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APRESENTAÇÃO
Encaminhar as idéias na busca de um caminho que leve a reconstruir fatos e
acontecimentos para escrever o memorial de formação do curso do PROESF (Programa
Especial de Formação de Professores em Exercício da Região Metropolitana de
Campinas) não é uma tarefa muito fácil, principalmente por que a ansiedade, o medo, a
insegurança se tornam aliados nesse processo. Porém, partirei do princípio de que todo
ser humano têm história e experiência de vida e, portanto são capazes de rememorar e
reconstruir memórias, pois segundo Prado e Soligo (2005) citando Larossa,
É experiência aquilo que nos passa ou que nos toca, ou que nos acontece e
ao passar-nos nos forma e nos transforma... esse é o saber da experiência
que se adquire no modo como alguém vai respondendo ao que vai lhe
acontecendo ao largo da vida e no modo como vamos dando sentido ao
acontecer do que nos acontece. No saber da experiência não se trata da
verdade do que são as coisas, mas do sentido ou do sem-sentido do que nos
acontece... por isso ninguém pode aprender da experiência de outro a menos
que essa experiência seja de algum modo revivida e tornada própria.
(PRADO e SOLIGO, 2005, p. 7).

Assim, busco contextualizar fatos e acontecimentos que influenciaram e
influenciam a minha experiência como profissional da Educação Infantil de 0 a 3 anos.
Para uma abordagem mais enriquecedora é necessário retomar os conteúdos trabalhados
no curso, principalmente das disciplinas de Educação da Criança de 0 a 6 anos e
Pedagogia da Educação Infantil, cujos autores e teorias nortearão os eixos: cuidar e
educar na Educação Infantil de 0 a 3 anos.
Neste sentido, abordo questões relacionadas com a minha experiência com o
cuidar, enquanto babá, e o cuidar e educar da criança na creche, fazendo uma reflexão à
partir da minha atuação como recreacionista1 no município de Hortolândia.
No primeiro capítulo trato da minha primeira relação com o cuidar e educar,
fazendo uma reflexão sobre a minha experiência de aprendizagem no contexto familiar,
escolar e iniciação profissional, enquanto um processo de construção de conhecimento.
No segundo capítulo abordo o cuidar e educar na creche, tendo como base a
minha experiência profissional em uma unidade municipal. No terceiro capítulo
apresento uma reflexão sobre a educação e a importância da teoria x prática usando
como parâmetro o PROESF, que permitiu uma ressignificação da minha prática a partir
da relação teoria x prática quanto ao olhar do cuidar e educar na educação infantil de 0 a
3 anos.
1

Recreacionista: auxiliar de desenvolvimento infantil

1

1 – Minha primeira relação com cuidar e educar
“Nada é impossível para quem
alternadamente pensa e sonha”.
(Gaston Bachelard)

Numa época em que a agricultura era o carro forte da economia em muitas
cidades, na cidadezinha de Tapejara no Paraná não era diferente. Na década de 70
muitas famílias viviam do cultivo de café, milho, feijão, entre outros, e entre essas
famílias estava a da minha mãe, mais conhecida como família Magalhães. Nesta época,
quanto maior a família melhor, pois a produção consequentemente seria maior.
Além disso, pouco se falava em educação, a maioria das pessoas era analfabeta e
a única preocupação que se tinha era ensinar um ofício aos filhos. Só iam para escola os
filhos dos grandes produtores, comerciantes e políticos, e mesmo assim tinham que
recorrer à cidade mais próxima.
Neste contexto, a creche para muitos nem existia e as famílias pobres eram
obrigadas a levar seus filhos para a “lida” como dizia a minha mãe, e outras deixavam
seus filhos com os avós ou com um irmão mais velho.
Assim, a educação das crianças era guiada por um adulto da família ou por um
grupo social a qual estava inserida. E era através das relações de convívio que a criança
aprendia, por meio da transmissão de valores e conhecimentos sociais acumulados pelo
grupo. De acordo com Lévy (1993),
A memória humana era o único recurso de que dispunham as culturas orais
para o armazenamento e a transmissão do conhecimento às futuras gerações.
O relato oral sempre se constituiu na maior fonte humana de conservação e
difusão do saber. (LÉVY, 1993, p.40)

Lembro-me o quanto era prazeroso ouvir histórias do saci-pererê, da mula sem
cabeça, entre outras; narradas por um dos meus tios ou pelo meu pai. Na época,
admirávamos a forma com que essas histórias eram contadas, as narrativas nos soavam
como verdade absoluta e a imaginação ia além do tempo e do espaço.
É neste cenário que se deu a minha primeira infância, ou seja, numa cidade
estritamente rural, onde as famílias eram carentes de quase tudo. Apesar disso, a
dignidade e a vontade de meus pais em superar dificuldades era muito grande e eles
depositavam nos filhos o sonho de terem uma vida melhor, por isso o cuidar e o educar
eram tidos como algo essencial nos seis primeiros anos de vida, mesmo que este não
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fosse realizado por uma instituição de educação. De acordo com a Proposta Curricular
para as Escolas Municipais de Diadema (2007, p. 31),
Ao longo do processo de desenvolvimento do ser humano, cuidar das
crianças varia de cultura para cultura, de acordo com as relações que a
sociedade lhes concede. Neste sentido, não é possível dissociar o cuidar do
educar, pois o desenvolvimento das crianças depende de aprendizagens
realizadas através das interações estabelecidas com o outro, as quais ao
mesmo tempo influenciam e potencializam seu desenvolvimento individual
e a construção de um saber cultural. (PROPOSTA Curricular para as Escolas
Municipais de Diadema, 2007, p. 31).

