônio, da honra, do nome. A família não existia
sentimentalmente entre os pobres, e quando havia riquezas e ambição, o
sentimento se inspirava no mesmo sentimento provocado pelas antigas
relações de linhagem”.(ARIÈS, 1981:26)

Segundo Áries (1981), não existia um traje confeccionado especialmente para as
crianças, assim que estas abandonavam os cueiros (faixas de pano com que eram
enroladas), eram vestidas como homens e mulheres da mesma condição social.
Os colégios estavam reservados a um pequeno número de clérigos e eram
freqüentados por estudantes de todas as idades. Era natural um adulto, que desejasse assistir
aula com a turma infantil freqüentá-la sem questionamentos, sendo, portanto, o ingresso a
escola, mais uma entrada da criança no mundo dos adultos.
O autor deixa claro que embora até o século XVIII não tenham ocorrido mudanças
significativas no padrão filantrópico e assistencial das políticas sociais, o contexto da
Revolução Industrial, do Iluminismo e da constituição dos Estados laicos oferece o registro
das primeiras iniciativas de atendimento à infância.
São os denominados refúgios ou asilos, que abrigavam crianças, filhas de mães
operárias, criados por volta de 1774, na França e sua origem estão nos movimentos
filantrópicos de cunho marcadamente assistencial.
No período de transição do feudalismo para o capitalismo ocorreram, na Europa
Ocidental, alterações nas relações sociais que tiveram reflexos nas organizações familiares,
escolares e no sentimento de infância.
A criança nobre passou a ser fonte de alegria para os adultos, surgiu um sentimento
de dor pelas que vinham a falecer subitamente, passando-se a conservar retratos dos filhos,
mortos e vivos. No entanto, a criança da plebe continuava a ser tratada como na Idade
Média.
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No século XVII, a paparicação foi considerada pelos moralistas como algo
prejudicial, pois tornava as crianças mimadas e mal-educadas. Por isso, foi proposta a
educação e moralização dos pequeninos com o objetivo de torná-los, mais tarde, pessoas
honradas, e homens racionais. Para essa missão incumbiram-se os colégios que, na época,
já tinham sido estendidos aos leigos nobres e burgueses e às classes populares. A criança
deixou de ser divertida e agradável e tornou-se educável para as teorias do ofício.
A substituição da educação prática pela teórica e o apelo dos moralistas foram
correspondidos pelos pais através da preocupação de vigiar seus filhos mais de perto e não
abandoná-los mais aos cuidados de outras famílias.
Essa aproximação pais/criança gerou um sentimento de família que não existia até
aquela época e a criança se tornou o centro das atenções, pois a família passou a girar em
torno dela.
Os castigos físicos podiam ser livremente aplicados tanto pelos educadores na
escola, como pela família, que era considerada uma extensão do modelo de educação e se
legitimava os castigos corporais pela ideologia que considerava as crianças seres de
natureza frágil e incompleta, dando plenos poderes aos adultos para exercer sua autoridade
sobre elas. No mesmo século foi criado um traje especial para as crianças que as distinguia
dos adultos, mas que eram confeccionados de acordo com a condição social de cada um.
Até metade do século XVII a escolaridade se iniciava aos seis anos de idade quando
a criança saia de casa. Na segunda metade do século, isto foi abolido e a escolaridade
passou a iniciar-se aos dez anos, dada a “imbecilidade”, a fraqueza e a incapacidade dos
meninos.
As meninas demoravam mais para ir à escola, elas aprendiam em casa o necessário
para conduzir os trabalhos domésticos. O ensino sistematizado só foi levado às mesmas a
partir do século XVIII, sendo que neste século também se iniciou a distinção entre a escola
para os ricos e os pobres, começando assim a discriminação social no sistema educacional.

1.2 O significado da infância no Brasil
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De acordo com Priore (1998), em fins do século XIX, os índices de mortalidade
infantil eram alarmantes, mas se justificava o fato com a noção de que a criança seja negra
ou branca, era tida como um anjo sem pecado.
As crianças filhas de escravas desde cedo acompanhavam suas mães na sua lida
diária, uma vez que estas as amarravam às costas para trabalhar, sendo que caso estas
trabalhassem como amas-de-leite seus destinos era a Roda dos Expostos das Casas de
Misericórdia, local em que as mães solteiras da nobreza, prostitutas ou escravas deixavam
seus filhos bastardos para serem recolhidos pelas irmãs de caridade para posteriormente
serem adotados ou criados em orfanatos.
A infância das crianças filhas dos escravos durava até os seus cinco, seis anos,
quando passavam a exercer alguma atividade auxiliar. Dos doze em diante, tanto meninas
como meninos eram vistos como adultos no que se refere ao trabalho e a sexualidade.
Os meninos brancos, a partir dos seis anos, iniciavam-se nos estudos de latim, de
gramática, de boas maneiras, nos colégios religiosos, onde a vara de marmelo ajudava a
transformá-lo em adultos precoces. Dos sete em diante, o jovem brasileiro possuía a
gravidade de um adulto, vestindo-se inclusive como eles, de chapéu, bengala e colarinho
engomado.
Nos séculos XVIII e XIX, a Roda recebia as crianças de qualquer cor, mas seus
usuários geralmente eram os filhos das escravas. A partir da segunda metade do século
XIX, essa prática tornou-se alvo de críticas do movimento abolicionista e do movimento
higienista, que inicia uma luta em prol da reeducação física, moral e intelectual da mãe das
classes abastadas, criticando o uso das amas-de-leite e da Roda.
Ainda segundo a autora com a abolição da roda e as próprias mães passando a suster
seus filhos, amamentando-os, como sugeria os higienistas, surge um novo problema: o que
fazer com os filhos das escravas e das ex-escravas que tinham que fazer os trabalhos
domésticos? É neste contexto que surgem as primeiras creches brasileiras, implantadas por
médicos, que auxiliados pelas mulheres burguesas, realizaram seus projetos higienistas,
visando o atendimento dos filhos das trabalhadoras domésticas.
As profundas e rápidas transformações políticas e sociais, como a Abolição da
Escravatura e a Proclamação da República, abrem, no Brasil, o caminho para a construção
de uma nova sociedade do tipo capitalista e urbano.

7

Na sociedade capitalista iniciada na Europa com a Revolução Industrial, no século
XVIII, a criança não pode participar logo do processo de trabalho, pois este passou a
requerer um conhecimento específico, que ela não possuía. Então, esta se tornou alguém
que precisava ser cuidada, escolarizada e preparada para uma atuação posterior. A
sociedade capitalista, através da ideologia burguesa, caracteriza e concebe a criança como
um ser a-histórico, a-político, a-crítico, fraco e incompleto, um ser economicamente não
produtivo que o adulto tem que alimentar e proteger. Essa concepção de infância
escamoteia e trata como um fato natural à subordinação da criança em relação ao adulto e
em relação à própria sociedade.