Infelizmente, não me lembro dos conteúdos trabalhados no meu primeiro ano de
escola, mas recordo-me de uma sensação de perda. Hoje percebo que esse sentimento
era porque eu me sentia como se tivessem “podado” a minha liberdade, e
conseqüentemente o processo natural de aprendizagem.
Eu havia sido alfabetizado em casa, por minha mãe e meu pai, durante uma
infância marcada por dificuldades financeiras, mas também por muita
harmonia familiar. Minha alfabetização não me foi nada enfadonha, porque
partiu de palavras e frases ligadas à minha experiência, escritas com
gravetos no chão de terra do quintal. (FREIRE, 1994)

A maneira como se deu a passagem da minha primeira infância para o início da
minha vida escolar me trouxe conseqüências que carreguei durante anos. O encanto pelo
aprender que havia construído, enquanto minha família era responsável pela minha
educação, tinha se quebrado e a escola para mim se tornou um martírio. De acordo Leite
e Tassoni (2002),
[...] à atividade de ensino que não possibilita um bom desempenho do aluno,
por algum problema no seu desenvolvimento: pode ocorrer a falta de
instruções claras, ausências de intervenções adequadas do professor, falta de
feed-back por parte do professor, etc. Tais problemas, quando ocorrem com
alta freqüência, podem transformar a atividade escolar em um verdadeiro
martírio para o aluno, produzindo frequentemente efeitos indesejáveis como
a tentativa de se esquivar ou fugir da situação, enganar o professor, etc.
Obviamente, nessas condições, a natureza da relação que se estabelece entre
o aluno e o objeto pode apresentar um tal nível de aversividade que, no final
do processo, leva o aluno a expressar a intenção de nunca mais relacionar-se
com aquele objeto. (LEITE; TASSONI, 2002, p. 16)

Lembro-me também que a escola parecia um quartel: muros altos, fila para
entrar na sala de aula, para cantar o hino, sair para o intervalo, e se não bastasse na sala
de aula tínhamos que permanecer sentados enfileirados e em silêncio, quando
conversávamos com o coleguinha do lado no ato éramos repreendidos. Além disso, as
aulas eram todas expositivas e a lousa permanecia sempre cheia para que não
tivéssemos tempo de nos dispersar.
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A criança, para poder entender o mundo, comunica-se com ele, utilizando
diferentes linguagens como o gesto, a fala, o desenho e a escrita, sendo que todas essas
representações refletem a sociedade/cultura na qual esta inserida. Tomando as idéias de
Piaget, Charles (1983) diz,
As crianças aprendem melhor partindo de experiências concretas. Por
natureza, as crianças estão continuamente ativas. Elas têm que descobrir e
dar sentido ao seu mundo. Quando elas estão fazendo isto, elas refazem as
estruturas mentais que permitem tratar de informações cada vez mais
complexas. Este refazer de estruturas mentais torna possível a genuína
aprendizagem – aprendizagem que é estável e duradoura. (CHARLES, 1983,
p. 4)

Para piorar no 2º ano eu tive duas professoras, uma de português e outra de
matemática que se chamavam Luzia e Maria Luiza, respectivamente, as duas utilizavam
a mesma metodologia para ensinar, ou seja, o ensino centrado no professor (modelo
tradicional) e cartilhesco, tínhamos que aprender a codificar e decodificar códigos
através de exercícios repetitivos, cópias e treinos ortográficos.
Além disso, me sentia ridicularizada e constrangida quando errava alguma lição,
pois certamente a caneta vermelha iria marcar cada um dos meus erros e por ter errado
tinha que assumí-lo para toda a sala, escrevendo na lousa as palavras/frases que as
professoras julgavam incorretas.
Segundo Freire (1996),
O professor autoritário, o professor licencioso, o professor competente,
sério, o professor incompetente, irresponsável, o professor amoroso da vida
e das gentes, o professor mal-amado, sempre com raiva do mundo e das
pessoas, frio, burocrático, racionalista, nenhum deles passa pelos alunos sem
deixar sua marca. (FREIRE, 1996, p. 73).

Diante de tudo isto, eu ia para a escola porque meus pais me obrigavam. Hoje ao
ouvir os relatos das minhas colegas e professores do PROESF, percebo que as minhas
limitações foram conseqüências de um processo de aprendizagem que não tinha nenhum
significado para mim, onde os conteúdos apareciam de forma desarticulada e
desinteressante.
Nas séries seguintes não foi diferente, porém com um agravante, nas séries
iniciais não tinha consciência do poder que as avaliações classificatórias exerciam na
vida dos alunos. As avaliações determinavam o desempenho escolar dos alunos, por
meio de um processo autoritário, seletista e punitivo, como conseqüência também
determinava a aceitação ou a exclusão do mesmo no grupo.
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A avaliação passa a ser um instrumento que ameaça e disciplina os alunos
pelo medo. Que inversão! a prática da avaliação escolar perde o seu
significado construtivo. Em função de estar no bojo de uma pedagogia que
traduz as aspirações de uma sociedade delimitadamente conservadora, ela
exacerba a autoridade e oprime o educando, impedindo o seu crescimento.
De instrumento dialético se transforma em instrumento disciplinador da
história individual de crescimento de cada um. (LUCKESI, 1998, p.40-41)

Neste contexto, eu acreditava que fazia parte do grupo dos excluídos o que
interferiu de forma marcante na minha auto-estima.
A avaliação torna-se profundamente aversiva quando o aluno discrimina que
as conseqüências do processo podem ser direcionadas contra ele próprio.
Geralmente, esta é a lógica do modelo tradicional de avaliação: o professor
ensina e avalia; se o aluno for bem, é sinal que o professor ensinou de forma
adequada; se o aluno for mal, é o único responsabilizado, podendo ser
reprovado ou excluído. (LEITE; TASSONI, 2002, p. 16)

Reviver todas essas situações não é muito fácil, porém me leva refletir sobre o
distanciamento que havia entre alunos e professores. Talvez tenha sido esse
distanciamento que fez da minha vida escolar um verdadeiro martírio, diferente de tudo
que vivi na primeira infância, onde prevalecia a afetividade, o respeito e autonomia.
O fato é que a escola nunca me foi atrativa, por isso freqüentei a escola até o
oitava série ginasial que corresponde hoje a 8ª série do Ensino Fundamental, depois
desisti, preferi trabalhar e ajudar os meus pais a ter que estudar.

1.1 - Novas experiências...

Enfim, consegui um argumento forte para abandonar a escola.
Diante das dificuldades financeiras com que minha família estava passando, não
foi difícil convencer meus pais de que abandonar a escola naquele momento seria a
solução mais sensata, afinal eu era a única filha mulher dos seis filhos e a única que se
enquadrava para ficar com os meus irmãos menores para a minha mãe poder trabalhar.
Nesta época, Hortolândia ainda era distrito do município de Sumaré e a maioria
de sua população se concentrava na região central, que incluía os bairros do Remanso
Campineiro, Vila São Pedro, Vila Real, Vila Real Continuação e Nova Hortolândia,
entre outros.
Minha família morava na Vila Real Continuação, o bairro era pequeno com
poucas casas e boa parte dos moradores eram migrantes da região do Paraná, ou seja, a
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mesma da minha família, o que facilitou as amizades, o companheirismo e
principalmente a solidariedade.
Diante disto, não demorou muito para minha mãe começar a trabalhar, e eu
estava radiante, finalmente não teria mais que me preocupar com a escola, e ainda teria
o dia todo para brincar com os meus irmãos e com as outras crianças do bairro.
Liberdade! era esse sentimento que eu sentia - livre para correr, gritar, cantar e
brincar, tudo o que a escola me impedia de fazer e que na minha primeira infância tinha
vivido intensamente.
Nem mesmo o fato de ter como obrigação dar conta dos afazeres domésticos e
de cuidar dos meus irmãos caçulas me desanimava, iria “tirar de letra”, já que desde
muito pequena sempre ajudei minha mãe.
Toda manhã acordava no mesmo horário que a minha mãe, assim que ela saia
para o trabalho, eu corria com os afazeres domésticos, afinal quanto mais cedo
terminasse mais tempo teria para brincar.
Logo nas primeiras semanas em que minha mãe começou a trabalhar, a minha
casa tornou-se o ponto de encontro de várias crianças que moravam nas proximidades,
brincávamos de tudo e na hora da fome inventávamos qualquer coisa para comer, outras
vezes até esquecíamos de nos alimentar.
Um dia, uma das minhas vizinhas veio conversar comigo, falou que eu tinha
muita afinidade com criança e que eu podia unir o útil ao agradável, fiquei sem entender
aquela conversa. Ao anoitecer essa mesma vizinha veio conversar com a minha mãe
pedindo para ela deixar que eu tomasse conta de duas crianças, pois a mãe das crianças
precisava trabalhar e não tinha com quem deixá-las. Minha mãe, por sua vez, disse que
por ela tudo bem e perguntou se eu aceitava. Não pensei duas vezes, iria receber uma
quantia em dinheiro para fazer o que eu mais gostava, cuidar e brincar com crianças
pequenas.
A partir daí, fiz da minha casa um local de trabalho. Nessa época eu nem
imaginava que: Pode-se falar de “educação infantil” em um sentido bastante amplo,
envolvendo toda e qualquer forma de educação da criança na família, na comunidade,
na sociedade e na cultura em que viva” (KUHLMANN JR, 2000, p. 469).
Aos quatorze anos já tinha um grupo de seis crianças entre 2 e 6 anos e com a
responsabilidade de cuidar da alimentação, sono, higiene e segurança de cada um deles,
além de proporcionar momentos para brincadeiras e leitura. Na época não tinha
consciência da importância dessas atividades no desenvolvimento de uma criança, mas
6

sabia que eram necessárias até mesmo porque os pais ao me deixarem as crianças
faziam uma série de recomendações.
Na verdade, quando estava com eles era como se eu estivesse me reportando ao
passado, revivendo os momentos que passei na minha primeira infância, foi uma
experiência maravilhosa. Conforme Barbosa (2007),
As crianças têm um modo ativo de ser e habitar o mundo, elas atuam na
criação de relações sociais, nos processos de aprendizagem e de produção de
conhecimento desde muito pequenas. Sua inserção no mundo acontece pela
observação cotidiana das atividades dos adultos, uma observação e
participação heterodoxa que possibilitam que elas produzam suas próprias
sínteses e expressões. (BARBOSA, 2007, p. 1066)

Felizmente, a minha decepção com a educação no âmbito escolar não me fez
deixar de acreditar na educação, bem como de acreditar que com alegria, afeto e o
cuidar eu poderia fazer com aquelas crianças experimentasse o mesmo prazer de
aprender que a minha família me proporcionou.
Anos depois, meus pais já cansados de me ver envolvida com crianças e sem
uma perspectiva de futuro, decidiram que eu deveria participar de um processo de
seleção para Guardinha de Campinas (Associação de Educação do Homem de Amanhã).
Com isso minha vida profissional tomou um novo rumo, passei a trabalhar na área
administrativa como auxiliar de escritório.
No início foi difícil me acostumar com esse novo trabalho, meus pais não
compreendiam a minha paixão por trabalhar com crianças e eu teria que me adaptar a
essa nova realidade.
Depois da guardinha vieram outros empregos no mesmo ramo, de fato acabei me
acostumando com a profissão, mas não sentia o mesmo prazer que tinha de cuidar e
educar crianças.

1.2 - O retorno a educação...

O meu retorno a área de educação ocorreu de forma inusitada, em 1997, eu
estava desempregada e todas as manhãs saia de casa para passear/caminhar com a
minha filha, então com quatro anos de idade. Na época, a cidade era tranqüila e não
tinha tanto movimento de carros como hoje, minha filha adorava correr pelas ruas e
pegar flores nos canteiros. Sentia um enorme prazer em estar com ela, estava tendo
finalmente a oportunidade de participar do seu crescimento e da sua vida, pois desde
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que nasceu sempre trabalhei fora e era com a minha mãe e com o meu irmão caçula que
ela passava a maior parte do tempo.
Retornando ao passeio de todas as manhãs, durante a caminhada sempre
encontrávamos a minha mãe levando o meu irmão caçula para a EMEI (Escola
Municipal de Educação Infantil) que atendia apenas a pré-escola e estava instalada
provisoriamente em um Centro Comunitário, que era próximo a sua residência,
passamos então à acompanhá-los até o portão da escola e percebi que toda vez que
chegávamos ao portão da escola minha filha ficava agitada, pedia e chorava
insistentemente para ficar na escola. Ao ver a cena, a professora Adriana, me pediu para
que a deixasse na escola com o meu irmão, pois ao contrário dela, ele chorava para não
ficar na escola. Durante o transcorrer desse ano, pelo menos duas vezes por semana eu
ficava na escola, enquanto minha filha permanecia na sala com a professora. .
A demanda por vagas nas creches do município era muito grande, não muito
diferente de hoje, e era quase impossível conseguir uma vaga, principalmente por que as
creches davam preferência para filhos de pais que trabalhavam fora, e que necessitavam
permanecer na instituição em período integral.
Como estava desempregada e tinha optado por acompanhar o desenvolvimento
da minha filha, a escola particular seria a solução, pois tinha como opção deixá - la em
período parcial.
Enfim, no ano seguinte matriculei minha filha e, em pouco tempo, ela já estava
adaptada a nova escola e se encantava com o lugar e com todas as atividades. A escola
era pequena, tinha poucas salas e atendia crianças de 2 a 6 anos de idade, mas era muito
organizada e bem administrada. De acordo com RCNEI (1998),
O ingresso na educação infantil pode alargar o universo inicial das crianças,
em vista da possibilidade de conviverem com outras crianças e com adultos
de origens e hábitos culturais diversos, de aprender novas brincadeiras, de
adquirir conhecimentos sobre realidades distantes. (RCNEI, 1998, p.13).