1.3 Políticas brasileiras para a Educação Infantil

PRIORE (idem), coloca que a partir da década de 30 até 1971, começa a haver uma
elaboração política em prol do bem–estar social no Brasil, que no tocante à educação será
marcado por um avanço nas áreas políticas, com elevados graus de nacionalização das
políticas sociais assim, como a centralização, no poder executivo, dos recursos e dos
instrumentos institucionais e administrativos.
A expansão do sistema de Bem-Estar Social nos anos 70 fica caracterizada pelas
tendências universalizantes que foram sendo introduzidas. Em relação à política da saúde,
abre-se o atendimento de urgência a toda à população. No caso da educação:
“O nível básico obrigatório e gratuito já da primeira Constituição republicana e
a extensão da obrigatoriedade para oito anos de educação básica, em 1971,
amplia esse direito da cidadania. Efetivamente, houve expansão da cobertura e
acesso à matrícula na primeira série. (DRAIBE apud PRIORE, 2003, p. 22)”.
A Constituição de 1988 consagrou novos direitos sociais e princípios de
organização da política social, mesmo que em nível de definições. Como esta lei é
expressão máxima no plano jurídico legal do processo de construção democrática, traz
consigo a defesa do regime de cooperação entre estado e município nos serviços de saúde e
no ensino de primeiro grau.
No tocante à educação, os avanços desta constituição foram significativos como:
reafirmação do direito ao ensino básico; prevê a destinação de 50% dos recursos públicos
relativos a área para o ensino básico, assim como a erradicação do analfabetismo; extensão
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gradativa do caráter obrigatório do ensino secundário; reafirmação da gratuidade do ensino
público em todos os níveis e reafirma serem as creches e pré-escolas um direito da criança
de zero a seis anos, a ser garantido como parte do ensino básico.
Nos anos 90 a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBn), no
tocante a lei de responsabilidade afirma que a educação infantil é um direito da criança de 0
à 6 anos e um dever do Estado com atendimento em creches e pré-escolas, não obrigatória
nem para o Estado, nem para a família e a criança; é gratuita, uma vez que o atendimento
parta do estado; as prioridades educacionais exigem padrões mínimos de qualidade de
ensino indispensáveis para o desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem e o poder
público atenderá a educação infantil, porém a ênfase estará focada no ensino fundamental,
que é prioritário.
As leis são claras e precisas abrangendo todas as fases da vida do indivíduo, no
entanto não estipula que os recursos sejam distribuídos de modo igualitário entre os três
enfoques da Educação Básica, que são Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino
Médio, sendo a ênfase maior para o Ensino Fundamental única etapa obrigatória da
educação e que leva a maior parte do filão a ser distribuído. Isso leva a uma desvalorização
dos outros braços da Educação Básica, que por terem menos recursos acabam sendo
sucateados e organizados precariamente.
A educação infantil integra-se à educação básica, juntamente com o ensino
fundamental e médio, o que traz conseqüências para o perfil do profissional que atua nesta
área. Porém, a inclusão das creches e pré-escolas no sistema educativo, garantidos pela
LDB, apenas se fixa ao perfil do professor, os demais profissionais envolvidos no processo
estão à margem da profissionalização e da formação.
Em Campinas esta situação se alterou de forma drástica na última gestão (PT2000/2004), pois os nossos gestores municipais perceberam que a educação infantil
acontece em todos os momentos de interação da criança, a exemplo do que já vem sendo
discutido a muitos anos em outros países. Dessa forma, aos monitores foram oferecidos
cursos de capacitação, oportunidade de cursar a faculdade no PROESF (desde que tenham o
magistério), a carga horária diminuiu, o salário foi ajustado e o profissional se sentiu mais
valorizado em suas opiniões e saberes, sendo ouvido nas reuniões de coordenação e levados
a sério.
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Outra questão a ser elencada está no binômio em que a LDB insere as creches e préescolas no sistema educacional e as políticas educacionais que as define como instituições
educativas sem caráter educacional.
Outro ponto refere-se à falta de uma legislação sobre os fundos que serão destinados
a educação infantil, acarretando ações inconstitucionais dos municípios com diminuição e
discriminação de vagas. Em relação à especificidade do trabalho em educação infantil não
existe uma política educacional voltada para esta fase. O que ocorre são as valorizações de
posturas escolares para trabalhar com crianças menores de três anos, por exemplo.
O Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (RCNEI), organizado de
acordo com as diretrizes da LDB, foi concebido de maneira a servir como um guia de
reflexão de cunho educacional sobre os objetivos, conteúdos e orientações didáticas para os
profissionais que atuam diretamente com crianças de zero a seis anos, respeitando seus
estilos pedagógicos e a diversidade cultural brasileira.
Este documento admitindo a polaridade entre assistência e educação permite
implantar novos programas metodológicos, mas na realidade nada mudou ainda o que
permite a discriminação dos mais carentes, pois os referenciais atribuem a parte das
instituições o caráter assistencialista em detrimento do educacional. Dessa forma acredito
que pedagogia educacional utilizada por estas instituições visa à submissão dos filhos das
camadas mais pobres da população à elite dominante, estigmatizando-os. Quanto às
funções pedagógicas da educação infantil dividem-se em duas correntes: desenvolvimento
infantil e desenvolvimento de habilidades para o Ensino Fundamental, predominando ora
uma ou outra.
Pesquisas recentes, principalmente as italianas destinadas a este segmento
educacional, apontam para o estudo de uma pedagogia voltada para o ponto de vista
infantil, através das interações sociais que estas realizam o tempo todo com seus pares e
com os adultos. E, como esta não é obrigatória, o fato de ser preparatória não se justifica,
pois nem todas as crianças viverão o contexto de creche e pré-escola. As escolas italianas e
francesas estão trabalhando com o objetivo de permitir a criança ser criança e viver o seu
momento, integrando o educar-e-cuidar na educação infantil.
No Brasil, cujo modelo é o construtivismo, estão preocupando-se apenas com os
aspectos de desenvolvimento cognitivo das crianças, sempre partindo do ponto de vista do
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adulto, limitando e muitas vezes eliminando, as atividades prazerosas que esta poderia e
deveria estar vivenciando no seu dia-a-dia. Sem contar a agravante do termo inglês educare,
no Brasil, se coadunar apenas com a guarda e proteção da criança, desviando-se por isso da
oportunidade de propiciar uma educação de qualidade.
Deveria-se classificar a educação infantil como instituição escolar, que seria sujeita
a regras, planejamentos e gestão organizacionais estruturadas para uma determinada faixa
etária, adotando práticas e cuidados que ocorrem no interior da família, sem precisar
escorar-se em uma divisão disciplinar que compartimenta a criança. Para tanto necessário
se faz que o educador passe por toda uma formação que atenda à criança partindo do ponto
de vista e da necessidade da mesma.

1.4 A questão da formação

A formação, aprovada pelo MEC, dos professores que atuarão com as crianças, é de
nível médio. Porém está voltada apenas para os professores, esquecendo os demais
profissionais, que, por já estarem atuando, deveriam passar por formas regulares de
formação emergenciais, sem prejuízo da qualidade.
A formação universitária é um mecanismo para a promoção funcional em todas as
autarquias sejam municipais, estaduais ou federais, todavia os professores com formação no
Ensino Médio (antigo Magistério) poderão continuar a exercer atividade de docência.
Contudo esta lei apenas privilegie apenas os educadores.
A educação infantil integrada ao sistema municipal de ensino tem como função
educar e cuidar. Entretanto este modelo não procura empregar especialistas com formação
específica da área, que lutem pela qualificação tanto da educação, quanto da arquitetura dos
locais oferecidos e que estejam preocupados com os recursos pedagógicos variados e pelo
incentivo à constante reciclagem.
Não existem recursos oficiais à questão da formação dos profissionais que atuam na
educação infantil, o que dificulta as mudanças nas estruturas do perfil de qualificação do
quadro funcional. Em 2000, não existia nem mesmo um censo para saber o nível de
qualificação destes profissionais a nível nacional.
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No Brasil, não existe uma política pedagógica voltada para os profissionais que
atuam com crianças de 0 à 3 anos, evidenciando o descaso para com milhões. Se os
pesquisadores afirmam que a criança desta fase inexiste para os estudos acadêmicos, “(...) é
como se começassem a existir apenas a partir do seu crescimento e, ouso dizer, de sua
entrada no mundo dos alfabetizados, dos escolarizados”. (GOBBI, 2002, p.72). Imagine a
situação dos profissionais de primeira infância, monitores e recreacionistas, que muitas
vezes têm pouca ou nenhuma formação além do Ensino Fundamental, quando o tem?
As únicas mudanças significativas nos últimos anos foram: o censo populacional
que apontou o número de crianças atendidas pela educação infantil e o censo educacional,
que apontou, também, o nível de profissionalização dos envolvidos com educação infantil.
Em posse destes dados, o município, o Estado e a União elaboraram o Plano
Nacional de Educação (PNE), priorizando a formação em dez anos dos profissionais
envolvidos com a educação em todos os seus níveis, dos monitores aos especialistas e
gestores, com o apoio das universidades públicas.
Contudo, não foram especificadas verbas da União para alavancar o projeto, o que
significa que as mudanças não ocorrerão a toque de caixa e talvez levem, de acordo com as
propostas dos nossos governantes, muitos anos para serem concretizadas.
Na Região Metropolitana de Campinas (RCM), os prefeitos se organizaram e junto
com a Unicamp criaram o Proesf, curso de Pedagogia, em formato de cotas para
professores e monitores das redes municipais. Embora seja uma alternativa louvável não é,
ainda, uma solução, pois as vagas não são suficientes para todos os profissionais. O
processo seletivo torna o acesso ainda mais difícil aos monitores de mais idade que
abandonaram a escola há muito tempo.