Outro aspecto importante da escola era a qualidade do ensino, o projeto político
pedagógico tinha como premissa o desenvolvimento integral da criança nos seus
aspectos físico, psicológico, intelectual e social.
Nessa instituição eu era uma mãe atuante, participava de tudo que a escola
propunha como: organização de festas, reuniões, formaturas, entre outras. Desta forma,
acabei criando um vínculo com a direção e com o corpo docente e não demorou muito
para receber uma proposta de trabalho.
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A partir daí comecei a me envolver efetivamente com a educação em uma
instituição. A princípio trabalhava como voluntária e em pouco tempo me tornei
monitora infantil. Era muito mais do que eu esperava, pois tive a oportunidade de unir o
útil ao agradável, estar participando do desenvolvimento da minha filha e voltar a
trabalhar com crianças.
Estar novamente com crianças me trouxe sensações e lembranças de um passado
que até então permaneciam adormecidos, a educação das crianças na escolinha não era
muito diferente da experiência que eu tinha vivido quando cuidava de um grupo de
crianças.
No dia-a-dia recebíamos as crianças no portão, os pais por sua vez faziam uma
série de recomendações no que tange a alimentação, saúde, higiene e segurança. Além
disso, a escola era mais um espaço na qual deveria substituir o papel da família no
cuidado com a criança pequena.
Depois de algum tempo na instituição, comecei a me sentir desconfortável
quando a equipe se reunia para discutir e planejar as atividades a serem trabalhadas com
as crianças. A maioria dos professores estavam no último ano da faculdade e eu era a
única que não tinha formação e isso me incomodava, como também me incomodava o
fato de imaginar que não iria conseguir ajudar a minha filha quando ela estivesse
freqüentando as séries iniciais.
Além do mais, sempre questionei o meu percurso escolar: o que eu tinha
aprendido? O que a escola de fato trouxe para a minha vida pessoal e profissional? –
sinceramente, até aquele momento era como se eu tivesse apagado da memória a minha
vida escolar e tivesse vivido até então apenas com as lembranças da minha primeira
infância. Tinha plena consciência que para retomar meus estudos teria que superar a
idéia de incapacidade de aprender conteúdos escolares.
Entretanto, eu tinha dois grandes incentivos para lutar e vencer as minhas
limitações: a minha paixão pela profissão e o futuro da minha filha. Afinal, como diz
Drummond em seu poema,
Não importa onde você parou...
em que momento da vida você cansou...
o que importa é que sempre é possível e
necessário "Recomeçar".
Recomeçar é dar uma nova chance a si mesmo...
é renovar as esperanças na vida e o mais importante...
acreditar em você de novo.
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Sofreu muito nesse período?
foi aprendizado...
Chorou muito?
foi limpeza da alma...
Ficou com raiva das pessoas?
foi para perdoá-las um dia...
Sentiu-se só por diversas vezes?
é porque fechaste a porta até para os anjos...
Acreditou que tudo estava perdido?
era o início da tua melhora...
Pois é...agora é hora de reiniciar...de pensar na luz...
de encontrar prazer nas coisas simples de novo.
[...] Onde você quer chegar? ir alto... sonhe alto...
queira o melhor do melhor... [...] se pensamos pequeno...
coisas pequenas teremos...
já se desejarmos fortemente o melhor e principalmente
lutarmos pelo melhor...
o melhor vai se instalar na nossa vida.
[...]
Porque sou do tamanho daquilo que vejo, e não do
tamanho da minha altura.

Assim, em 1999, depois de percorrer quase todas as escolas de ensino médio do
município, consegui uma vaga para estudar na EE Hedy Madalena, estava feliz, mas
receosa. A escola não tinha supletivo e eu teria que freqüentar o curso regular e minha
maior preocupação era estudar numa classe só de adolescentes, e que já estavam juntos
desde o Ensino Fundamental. Ficava imaginando qual seria a reação deles em ter uma
pessoa bem mais velha na turma.
Ao contrário das minhas expectativas fui muito bem recebida pela turma e pelos
professores. Durante a minha permanência na escola buscava sempre superar as minhas
dificuldades, afinal tinha apoio de todos.
Terminei o ano como uma das melhores alunas da turma e no ano seguinte fui
em busca de uma escola que tivesse um curso supletivo, pois precisava agilizar os meus
estudos, comecei a freqüentar EE Orozimbo Maia e lá conclui o Ensino Médio.
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E por falta de condições financeiras tive que adiar o sonho de cursar a
universidade e de investir numa formação pedagógica. Mesmo diante de todas as
dificuldades sempre tive uma “mão amiga” para me ajudar, a diretora da escola em que
trabalhava sempre me indicava leituras sobre assuntos relacionados com a área, desta
forma conseguia compreender um pouco mais sobre as crianças.
Lembro-me que o primeiro texto que ela me indicou abordava “Os Quatros
Estágios do Desenvolvimento Cognitivo”. Tomando as idéias de Piaget WOOLFOLK
(2000, p.40,41) diz,
Os quatros estágios do desenvolvimento cognitivo são denominados
sensório motor, pré-operacional, operacional concreto e operacional. Piaget
acreditava que todas as pessoas passam pelos mesmos estágios exatamente
na mesma ordem. Esses estágios são geralmente associados a idades
especificas como mostra a tabela abaixo:

Os Estágios do desenvolvimento Cognitivo de Piaget
Estágio
Idade Aproximada Características
Sensório-motor
0-2 anos
Começa a fazer o uso da imitação,
memória e pensamento;
Começa a reconhecer que os objetos
não deixam de existir quando estão
ocultos;
Passa das ações reflexas para um
objetivo
Pré-operacional
2-7 anos
Gradualmente desenvolve o uso da
linguagem e a capacidade de pensar de
forma simbólica;
Capaz de pensar sobre as operações
logicamente em uma direção;
Tem dificuldade em ver o ponto de
vista de outras pessoas
Operacional concreto 7-11 anos
Capaz de resolver problemas concretos
(práticos) de maneira lógica;
Compreende as leis da conservação e é
capaz de classificar e seriar;
Compreende a reversibilidade.
Operacional formal
11-adulto
Capaz de resolver problemas abstratos
de maneira lógica;
Torna-se mais científico ao pensar;
Desenvolve o interesse por questões
sociais, identidade.
A partir da reflexão da teoria de Piaget percebi que a educação era muito mais
complexa do que eu imaginava. O cuidar e educar exigia conhecimentos sobre a
infância que ia além da minha experiência de vida. Assim, continuei com as leituras,
mas sempre na esperança de um dia cursar uma universidade.
11

Nesta mesma época, a Prefeitura de Hortolândia abriu concurso para
recreacionista, na qual exigia apenas o Ensino Médio. Fiquei radiante, pois acreditava
que teria condição de concorrer a uma das vagas e ter a tão sonhada estabilidade
profissional.
Quando saiu o resultado do concurso, não consegui conter a emoção, tinha sido
aprovada e agora era só esperar ser convocada. Naquele momento, tive certeza de que
tudo na vida têm o seu tempo e a sua hora e que nunca devemos desistir dos nossos
ideais.
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2 – O cuidar e educar na creche: relato de uma recreacionista
''Não há saber mais, nem saber menos,
há saberes diferentes''
(Paulo Freire).

Depois de quase dois longos anos de espera, finalmente fui chamada para o
cargo de recreacionista e efetivada no dia nove de dezembro de 2002. Posso dizer, sem
dúvida nenhuma que foi o dia mais feliz da minha vida, pois tinha certeza que seria o
início de uma bela carreira.
No início, como todas as salas estavam com o quadro de funcionárias completo,
fui designada como volante2, ou seja, deveria auxiliar todas as salas da creche (de
acordo com as necessidades de cada uma).
A unidade escolar hoje tem capacidade de aproximadamente 600 alunos, entre
creche e o primeiro ano do Ensino Fundamental e atende crianças com idade de 4 meses
a 6 anos. Na época, esta unidade escolar atendia até a pré-escola.
A clientela era muito diversificada, porém tendo como predominante a classe
com baixo poder aquisitivo, a qual era constituída por profissionais da classe operária
(mão-de-obra braçal), autônomos e muitos desempregados a algum tempo, tendo apenas
o mínimo necessário para a sua sobrevivência. Por todos esses motivos é que existe,
nessa região, uma grande procura e a necessidade de se utilizar a rede pública de
creches.
Acostumada a trabalhar com no máximo seis crianças e num ambiente tranqüilo
entrei em pânico ao ver a quantidade de alunos nas salas e na escola, e a minha maior
dificuldade foi constatar que a realidade de uma escola pública e de periferia era
completamente diferente de tudo que já tinha vivido até então.
Além disso, havia um alto índice de funcionárias afastadas por motivos de
saúde, resultante de longas jornadas de trabalho e da precariedade do serviço.
Normalmente, nas salas da creche trabalhavam duas recreacionistas e uma
professora que faziam jornadas de 8 horas e 4 horas, respectivamente, sendo que a
grande maioria dos professores, por questões financeiras, dobrava a jornada em outros
municípios.

2

Volante: que se pode mudar facilmente.
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Devido a constante falta de profissionais por problemas de saúde, havia uma
sobrecarga de trabalho nos outros, era o chamado “efeito dominó”.
Dentro dessas condições adversas para o trabalhador, que se sente
pressionado constantemente por toda essa estrutura, parece-nos pertinente a
questão sobre se é possível que se consiga desenvolver uma atividade de
trabalho sem que a saúde seja prejudicada. (HELOANI, 2006, p.14)

As desgastantes jornadas de trabalho acarretavam ao professor problemas de
saúde, tais como, o stress e a depressão. Já no caso das recreacionistas, o índice de
afastamento estava relacionado a Lesões por Esforços Repetitivo (LER) e problemas de
coluna resultantes de esforço físico por inadequação dos espaços e a quantidade de
crianças atendidas.
Diante do caos que se instaurava na creche, a educação das crianças pequenas
deixava em evidência conflitos internos entre professor e recreacionista em relação ao
cuidar e educar, posteriormente, retomarei este assunto.
Logo no primeiro dia de trabalho, fui substituir em uma das salas do maternal3
em que estava faltando duas profissionais, mais especificamente uma professora e uma
recreacionista. Seria então, eu e uma outra recreacionista para “cuidar” de uma turma de
26 crianças.
Mas o pior, ainda estava por vir, em outra sala do maternal havia apenas uma
profissional, com uma turma com mais ou menos a mesma quantidade a qual eu estava,
e para que não houvesse uma sobrecarga para esta profissional, decidimos juntar as
salas.
A princípio foi tranqüilo, pois a sala de aula dava acesso a um espaço onde tinha
vários brinquedos, entre eles um escorredor e um gira-gira. Mas, na hora do banho das
crianças tive que ficar sozinha com quase trinta e cinco crianças, enquanto as outras
duas profissionais davam o banho em algumas.
Percebi que com aquela atitude, elas estavam tentando me testar, principalmente
porque na sala tinha uma criança que chorava e gritava o tempo todo e se não bastasse
chutava tudo e qualquer coisa em que se aproximasse. Teve um momento em que a
diretora veio ver o que estava acontecendo e pôde constatar com os próprios olhos que a
criança estava totalmente descontrolada.

3

Maternal: atende crianças com faixa etária de três anos
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Porém, não fez nenhuma observação, muito menos questionou o fato de estar
sozinha com todas aquelas crianças. Neste momento, tive certeza que minhas colegas de
trabalho estavam realmente me testando.
Diante de tudo, procurei manter a calma, a princípio deixei que a criança
extravazasse tudo que estava sentindo, sem interferir, aos poucos ela foi se acalmando e
se juntando ao grupo.
No final do dia estava exausta, mas feliz porque tinha conseguido passar por
uma “prova de fogo”.
A partir daí ganhei o respeito das outras recreacionistas que passaram a me
solicitar sempre que estavam necessitando de ajuda.
Durante quase um ano, permaneci como volante, até que uma das recreacionistas
do maternal saiu de licença médica com prazo indeterminado para retorno e eu assumi
seu lugar.
A vantagem de ter começado a trabalhar na creche como volante foi que eu
pude passar por todas as salas, desde o berçário até o maternal. Isso facilitou quando
assumi a sala do maternal, pois tinha criado laços de afinidade com a turma e não teria
problema de adaptação.
Outro aspecto marcante nesta instituição era a ênfase dada à rotina escolar, pois
os horários eram seguidos rigorosamente da seguinte forma:

Horário
7 as 7h30
7h30 às 8h
8 às 8h20
8h20 às 8h40
8h40 às 9h20
9h20 às 10h30
10h45 às 11h30
12 às 14h
14h30 às 15h30
15h30 às 16h30
16h30 às 17h

Atividade
Chegada das crianças
Café
Roda
Atividade dirigida
Parque
Banho, atividade / livre
Almoço, escovação
Sono
Janta, escovação
Atividade dirigida
Saída - atividade / livre

Profissional
Professor e recreacionista
Professor e recreacionista
Professor e recreacionista
Professor
Professor e recreacionista
Recreacionista e professor
Recreacionista e professor
Recreacionista
Recreacionista
Recreacionista
Recreacionista

As atividades do cotidiano desenvolvidas em forma de rotina me pareciam um
tanto disciplinador demais, já que evidenciava a normatização das relações entre os
profissionais da educação e as crianças. Muitas vezes, ficava me questionando se a
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organização do trabalho nesses moldes não implicaria na construção de sujeitos
passivos e acríticos.
O fato é que eu tinha a impressão que a educação seguia o mesmo ritmo imposto
pelas empresas privadas na qual tinha trabalhado, ou seja, picar cartão na hora da
entrada, do almoço, da saída, e ainda dar conta do ritmo frenético de produção.
Neste sentido, a escola com sua rotina se processa tal qual uma empresa. Ela
decompõe o trabalho (horário das rotinas), individualiza o processo (ambientes,
profissionais, etc) e cada trabalhador (professor, recreacionista, etc) faz somente o seu
trabalho, não levando em conta a criança em sua totalidade. Essa fragmentação acarreta
prejuízos à educação e reforça a ideologia do modelo capitalista.
De acordo com Queiroz (2003, p. 128), “espera-se que, pela educação,
consigam-se moldar os novos perfis dos trabalhados”.
Um dos principais motivadores do ritmo frenético nesta instituição era
ocasionado pelo excesso de crianças nas salas, que por sua vez dificultava o
desenvolvimento das ações organizadas em forma de rotina.
Lembro-me que, na hora do banho, para que todas as crianças fossem
contempladas, dividíamos as tarefas, enquanto uma professora e uma recreacionista
ficavam na sala com parte das crianças, as outras recreacionistas deslocavam-se ao
banheiro, e enquanto uma dava banho a outra enxugava e trocava. O tempo reservado
para o banho era escasso, assim a agilidade deveria ser uma das principais
características da recreacionista.
Já na “hora do sono”, ficava imaginando como era possível acomodar todas
aquelas crianças num mesmo local? E ainda, como lidar com as especificidades de cada
uma, já que todas deveriam descansar no mesmo horário e no mesmo ambiente.
Quando as crianças ainda não estão completamente adaptadas, o horário de
descanso para algumas traz um sentimento de insegurança, levando-as a certa
resistência ao sono e passam parte do tempo chorando, conseqüentemente, as outras
crianças não conseguem descansar adequadamente e despertam extremamente irritadas,
e nesses momentos eu procurava manter um contato mais próximo com as crianças,
buscando estabelecer laços de afetividade.
Neste contexto, fica evidente que a otimização do tempo e do espaço interfere na
qualidade da educação, pois o “cuidar” nessa idade deveria acontecer de forma tranqüila
e prazerosa.

16

Entretanto, a rotina escolar quando organizada de forma a respeitar as
especificidades, se torna um excelente instrumento para o desenvolvimento cognitivo e
emocional das crianças.
De acordo com RCNEI (1998, p. 73),
A rotina na educação infantil pode ser facilitadora ou cerceadora dos
processos de desenvolvimento e aprendizagem. Rotinas rígidas e inflexíveis
desconsideram a criança, que precisa adaptar-se a ela e não ao contrário,
como deveria ser, desconsideram também o adulto, tornando seu trabalho
monótono, repetitivo e pouco participativo.

Todas essas situações do cotidiano da instituição deixavam em evidência a cisão
entre os profissionais que atuavam com crianças pequenas, e levantava questões como:
Qual é a função do professor? E qual a função da Recreacionista?

2.1 - O “educar” e o “cuidar” na relação professor X recreacionistas
Tolerar a existência do outro, e permitir que ele
seja diferente, ainda é pouco.
Quando se tolera, apenas se concede e essa não é
uma relação de igualdade, mas de superioridade
de um sobre o outro.
Deveríamos criar uma relação entre as pessoas,
da qual estivessem excluídas a tolerância e a
intolerância. (José Saramago)

De início, a forma com que se trabalhava com criança pequena me causou certo
estranhamento, havia uma dicotomia entre o “educar” e o “cuidar”. A educação da
criança pequena entre os profissionais era dissociado, à recreacionista era conferido a
função do cuidar e ao professor o de educar. Neste sentido, o cuidar envolvia suprir
todas as necessidades básicas das crianças e o educar todas as ações relacionadas ao
planejamento pedagógico. E de acordo com Campos (1994),
No caso de crianças menores de 3 anos ou de crianças que permanecem no
estabelecimento durante período integral, geralmente outros profissionais
(no caso recreacionista) são chamados a assumir os cuidados com o corpo da
criança, ligados ao sono, á higiene e alimentação. Voltados para os objetivos
considerados exclusivamente “pedagógicos”, as professoras [...] – gozam de
prestígio, salário, condições de trabalho e progressão na carreira muito
melhores do que o tipo de profissional mencionado anteriormente.
(CAMPOS, 1994, p.32-40)