1.5 Formação e qualificação dos profissionais de creche

Quando se fala de formação de profissionais de creche e pré-escola, sempre vem à
mente em primeiro lugar a formação dos professores. No entanto, existe um contingente de
profissionais que atuam nas instituições até com mais forças que o professor que deve ser
levado em consideração, que também configuram como educadores, dadas suas atribuições
que são os berçaristas e auxiliares de creche, como eu que atuo como monitora berçarista.
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Este contingente precisa ser ouvido em relação ao que gostariam de aprender,
conhecer, aprofundar acerca do seu trabalho nos cursos de formação em Educação Infantil,
uma vez que contribuem sobremaneira para a educação global das crianças, às vezes até
mais do que os professores que passam menos hora com as crianças e muitas vezes mudam
muito de instituição ao longo do ano. Nas instituições de educação infantil, na falta de
professores é o monitor que trabalha com eles, atuando no lugar deste. Em algumas
instituições a monitora procura criar alternativas para as crianças se expressarem como
cantinhos temáticos, brincadeiras de faz-de-conta, ensaios para festas etc.
No entanto esta busca de profissionalização e valorização muitas vezes esbarra na
falta de conhecimento de muitas monitoras, que ao serem indagadas acerca do que
gostariam de ver num curso relacionado ao seu trabalho como auxiliar de creche ou
berçarista, respondem em primeiro momento com outra indagação, por não compreenderem
a pergunta. O que alerta sobre o quão pouco se pensa e se discute acerca da importância dos
cursos de formação e qualificação dos profissionais de creche e de como a divisão de
trabalho está tão hierarquizada, que estas não têm consciência de seu real valor.
Muitas acreditam que os cursos pouco ou nada têm a lhes acrescentar, uma vez que
acreditam não ter nada de diferente para aprender, pois o que precisam saber vão
descobrindo com as crianças. Outras vezes a possibilidade de fazer um curso é valorizada,
mas a demanda ainda é vaga, difícil de ser nomeada, pois não dá para contemplar todos os
profissionais em uma só etapa.
Por tudo isso pode-se concluir que pensar a formação das auxiliares de creche e
berçaristas seja ela prévia ou em serviço, é tarefa urgente na luta por uma educação infantil
de qualidade como direito de todas as crianças. Afinal, como assegurar esta qualidade se a
formação dos profissionais que estão com as crianças no seu dia-a-dia nas instituições não
estiver em sintonia com os objetivos de uma educação infantil compromissada com a
cidadania?
Assim, para que a instituição, enquanto espaço de educação infantil, possa realizar
seu objetivo de educar-cuidar sem dicotomizar estas atividades, é preciso que a formação
dos profissionais também se baseie neste binômio, entendendo que educação e cuidados,
são igualmente importantes nos cotidianos da creche. E ainda, é importante situar os

13

educadores na dimensão do afeto, da ética, da criação e expressão possibilitando a
construção de uma educação humana.
Dentro desta visão, é fundamental conceber as crianças não só como seres humanos
em formação, em crescimento, mas também, e principalmente, como cidadãos, sujeitos que
imersos na história são, não só produzidos na cultura, mas produtores de cultura. E é sob
esta mesma ótica que auxiliares de creche e berçaristas precisam ser percebidos nos espaços
de formação, para que, concebidas como sujeitos, possa interagir seu saber, sua história,
com o aprendizado necessário à qualificação, construindo assim, um conhecimento vivo e
pleno de sentido.
É possível constatar o quanto à falta de cursos voltados para estas profissionais,
enfraqueceu a demanda destas em relação à própria formação, pois não exercitando o
pensar, o falar da profissão, não podem perceber suas dificuldades e necessidades. Além
disso, estas dificuldades nem sempre são percebidas, pois se escondem atrás do véu do
amor idealizado, em que acreditam que trabalham por paixão e que a experiência que têm
de vida como mães, avós, tias ou apenas pelo fato de ser mulher as qualificam para a
profissão.
Antes de tudo estas profissionais precisam ser vistas como pessoas inteiras que são e
não apenas como pessoas que cuidam de criança. A ampliação deste olhar possibilita inserir
nos cursos de formação a perspectiva do trabalho de auxiliares de creche e berçaristas com
a criança e não para a criança, diferença sutil, mas fundamental na formação de
profissionais criativos, amorosos e conscientes.
O coordenador pedagógico é outro profissional de suma importância para a
formação dos profissionais de educação infantil, embora seu papel seja complexo, uma vez
que está é uma posição profissional relativamente nova, portanto difícil de ser qualificada.
Suas funções são múltiplas, pois é preciso interagir no sistema como um todo: reportar o
que ocorre nas escolas nas reuniões semanais com o diretor para a discussão das políticas e
dos problemas relacionados a toda rede de pré-escola e creches; lidar com administradores
municipais e com os empregados e promover o intercâmbio contínuo de informações
envolvendo o que ocorre nas escolas. O trabalho envolve clareza e franqueza um com os
outros.
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O coordenador em sua atuação junto aos profissionais procura trabalhar para
identificar os novos temas e as experiências para o desenvolvimento profissional contínuo e
treinamento em serviço, procura promover em si mesmo e nos educadores uma atitude de
aprendendo a aprender, uma receptividade à mudança e uma disponibilidade para a
discussão de pontos de vistas opostos.
Enfim, este, como membro da equipe de gestores pedagógicos tem a tarefa de
promover um crescimento cultural e social dos sistemas para as crianças pequenas. Ele será
um ponto de referência ou recurso para todos os tipos de iniciativa, agindo como um elo
entre as pessoas e os grupos de educação infantil.
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2. EDUCAR PARA A AUTONOMIA: NOVAS ABORDAGENS
METODÓLIGAS EM EDUCAÇÃO INFANTIL
“(...) além do tenaz véu metafórico que cobre a
infância, existe uma realidade a qual devem ser
dados os instrumentos para que ela não seja
alienada já no seu nascimento e para não
reproduzir sem variações uma idade adulta que
procura reparação à sua alienação pueril,
impedindo a infância de testemunhar a si
mesma.” (BECCHI, apud FARIA et all, 2002, p.
124)