Na verdade, a separação entre o cuidar e educar na creche era muito mais em
decorrência da distinção entre esses profissionais em termos de grau de escolaridade do
que qualquer outro fator.
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Em conversas informais percebia o quanto as recreacionistas se sentiam
inferiorizadas, a nomenclatura “recreacionista” por si só já as faziam diferente, haja
vista que não se exige formação a nível de magistério ou superior.
A princípio, senti o peso da nomenclatura ao perceber que no cotidiano escolar
havia uma multiplicidade de fatores presentes na relação professor X recreacionista. A
começar, pelo fato do município não reconhecer a recreacionista como profissional da
educação, tendo sua função vinculada ao estatuto do servidor público e não ao do
magistério.
Na prática, essa diferenciação coloca em questão a capacidade pedagógica da
recreacionista em atuar com crianças de 0 a 3 anos, restringindo o seu trabalho as
atividades voltadas aos cuidados básicos.
Por outro lado, essa diferença era reforçada pelas atitudes de algumas
professoras, que não aceitavam interferências na proposta de trabalho que era
organizado nos momentos de HTPC (Hora de Trabalho Pedagógico Coletivo)) a ser
desenvolvida com determinada turma.
Diferentemente da minha primeira experiência (em uma instituição de
educação), o planejamento das atividades pedagógicas na unidade é elaborado pelos
profissionais em dias isolados, ou seja, num primeiro momento os professores se
reúnem para discutir e planejar as atividades a serem desenvolvidas. No outro, as
recreacionistas buscam planejar e organizar suas atividades para desenvolver em
período contrário ao da professora.
A separação entre esses dois momentos evidencia a cisão que existe entre os
profissionais na educação de crianças de 0 a 3 anos. Nos moldes em que os encontros se
configuravam, não havia troca de conhecimentos entre essas profissionais nos
momentos de formação, muito menos na organização conjunta do trabalho pedagógico.
No bojo destes conflitos enxergamos a importância da permanência de uma
política de formação continuada para ambos os profissionais, visando, na
interação, uma melhor articulação das ações destes, na busca da continua
reflexão sobre o desenvolvimento das crianças. [...] a respeito dos conflitos
do dia-a-dia observa-se, também, que é necessário realizar reuniões
conjuntas entre recreacionistas e docentes, para que ambos possam refletir,
conjuntamente, a prática em comum na sala de aula. (NAVARRO; PUPO;
LORENÇATTO, 2006, p. 162).

Outro fator preponderante na instituição é a concepção de que a creche é um
espaço destinado a crianças pobres, ou seja, tem como objetivo em muitos aspectos
atender as necessidades das famílias que não tem com quem deixar os filhos pequenos

18

para trabalhar. Sendo assim, a educação infantil para muitos dos profissionais, e
principalmente pelos pais é considerada como uma instituição assistencial, na qual deve
ocupar o lugar da família no cuidado dos pequenos.
Esta visão assistencialista é também um dos fatores que reforça a dualidade
profissional existente na prática educativa de crianças de 0 a 3 anos, visto que, a atuação
das recreacionistas sempre esteve vinculada a condição de ser mulher e mãe, ou seja, as
experiências da vida pessoal e familiar, independente de sua formação, a qual é
diferente do professor que tem a sua atuação vinculada a um perfil profissional definido
pela sua formação e pelo cargo que ocupa.
Por estas razões, a concepção do cuidar e educar em muitas instituições se torna
um desafio, pois está assentado sobre a ótica assistencialista que alimenta a dicotomia e
as práticas distintas entre os profissionais, sendo assim: “Fica claro qual deverá ser o
novo papel da creche: não mais estruturada com tarefas exclusivamente assistenciais,
mas estrutura principalmente socializante e educativa”. (MANTOVANI e PERANI,
1999, p.91).
Além disso, no cotidiano escolar os conflitos são permeados pela relação de
poder, delimitando o cuidar e educar de acordo com a função de cada uma dos
profissionais em questão. Segundo, CRAIDY &KAERCHER (2001, p.70).
A dicotomia, muitas vezes vivida entre o cuidar e o educar deve começar a
ser desmistificada. Todos os momentos podem ser pedagógicos e de
cuidados no trabalho com crianças de 0 a 5 anos. Tudo dependerá da forma
como se pensam e se procedem as ações. Ao promovê-las proporcionamos
cuidados básicos, ao mesmo tempo em que atentamos para a construção da
autonomia, dos conceitos, das habilidades, do conhecimento físico e social.

Felizmente, não se pode generalizar a dualidade entre essas profissionais, pois
conheço recreacionistas e professoras que desenvolvem um trabalho integrado e tem
como única preocupação, proporcionar condições para o desenvolvimento das crianças
pequenas.
Não posso deixar de salientar que a minha relação com a maioria dos professores
com quem atuei ou mantive um contato mais próximo, foi de extrema importância para
o meu desenvolvimento profissional e intelectual.
Lembro-me de duas professoras, Graziela e Aline, que atuaram na unidade no
mini-grupo4 A e mini-grupo B, respectivamente, as duas tinham um jeito próprio de

4

Mini-grupo: atende crianças com faixa etária de dois anos.
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trabalhar com as crianças e me encantava a forma com que elas organizavam as
atividades e o retorno que as crianças davam a cada atividade desenvolvida.
As atividades desenvolvidas em sala eram trabalhadas em conjunto com as
recreacionistas, por meio de projetos. O projeto que mais me marcou foi o “Projeto
Identidade”, norteado pelo RCNEI (1998, v 2, p.13),
A construção da identidade e da autonomia diz respeito ao conhecimento,
desenvolvimento e uso dos recursos pessoais para fazer frente as diferentes
situações da vida. A identidade é um conceito do qual faz parte a idéia de
distinção, de uma marca de diferença entre as pessoas, a começar pelo nome,
seguindo de todas as características físicas, de modos de agir e de pensar e
da história pessoal. Sua construção é gradativa e se dá por meio de
interações sociais estabelecidas pela criança, nas quais ela, alternadamente,
imita e se funde com o outro para diferenciar-se dele em seguida, muitas
vezes utilizando-se da oposição.