Após o que foi exposto no capítulo anterior procurarei neste capítulo discorrer cerca
do tema do meu memorial, que busca entender e porque não dizer, revelar as formas como
são estabelecidas as relações educacionais dentro das instituições de Educação Infantil.
Para tanto darei ênfase maior na creche, que é onde atuo há mais tempo. Podemos tirar do
que foi discutida algumas pistas para a resistência de educadores e monitores em dar à
criança a oportunidade de ser criança, de exercer a sua autonomia, de produzir sua cultura
ao mesmo tempo em que consome a cultura estabelecida. A razão principal desta
resistência encontra-se no fato dos profissionais de primeira infância terem uma formação
muitas vezes parca, compartimentada e falha, pois não os preparou para a reflexão
constante da prática, bem como para a aceitação de novas formas de se educar e cuidar,
acreditando que a experiência cotidiana com as crianças seja a melhor maneira de aprender
e que a teoria não leva a nada.
A formação dos profissionais é reconhecida como um dos fatores mais importantes
para a promoção de padrões de qualidade de ensino adequados na educação, segundo
BARRETO (1994). Pesquisas internacionais apontam a formação como fator de qualidade
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dos serviços e no Brasil vários profissionais promovem discussões e elaboram propostas
para a formação do profissional de educação infantil, especialmente os que trabalham em
creches.
O documento da Política de Educação Infantil proposto pelo MEC aponta a
importância da formação do profissional que terá como função cuidar e educar e que tem
que ser reconhecido como profissional e a ele devem ser garantidas condições de trabalho,
planos de carreira, salário e formação continuada condizente com sua função. Uma das
ações prioritárias do documento é a promoção de formação e valorização dos profissionais
da área.
Estudos (embora pouco abrangentes) abalizam que muitos dos profissionais,
principalmente das creches, não têm formação adequada, recebem remuneração muito
baixas e trabalham sob condições bastante precárias. Mesmo na pré-escola é grande o
número de profissionais sem o segundo grau completo. A maioria possui habilitação em
nível de magistério e um número menor tem curso superior. A qualidade da formação no
Brasil deixa muito a desejar e no caso da educação infantil em que o profissional tem que
educar e cuidar o desafio da formação se apresenta como uma dimensão maior, pois esta
não contempla estas duas vertentes.
A organização dos temas dos encontros técnicos, propostos atualmente pelas
secretarias municipais de educação, visa possibilitar a análise da questão partindo da
discussão sobre o currículo da educação infantil, o perfil do profissional da área e as
alternativas para sua formação nos cursos de segundo grau, supletivo e ensino superior.
Estes encontros têm o intuito de subsidiar o Ministério da Educação e Desportos, os
sistemas de ensino e as agências formadoras, na formulação de diretrizes e estratégias para
a formação inicial e continuada dos profissionais de educação infantil.
Não pretendo aqui enaltecer a teoria em detrimento da prática, mas sim esclarecer
que uma complementa a outra e que uma sem a outra não produz novas formas de atuação.
Sem contar que pouco contribui para a reflexão e evolução na maneira de perceber a
infância como tempo de descobertas, de aprendizagem, de busca de coisas novas, em que o
sujeito se constitui como indivíduo e cidadão a partir da experiência de criar seu próprio
espaço, atuando nele em interação com os demais.
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E é justamente este agir da criança a maior causa de minha inquietação enquanto
educadora, que já se manifestava desde o instante em que comecei a atuar na Educação
Infantil. Este desconforto tornou-se maior e mais forte a partir do momento em que me vi
estudando na Unicamp, as novas abordagens educacionais para este contingente infantil,
que não vejo refletida nas unidades educacionais brasileiras.
Ao deparar-me com as teorias italianas, presentes no Manual de educação infantil
de 0 a 3 anos, Bondioli e Mantovani entre outros, que são fortemente estudadas na
faculdade, percebo que lá as crianças têm uma educação pautada para a autonomia que
poderia ser facilmente implantada em nossas escolas, mas que ao ser discutida em nossas
salas produzem apenas expressões de tédio e descaso pelos educadores. Como se estes
esquecessem que trabalham com crianças que, queiramos ou não, serão os futuros cidadãos
de amanhã.
Não defendo a visão da infância como um vir-a-ser futuro, mas como momento de
educar as crianças para serem melhores cidadãos amanhã. Acredito que é nesta fase que
elas aprendem valores e posturas que nortearão seu agir. E, por estarem inseridos em uma
sociedade globalizada como a nossa, pós-moderna, consumista e altamente informatizada e
individualista é, as crianças deveriam desde pequenas ter uma educação voltada para a
tomada de decisões, de percepção do valor de todos dentro do contexto em que estão
inseridos, de respeito mútuo e de aprendizagem dos meios a se utilizar para a resolução de
conflitos.
“Calvino, em seu livro Lições Americanas, diz que a fantasia é um lugar onde
chove. Eu acredito que também a educação seja um lugar onde chove. Um lugar
onde chove um pouco de tudo, um lugar aberto, sem proteção, onde chovem
palavras, ações, pensamentos, memórias, conhecimentos, amores, emoções,
ideais, paixões, fadigas, amarguras, alegrias. A educação é um lugar de risco,
descoberto, exposto à imprevisibilidade do tempo, um lugar onde crianças e
professores podem até molhar-se, portanto, um lugar estorvo, úmido, porém
cheio de aventuras, verdadeiro, intenso, fascinante.” (SPAGGIARI, apud
RABITTI, 1999, p.28)

Compartilhando da visão de Spaggiari, acredito que a educação deve privilegiar a
criatividade, a busca do desenvolvimento do educando como um todo, independente da
idade que este tenha. Os educadores, neste processo, devem perceberem-se como
protagonistas de um processo que tem também outros protagonistas que precisam ser
ouvidos, atendidos, potencializados integralmente, ou seja, que além dos professores e
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demais profissionais existe um outro ser que quer ter sua voz ouvida e seus saberes
valorizados para poder compartilhá-los com os demais. O que não percebo nas instituições
de educação infantil e na educação em geral. É obvio que existem exceções, mas de modo
geral, há uma hierarquização latente nas instituições que impossibilita esse imbricamento.
A minha formação como educadora se iniciou no magistério no ano de 2000 na
escola estadual Carlos Gomes, na verdade toda minha escolaridade foi concluída em escola
estadual com exceção do meu pré-primário que no fiz Colégio Pio XII, mas que me recordo
muito pouco. No entanto em junho de 1999 consegui meu primeiro emprego em uma
escolinha particular (Brasinha) onde permaneci até setembro de 2000. Lá fui contratada
como estagiária remunerada e trabalhava das 13h às 19h. A idade das crianças com que
trabalhava era de 04 e 05 anos, no entanto fiquei durante dois meses trabalhando no
berçário.
No ano de 2000, houve um concurso público que prestei e passei em quadragésimo
terceiro lugar sendo chamada logo em janeiro de 2001. Iniciei minha vida de funcionário
pública em uma CIMEI no Jardim Nova América lá trabalhava com o berçário I e II. A
escola era muito pequena havia apenas duas salas em uma funcionava os berçários e em
outra o maternal I. Nessa escola os recursos eram muito poucos e os espaços físicos quase
impossíveis de se trabalhar, não havia banheiro adaptado em local para trocar as crianças, e
para dormir muitas vezes tínhamos que colocar as crianças do lado de fora da sala.
Nessa escola fiquei durante três meses e logo saiu uma remoção na qual consegui ir
para mais perto de minha casa. Fui para o CIMEI (Centro Integrado Municipal de Educação
Infantil) “Thermutis Araújo Machado”, uma escola totalmente diferente da qual estava,
com seis salas do lado da EMEI e cinco do lado da CIMEI.
No início a carga horária de trabalho era de sete horas e doze minutos. Então
trabalhávamos oito hortas quatro dias e um dia de quatro horas. Nesta escola iniciei no M II
(maternal) onde ficavam crianças de 3 anos e meio à 4 anos. Na sala trabalhávamos em três
pessoas: duas monitoras, mais a professora. Era uma sala com 30 crianças, com freqüência
média de 25 a 27 por dia.
Lá desenvolvíamos um trabalho muito bom com as crianças. Havia um horário de
integração entre os profissionais das salas do mesmo setor para que pudesse ser feito o
planejamento que era chamado de reunião setorial. Ali se planejava atividades a serem
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desenvolvidas com os alunos e discutiam-se formas de trabalho. Nesta reunião tínhamos a
presença, também, da orientadora pedagógica que nos auxiliava com textos e idéias.
Após dois anos voltei a trabalhar com o berçário no qual apesar de minha
experiência anterior senti um pouco de dificuldade, pois o número de crianças era maior do
que o da outra escola. Ali eu me sentia um pouco perdida, pois não conseguia assimilar as
atividades planejadas que tínhamos que desenvolver com a rotina toda quebrada devida à
idade das crianças. No berçário o número de funcionários era maior. Havia cinco monitoras
e a professora, que revezava ficando um dia em uma sala e um dia na outra.
Lá tínhamos horário para tudo: primeiro o café da manhã ás 8 h, depois a fruta ou o
suco para os menores que ainda não comiam comida. Isso às 9hs, às 9h30 iniciava as trocas
e logo tinha o almoço às 10h15, depois deste horário as crianças dormiam até o meio dia e
nesse horário tinha as mamadeiras; 13hs o café da tarde, às 15hs o suco ou a fruta e as
16h30 o jantar que geralmente era uma sopa.
Devido a essa rotina eu sentia muitas vezes que todo o planejamento feito tinha que
ser revisto, pois às vezes uma atividade demorava além do que esperávamos. Percebo que
no berçário, no início do ano, há uma preocupação maior com a adaptação da criança e com
sua higiene e alimentação; as atividades são mais bem desenvolvidas quando se aproximava
o fim do ano e a maioria das crianças estão adaptadas e já conseguem seguir um ritmo
maior.
Nestes dois anos de berçário pude perceber uma maior preocupação por parte dos
pais, preocupação em deixar seus filhos “sozinhos”. Então além de trabalhar com as
crianças tínhamos que desenvolver um grande trabalho com os pais em relação da
autonomia das crianças, pois percebemos que as famílias se sentem inseguras ao deixarem
seus filhos. Ainda trabalhando no berçário conseguimos a diminuição da jornada de
monitores e então passamos a trabalhar 6h diária.
Em 2006, escolhi trabalhar com uma turma um pouco maior, no entanto não há
muita diferença nas idades devido ao agrupamento implantado. Neste sistema, em que se
prega que a criança aprende melhor imitando seus coetâneos, sejam estes de menor ou
maior idade, costuma-se formar os grupos com idade aproximadas, ou seja, 1 e 2 anos
juntos. Estou trabalhando no agrupamento II A, em que temos crianças de 1 ano e meio à 3
anos. A diferença é muito grande, mas devido ao ótimo trabalho desenvolvido pelas outras
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turmas as crianças são bem evoluídas com relação às fraudas, então não temos nenhuma
criança que as use. Todas vão ao banheiro e são poucas as trocas que temos que fazer no
decorrer do dia.
Apesar da diferença de idade ser grande entre as crianças, sinto que iremos
desenvolver um trabalho muito produtivo, pois a rotina não é tão quebrada como no
berçário.
No agrupamento podemos dividir em grupos para melhor trabalharmos o que não
ocorria com os bebês. Apesar do agrupamento ter sido implantado de uma forma não
discutida pelos profissionais, acarretando discussões e resistências, acredito que o problema
maior não esteja na CIMEI e sim na EMEI. Nas reuniões de TDC (Trabalho Docente
Coletivo) temos percebido uma grande frustração por partes dos professores que não estão
sabendo trabalhar com uma grande diferenciação de idade sem ao menos terem um aviso
prévio.
Escolhi trabalhar com a Educação Infantil, pois acredito que seja nessa idade que se
formam os conceitos capazes de mudar a sociedade. Mas sei também que há uma grande
dificuldade quando deparamos com as políticas públicas, pois essas muitas vezes não nos
deixam escolhas e acabamos fazendo o que o sistema determina.
Nesta o que me incomoda é a forma como as atividades são expostas às crianças
sem que estas muitas vezes tenham o desejo de as realizarem no momento proposto ou da
forma proposta, querendo inovar e muitas vezes são proibidas pelas educadoras. Eu sei que
a criança precisa se auto-organizar e a rotina auxilia este processo, mas impor os desejos
dos educadores, sem levar em consideração os das crianças para mim é inviável. Um
exemplo disso é a forma como no berçário as atividades de alimentação são colocadas de
forma a que a criança passe a maior parte do tempo se alimentando, sobrando pouco tempo
para o desenvolvimento de outras atividades e até de estímulos que são muito necessários
nesta fase para que ela evolua. Sem contar que muitas vezes elas não tem o desejo de comer
naquele momento e as monitoras e professoras as “obrigam” a isso, pois têm um horário a
seguir.
Fatos assim me incomodaram por não atenderem os desejos das crianças de
testarem outras possibilidades diferentes de apenas se alimentar. Acredito que a criança
precisa explorar o local em que vive, cair, levantar-se, rir de tudo e de nada, trepar, mexer
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nas coisas para testar seus sentidos e percebia que no trabalho desenvolvido no berçário
isso não era possível, pois elas não eram donas de seu tempo e de sua vontade.
Entendo e acredito que a rotina é importante para a formação psicológica do
indivíduo, mas também acredito que ela não deva ser rígida e centrada em si mesma de tal
forma que não possibilite novas abordagens. De acordo com LISBOA (2001),
“As tarefas das crianças pequenas nas creches e pré-escolas são muitas e
de grande importância para o seu desenvolvimento cognitivo e emocional,
e o principal instrumento de que utilizam são as brincadeiras. Nesses
locais, elas têm de aprender a brincar com as outras, respeitar limites,
controlar a agressividade, relacionar-se com adultos e aprender sobre si
mesmas e seus amigos, tarefas estas de natureza emocional. (...) O
fundamental para as crianças menores de seis anos é que elas se sintam
importantes, livres e queridas.” (P. 59)

Por tudo isso, acredito que a organização do trabalho pedagógico na Educação
Infantil deve ser orientada pelo princípio básico de procurar proporcionar, à criança, o
desenvolvimento da autonomia, isto é, a capacidade de construir as suas próprias regras e
meios de ação, que sejam flexíveis e possam ser negociadas com outras pessoas, sejam eles
adultos ou crianças. Obviamente, esta construção não se esgota no período dos 0 aos 6 anos
de idade, devido às próprias características do desenvolvimento infantil. Mas tal construção
necessita ser iniciada na Educação Infantil.
Considero que a Educação Infantil tradicional não procura desenvolver a autonomia,
mas sim a heteronomia, ou seja, a dependência, da criança, de regras e meios de ação
ditados pelo adulto. A heteronomia é característica do pensamento das crianças de 0 a 6
anos, entretanto, a escola tradicional a reforça. A criança, neste modelo pedagógico, deve
sempre esperar a ordem do adulto: ver o modelo do exercício mimeografado antes de fazêlo; ver a maneira correta de realizar um trabalho manual antes de iniciá-lo; esperar que o
adulto resolva o conflito com a outra criança (premiando uma das partes e repreendendo a
outra); esperar a ordem para que possa levantar-se da cadeirinha e movimentar-se (como o
adulto pede), como bem relata Lisboa:
“Chega ao colégio e – surpresa! – pedem-lhe que faça um navio. A coisa
que ele mais gosta: desenhar. Faz um navio lindo, redondo como a lua,
cheio de árvores no interior e com dois bichos nadando – elefantes, diz ele.
A professora olha a obra de arte, pergunta o que é e recebe a resposta:
‘Um navio!’ Carinhosamente, a professora vai até o quadro e desenha um
navio clássico, com velas, proa e popa, um digno navio de adulto, e diz:
‘João Paulo, isto é um navio e elefante não nada!’ João Paulo havia feito
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um navio original, diferente dos outros, lindo, nunca feito por alguém.
Havia criado o primeiro navio redondo, e a professora, que seguramente
não havia lido O Pequeno Príncipe, deu-lhe uma lição de como as pessoas
devem ser bitoladas desde criancinhas.” (LISBOA, 1998, p. 15)

Com certeza, este não é o melhor modelo pedagógico, se desejamos o
desenvolvimento integral e a construção da autonomia infantil. Para que a criança possa
alcançar estes objetivos o modelo pedagógico deve proporcionar-lhe situações em que ela
possa vivenciar as mais diversas experiências, fazer escolhas, tomar decisões, socializar
conquistas e descobertas. Vale ressaltar que não falo de realizar um trabalho espontaneísta,
onde o adulto não organiza objetivamente as atividades oferecidas às crianças, assumindo
um papel de mero espectador, que observa e espera o desenvolvimento dos pequeninos.
Trata-se de uma organização do trabalho pedagógico em que o adulto/educador e as
crianças têm, ambos, papéis ativos. Cabe ao educador pesquisar e conhecer o
desenvolvimento infantil a fim de poder organizar atividades onde a criança possa
experimentar situações as mais diversas e que possam lhe proporcionar:
•

Sentir-se segura e acolhida no ambiente escolar, utilizando este novo espaço para

ampliar suas relações sociais e afetivas, estabelecendo vínculos com as crianças e adultos
ali presentes, a fim de construir uma imagem positiva sobre si mesma e sobre os outros,
respeitando a diversidade e valorizando sua riqueza;
•

Tornar-se, cada vez mais, capaz de desenvolver as atividades nas quais se engaja de

maneira autônoma, e em cooperação com outras pessoas, crianças e adultos. Desta forma,
desenvolver a capacidade de começar a coordenar pontos de vista e necessidades diferentes
dos seus, socializando-se;
•

Interagir com o seu meio ambiente (social, cultural, natural, histórico e geográfico)

de maneira independente, alerta e curiosa, estabelecendo relações e questionamentos sobre
o meio ambiente, os conhecimentos prévios de que dispõe, suas idéias originais e as novas
informações que recebe;
•

Apropriar-se dos mais diferentes tipos de linguagem construídos pela humanidade

(oral, escrita, matemática, corporal, plástica e musical), de acordo com as suas capacidade e
necessidades, utilizando-as para expressar o seu pensamento e as suas emoções, a fim de
compreender e comunicar-se com as outras crianças e os adultos.
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Estes pressupostos estão de acordo com o documento Critérios para um
atendimento em creches que respeite os direitos fundamentais das crianças, explicitado por
CAMPOS e ROSEMBERG (1997). Este é um importante aliado para esta busca de uma
nova visão dos educadores, pois tem na qualidade da educação e do cuidado em creches seu
objeto principal, moldando uma Educação Infantil que respeite a dignidade e os direitos
básicos das crianças nas instituições onde estas passam a maior parte da sua infância.
A política de creche que respeita os direitos fundamentais da criança, também
segundo Campos e Rosemberg, está dividida em oito subtítulos que contemplam:
- os direitos fundamentais da criança - ser atendida até os 6 anos gratuitamente,
independente de sexo, credo, etnia ou condição social; participação da família e
comunidade; respeito a pluralidade cultural etc;
- comprometimento com o bem-estar e o desenvolvimento da criança- organização do
espaço físico e do atendimento à criança; formação profissional; comunicação entre os
profissionais e os familiares;
- ambiente aconchegante, seguro e estimulante- construção ou reforma do espaço físico,
visando o bem-estar e segurança das crianças; manutenção periódica dos prédios;
- garantir o direito à higiene e saúde-ambiente limpo, saudável e que possibilite a
higienização adequada dos pequenos; formação dos profissionais para atuarem em ações
preventivas;
- alimentação saudável- com cardápio variado, nutritivo, em ambiente adequado para as
refeições e trabalhos com cuidados higiênicos antes e depois das refeições;
- direito a brincar- o orçamento prevê a compra de materiais que favoreçam o brincar como
fator de desenvolvimento infantil;
- aquisição de conhecimentos- acesso a produção cultural da humanidade, através de livros,
brinquedos e materiais; profissionais gabaritados e com direito a ampliar seus
conhecimentos e sua formação pessoal, educacional e profissional;
- contato com a natureza- manutenção de área verde no entorno ou centro da creche,
propiciando à criança oportunidade de desenvolver um trabalho ao ar livre, para manter
contato e aprender a preservar a natureza.
As autoras esperam que estas propostas de compromisso sejam amplamente
discutidas, assumidas e traduzidas em práticas que respeitem nossas crianças. Pois estudos
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psicológicos e educacionais centrados no interesse do desenvolvimento cognitivo das
crianças, procuram enfatizar a verificação dos mecanismos através dos quais se constroem
os conhecimentos nos primeiros anos do desenvolvimento. Estes também têm por
pressuposto analisar o funcionamento intelectivo das crianças em seu ambiente social
(família e escola) para conhecer os processos de desenvolvimento cognitivo e melhorar as
competências infantis.
Assim sendo, o profissional de educação infantil precisa ter em mente estes
objetivos, a fim de avaliar as atividades que planeja bem como suas atitudes, observando se
elas proporcionam às crianças meios de alcançar estes objetivos. Deve também, atuar de
maneira extremamente próxima às crianças, sendo um mediador para que elas alcancem os
objetivos propostos. E, também, deve avaliar o desenvolvimento do grupo onde atua e de
cada criança, em particular, sem, porém, jamais compará-las umas às outras,
compreendendo que cada uma delas carrega histórias de vida e ritmos de desenvolvimento
próprios.
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3. A UNICAMP E O DESPERTAR DE NOVOS ANSEIOS

Entrar na unicamp sempre foi meu grande sonho. No ano de 2000 prestei para
Tecnologia Sanitária e passei para a segunda fase, mas como nesta, matemática e física
tinham peso maior não consegui entrar, pois essas matérias não são meu forte. Mas ainda
assim não desisti de tentar, então surgiu a oportunidade do Proesf, fiz a prova da primeira
turma e senti-me muito frustrada, pois achei uma prova elaborada demais para meu
conhecimento, portanto não consegui entrar novamente.
No ano seguinte soube que haveria uma outra turma então decidi pegar firme nos
estudos, pois era a última chance, afinal diziam que não haveria mais turmas. Montamos
então um grupo de estudos onde nos reuníamos todos os sábados para estudar o conteúdo.
Enfim, chegou o dia do vestibular e eis minha surpresa tudo que havíamos estudado
estava ali, sendo perguntado. Fiz a prova muito confiante. Escrevi tudo o que sabia. Afinal
no dia do resultado para minha felicidade, estava lá meu nome.
Agora estava apenas começando, o sonho de entrar na Unicamp estava realizado,
mas sair é que seria o problema. Estava prestes a começar o dilema de trabalhar e estudar o
que não é muito fácil. No início tudo estava indo bem novos amigos, novas idéias, tudo era
festa. Mas logo pude perceber que se queria me destacar e aproveitar a oportunidade única
que seria fazer pedagogia na Unicamp teria que me esforçar mais e então passei a estudar
mais e levar o curso com afinco para frente, porque não gosto de fazer as coisas pela
metade ou mal feitas.
Durante o curso houve algumas matérias que mais me identifiquei, como:
Pensamento Filosófico e Educação; Multiculturalismo e Diversidade Cultural; Temas
Transversais; Políticas Educacionais e Gestão Educacional, enfim através dessas matérias
fui capaz de rever alguns conceitos e concepções sobre a educação, principalmente a
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infantil, podendo sair um pouco do senso comum e olhar de uma forma mais crítica tudo o
que acontece dentro de nossas escolas.
Em Pensamento Filosófico e educação compreendi de que forma as nossas práticas
são regidas por teorias criadas há séculos atrás e que regem a educação até os dias atuais,
ou seja, que há uma ideologia construída por outros por trás do nosso discurso.
Na disciplina Multiculturalismo, percebi que devemos valorizar toda forma de
cultura, pois nenhuma é mais valiosa do que outra. Que ser índio, negro, branco, japonês,
pobre ou rico tem uma construção social própria que precisamos conhecer e valorizar, pois
trabalhamos com diferentes grupos sociais e devemos contemplar a todos.
Entender os Temas Transversais tão difundidos nos Parâmetros Curriculares
nacionais (PCNs), foi para mim uma grata surpresa, já que apenas tinha uma vaga idéia do
que estes seriam. Fiquei encantada em ter em um curso de graduação esta disciplina e
perceber, ao longo das aulas, que tudo o que ensinamos em disciplinas separadas está
imbricado um no outro e que podemos trabalhar os diferentes conceitos em consonância.
Em Políticas Educacionais e gestão aprendi que a educação, tal como está hoje, tem
fortes um fundamento histórico, político e econômico que precisamos conhecer para poder
entender e até modificar a nossa ação prática no dia a dia.
Das diferentes disciplinas e do curso em geral, o que mais marcou minha trajetória
de estudante foi verificar como a história social do homem foi moldando as formas de se
tratar a educação ao longo dos séculos, moldando, também, a forma como esta se constitui
até os dias atuais.
Para mim o que mais contou em todo o curso foi ter entrado em contato com as
novas teorias em voga e com os conhecimentos pedagógicos construídos ao longo dos
tempos que muito influenciaram a minha nova visão da educação. Conheci no magistério as
teorias de Vygotsky e Piaget, mas de forma muito superficial, ou talvez as visse desta
forma por não estar atuando ao mesmo tempo em que trabalhava, o que dificultou, a meu
ver, captar a essência destas teorias.
Com a faculdade pude entender como as teorias educacionais foram construídas e
como influenciam as nossas posturas como educadores. Entendi como as leis são formadas
e seus alcances em nossa prática cotidiana, entendendo que uma complementa a outra e que
a educação não é totalmente desvinculada das questões sociais, como pensava, pois esta
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está a serviço de um poder hegemônico que necessita ser consolidado. Cabendo a nós,
educadores, mudarmos esta situação buscando propiciar aos alunos uma educação cidadã e
para a autonomia e a práxis social.
De todas as disciplinas a que mais me chamou a atenção foi Educação da Criança
de 0 a 6, por ser esta a minha faixa de atuação e pelos textos que me mostraram que existe
outras formas de atuar com as crianças, dando respostas a muitos de meus anseios,
presentes em minha fala neste memorial.
Os educadores italianos, (BONDIOLI, MANTOVANI, RABBIT entre outros), cuja
linha é amplamente discutida na Unicamp me mostraram que existem outras formas de se
educar e cuidar nas creches e pré-escolas. Neste país, nos últimos anos, têm-se estruturado
a utilização de uma carga horária mensal para a programação, atualização e reflexão
coletiva sobre o trabalho, de gestores a educadores, facilitando a atualização dos temas e do
trabalho até para os subgrupos.
A organização passou a priorizar os pequenos grupos onde o profissional pode
organizar e avaliar melhor as relações de trocas entre crianças e seus pares e com os adultos
e possibilitou a construção de uma rotina mais flexível e qualitativa, pois grupos menores
favorecem melhores condições de trabalho.
A adaptação programada ganha novos contornos, tornando-se mais rica e
direcionada, possibilitando a retomada de estratégias e de elaboração de trabalho
diferenciadas. As figuras de referências (pais, educadores e profissionais da creche) serão
melhores trabalhadas diminuindo o problema da teoria do apego e do abandono pela qual
tanta crianças passam ao adentrarem nas instituições de educação infantil.
As pesquisas sobre as programações implementadas mostram uma maior reflexão
dos educadores, produzindo relevantes modificações qualitativas nas atividades educativas.
Estas referem-se: a relação pais/crianças/educadores percebidos pelas construções das
relações que a criança constitui; a intervenção do adulto, que está na sistematicidade com a
qual, através das intervenções diretas e indiretas garantem em cada situação a
correspondência pontual entre a experiência vivida pelas crianças e os objetivos
educacionais e os relacionamentos entre as crianças. Percebe-se que as crianças aprendem
muito mais na troca de relações entre seus coetâneos na creche, do que em casa, em contato
com crianças de seu grupo familiar e nuclear.
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A observação tem múltiplas funções que devem extrapolar o ambiente fechado da
creche para implementar uma nova metodologia do trabalho estão entre elas: a avaliação e
reavaliação do trabalho, para melhor organizá-lo; um aumento do conhecimento sobre a
criança e seu desenvolvimento e de suas relações com seus pares; instrumento de
crescimento profissional etc. Tudo isso é construído no trabalho grupal e coletivo, não
sendo obra individual.
As crianças têm direito a viverem experiências prazerosas, num ambiente acolhedor;
de expressar todas as potencialidades evolutivas implícitas na sua exploração do ambiente,
da relação de trocas entre coetâneos e os adultos que não pertencem ao seu núcleo familiar,
construir a própria identidade e aprender a adquirir conhecimentos e habilidades;
relacionamentos construídos entre creche/ educadores e pais.
A programação do serviço deve propiciar uma clareza da caminhada individual de
cada criança, assim como apontar para a comunidade quais são os objetivos da creche com
transparência.
FARIA (2003), procura evidenciar a importância do espaço físico das instituições
de educação infantil como fator de desenvolvimento dos pequenos. Este espaço deve
privilegiar o educar, o brincar, o cuidar e a proteção; partindo sempre da visão da e para a
criança, incluindo os adultos envolvidos no processo que deverão ter uma formação voltada
para construir uma pedagogia para a educação infantil das novas gerações centrada nas seis
vertentes: rapidez, exatidão, visibilidade, multiplicidade e consistência.
A organização do espaço físico deve levar em consideração as dimensões humanas
que a criança potencializará do lúdico ao cognitivo, entre outras. Um espaço diferenciado
do que conhecemos que procura ser igual ao da escola. Um espaço prazeroso onde as
crianças poderão desenvolver habilidades e autonomia próprias desta fase de suas vidas.
Um espaço que permite a integração da criança com os adultos que trabalham e
convivem com ela e que contempla das monitoras à família. A educadora deve estar
preparada para lidar com esta criança recebendo formação contínua e diferenciada, que
privilegie a promoção tanto da cultura da infância, como da cultura infantil.
Deve privilegiar e contemplar o convívio/confronto das crianças, o imprevisto e o
previsto. Locais de repouso tanto das crianças, quanto das educadoras e respeitar seus
momentos: de sono, banho, convívio com adultos e coetâneos etc.
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Um espaço em constante construção para ser flexível e versátil; externo e
internamente deve propiciar a independência da criança, permitindo-lhe se apropriar dos
quatro elementos da natureza para aprender a controlá-lo e a tomar os devidos cuidados; ser
totalmente diferente da casa, da escola, do hospital etc e que favoreça a integração de
classe, etnia e credo.
Foram falas como essas que me fizeram entender que a educação infantil é um
espaço ainda em construção, que preciso como educadora/pesquisadora, que agora sou,
entender e buscar modificar para que esta se torne um lugar melhor para as crianças que as
respeitem e incentivem em suas buscas.
Enfim, o curso como um todo foi e está sendo capaz de abalar algumas certezas já
enraizadas em nós, ou melhor, em mim. Através das aulas tivemos grandes trocas de
experiências as quais me deu noção de diversas realidades. Hoje me sinto capaz de propor
novas mudanças, mesmo que não aceitas, mas já me sinto com um grande crescimento só
de estar segura na hora de expor o que penso.
Sinto muito ainda pela educação ser uma caixinha muitas vezes fechada na qual
não se dá a oportunidade de novas idéias, de uma nova mudança, mas acredito que o curso
deu base para muitos terem a força de romper com esta caixinha de ir além de buscar novos
conhecimentos. Esse curso foi à oportunidade da educação, principalmente municipal, de
mostrar que os profissionais que temos são de enorme potencial para a grande mudança na
educação.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao terminar meu memorial de formação queria expor ainda algumas teorias que
acredito serem importantes para a temática da autonomia das crianças da educação infantil,
tema do mesmo. Ajo assim, por considerá-las importantes para o entendimento de como
esta população precisa ser ouvida e ter seus direitos assegurados para que este nicho da
educação básica seja contemplado com qualidade.
De acordo com FARIA (1999) durante muitos anos empregaram-se vários termos
para designar as instituições encarregadas de prestar atendimento a crianças antes de seu
ingresso na escola, sendo mais comuns: educação pré-escolar, pré-escola, pré-primário,
centro pré-escolar, escola maternal, jardim-de-infância, parque infantil, creche infantil e
educação infantil.
As expressões com o prefixo pré foram as mais empregadas, talvez por causa do
termo inglês pré-school, assim como jardim-de-infância vem do alemão Kindergartens e
creche é uma palavra francesa. O prefixo pré foi tomado como sinônimo de preparação e
não apenas de anterioridade e porque estabeleciam uma vinculação com a instituição
escolar. Segundo o Dicionário Aurélio, o prefixo pré (do latim prae) significa
anterioridade, enquanto pré-primário “diz-se do ou o curso anterior ao primário”.
Para além desta discussão semântica está a polêmica sobre se a educação infantil
deve ser considerada escola ou não, deve ou não ter currículo e programas. A esse respeito
desenvolveram-se quatro idéias: pré-escola não é (apenas) escola; pré-escola é escola; préescola não é uma escola qualquer e pré-escola é a escola de zero a seis anos. Será difícil
escapar da ambigüidade e ambivalência na busca de sua identidade, pois muitas são as
filosofias e as ideologias em conflito.
Há quem possa dizer que a pré-escola é um espaço educativo, mas não escolar,
porque no seu imaginário ou na sua experiência, a escola é uma instituição chata, pedante,
cinzenta, embotadora de curiosidades e inteligências, transmissora de conhecimentos,
castradora.
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Outro poderá achar que a escola tem sido assim, mas pode ser diferente e permitir o
florescimento das personalidades, o desabrochar das inteligências. Como espaço educativo,
os profissionais atuarão indiretamente, através da preparação de um ambiente físico e social
estimulador e desafiador. De acordo com minhas concepções a segunda visão tem a ver
com a maneira como a educação, seja ela em que nível for deve ser encarada, pois acredito
que cada fase da vida deve ser vivida de acordo com as especificidades do momento e não
como antecipação e preparação para a próxima fase.
Para mim o que fica claro é que tudo isso tem a ver com o tipo de formação que se
pretende oferecer e que tipo de criança e homem se quer educar. Desses pressupostos e
objetivos

dependem

as

atividades

desenvolvidas

nas

creches

e

pré-escolas,

independentemente da atribuição do rótulo de escola ou não. Acima de tudo, importa saber
quais as concepções de educação, de homem, de criança e de sociedade dos profissionais de
educação infantil.
Estarão eles comprometidos com uma educação que dê oportunidades para que as
crianças manifestem livremente seus sentimentos e emoções, satisfaçam sua curiosidade
natural, decidam, critiquem, escolham, opinem, expressem-se e se comuniquem, duvidem,
questionem, explorem, floresçam e desabrochem suas potencialidades, reinventem o
conhecimento, sintam prazer, perseverança, iniciativa, independência, autonomia, sejam
felizes? De suas mãos sairão pessoas criativas e criticas, inventivas, reflexivas, livres,
autônomas intelectuais e moralmente, cidadãs e transformadoras da realidade? Saberão
esses educadores colocar em prática os ideais pedagógicos de Sócrates (conhece-te a ti
mesmo), Montaigne (cabeça bem feita e não cabeça bem cheia) e Rousseau (viver é o oficio
que quero lhe ensinar) e assim realizarem um trabalho genuinamente educativo?
É fundamental que o educador tenha uma filosofia de vida e de educação e que seu
fazer pedagógico seja coerente com suas crenças e valores.
Quanto ao cognitivo o ideal seria que o conhecimento fosse construído, descoberto e
reinventado pela criança e não apenas absorvido. Desse ponto de vista, não deveria ser tão
grande a preocupação de ensinar, mas de encorajar a criança a fazer suas próprias perguntas
e respondê-las por sua iniciativa e capacidade de invenção. As crianças são capazes de
encontrar as soluções de seus problemas com a mínima interferência do educador, pois
nesta fase o que mais querem é explorar o mundo, descobrir sensações, testar seus poderes
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e ousar. O que nem sempre permitimos em nome de um currículo, do planejamento ou da
busca de uma preparação futura que para os pequenos pouco ou nada tem de especial.
Discutimos o papel do adulto que, muitas vezes, tem a pretensão de ser o
intermediário insubstituível entre a criança e o conhecimento. Muitas vezes, construímos
uma relação baseada no poder do adulto e na dependência da criança, situação que precisa
ser superada. Não nego o importante papel do adulto, mas não se pode maximizá-lo e com
isso minimizar a construção do conhecimento pela criança.
Quanto ao aspecto efetivo, há necessidade de um ambiente de aceitação,
compreensão e confiança. A criança realiza as atividades com interesse e esforço se for
livre para expressar seus sentimentos e emoções e se tiver oportunidade para desenvolver a
independência, curiosidade, criatividade, iniciativa e responsabilidade.
Finalmente, o aspecto social é indispensável para que as crianças estabeleçam
relações entre si e com os adultos, elas desenvolvam o respeito mútuo, a cooperação e a
reciprocidade, superem o egocentrismo próprio da idade.
Enquanto desenvolvem relações dialógicas, vão adquirindo autonomia, objetivo
fundamental da educação moderna. Não existem receitas pedagógicas para serem aplicadas
na prática diária da educação infantil.
Como afirma LISBOA (2001), “O fundamental para as crianças menores de seis
anos é que elas se sintam importantes, livres e queridas”.(p.28). Este deve ser o objetivo
fundamental de qualquer ação educativa voltada para as crianças de 0 a 6 anos. A
organização do trabalho pedagógico visando alcançar estes objetivos pode assumir várias
formas, expressas em diferentes métodos. Mas, necessariamente, tem de ser pautada por
uma postura de respeito à criança: ao seu ritmo de desenvolvimento, à sua origem social e
cultural, às suas relações e vínculos afetivos; à sua expressão (plástica, oral, escrita, em
todos os tipos de linguagem) e às suas idéias, desejos e expectativas. Sem, porém, jamais
abdicar da procura por ampliar, cada vez mais, este mundo infantil.
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