Participar desse projeto foi uma experiência ímpar, principalmente ao ver que as
crianças vão, gradualmente, percebendo-se e percebendo os outros como diferentes,
tornando-se capazes de construir conhecimentos e tendo a possibilidade de interferir no
meio em que vivem.
Outra professora que sempre me apoiou, foi a professora Sirlei. Apesar de nunca
termos trabalhado juntas, ela sempre me emprestava materiais de pesquisa referentes à
educação. Lembro-me que uma vez, havia copiado um determinado material, e após
devolvê-los, ela guardou no carro. Dias depois veio me falar que tinham roubado o seu
carro, com todo o material dentro. Felizmente, tinha uma cópia do material e pude
repor. Depois desse fato, fiquei preocupada em perder suas indicações de leitura, porém
isso não aconteceu e pude contar com ela nos meus trabalhos do curso de magistério.
Desde que assumi o cargo de recreacionista, tenho alcançado grandes
realizações. A princípio, a gestão municipal ofereceu aos profissionais da educação
infantil o curso de magistério com habilitação em educação infantil e séries iniciais por
meio do IESDE (Inteligência Educacional e Sistemas de Ensino). Era a oportunidade
que eu tanto esperava para continuar os meus estudos, e não parou por aí, pois em 2005
a Prefeitura de Hortolândia em uma reunião com as recreacionistas nos comunicou que
a UNICAMP estaria abrindo vaga para quem quisesse cursar o PROESF (o qual
detalharei, posteriormente), até então destinado a professores em exercício.
Para completar no dia 08/03/08, após ter sido aprovada no concurso público, fui
nomeada para tão sonhado cargo de professora, e no dia 02/04/08 assumi o cargo
efetivamente.
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Por isso é que agora vou assim,
no meu caminho. Publicamente andando
Não, não tenho caminho novo.
O que tenho de novo é o jeito de caminhar.
Aprendi (o que o caminho me ensinou)
a caminhar cantando
como convém a mim e aos que vão comigo.
Pois já não vou mais sozinho.
(Thiago de Mello).
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3 – O PROESF5: um novo sentido sobre a educação e o cuidar e educar
na educação infantil de 0 a 3 anos
“Se a educação sozinha não transforma a
sociedade, sem ela, tampouco, a sociedade
muda”. (Paulo Freire)

Quando surgiu a oportunidade de cursar o PROESF, não pensei duas vezes, era a
grande chance de estar em uma universidade pública, e conceituada em todo Brasil.
A princípio fiquei tão empolgada que não me preocupei com o vestibular, mas
depois, foi caindo a “ficha” e comecei entrar em pânico. Em Hortolândia houve um
grande interesse por parte das recreacionistas e a concorrência para o curso seria
acirrada.
Na creche onde eu trabalhava todas as recreacionistas que ainda não tinham
formação acadêmica, se inscreveram para o vestibular. A ansiedade começou a tomar
conta de todas e então decidimos montar grupos de estudos, acreditando que assim
teríamos mais chance de concorrer a uma das vagas, bem como poderíamos ajudar umas
as outras nas dificuldades em relação aos conteúdos que por ventura precisassem ser
sanadas.
No dia da prova, nos encontramos no saguão do ciclo básico, local em que seria
realizado o vestibular. A tensão era generalizada, pouco nos falamos, simplesmente
desejamos boa sorte e cada uma foi para a sua sala.
Ao término da prova, a expectativa passou a ser em relação ao resultado da
classificação, particularmente fiquei preocupada, pois não tinha certeza de ter alcançado
pontuação suficiente para estar entre os classificados.
Lembro-me que no dia em que saiu o resultado, eu estava trabalhando num
Projeto denominado Caravana do Conhecimento: redescobrindo o interior. O projeto é
uma parceria entre a prefeitura e o governo estadual e tem como objetivo atender
crianças de 9 a 11 anos, propiciando a cada participante a oportunidade de vivenciar
novas experiências, com visitas em diferentes municípios do Estado. Em janeiro, as
cidades do interior visitam as cidades litorâneas e em julho ocorre o inverso, ou seja, as
cidades litorâneas visitam as cidades do interior.

5
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Em meio a uma dessas visitas, numa fazenda do município com as crianças
litorâneas, o meu celular tocou: era uma das recreacionistas com quem estudei para o
vestibular. Para a minha felicidade a notícia era positiva, estava entre os classificados
para cursar o PROESF, não consegui conter a emoção e comecei a pular de alegria.
Em pouco tempo já estava cursando o PROESF.
No início do curso fiquei apreensiva, pois estar em uma universidade como a
UNICAMP significava estar preparada para lidar com as mais diversas temáticas
educacionais. Contudo, o curso já vinha acontecendo há alguns anos e todos que
passaram por ele teciam elogios e satisfação.
O grande diferencial do PROESF em relação a outros cursos, está na qualidade
dos seus profissionais, orientadores e professores que ministraram o curso, e na
facilidade com que esses profissionais articulam a teoria e a prática pedagógica.
Dessa forma os autores Soligo, Pereira e Leite (2006) afirmam que,
O PROESF é um programa especial, conforme legislação especifica
(deliberações CEE 08/2000, CEE 12/2001, CEE13/2001), que se caracteriza,
simultaneamente, como formação inicial e continuada, uma vez que seus
alunos e alunas estão diretamente vivenciando a prática docente e já contam
com uma formação especifica no magistério de nível médio (SOLIGO;
PEREIRA; LEITE, 2006, p.51).

E ainda,
A proposta fundamenta-se em princípios democráticos, que visam à
melhoria da qualidade da educação básica e a uma perspectiva inclusiva, em
uma abordagem dinâmica, crítica, que se insere na complexidade que marca
as relações contemporâneas. (idem, p.50)

Nesta perspectiva, a construção do conhecimento seria uma questão de tempo.
Todas as disciplinas do curso de alguma forma contribuíram para que pudesse
compreender situações que vivenciei na minha vida pessoal e profissional, por isso
destacarei algumas que julguei pertinente.
Na disciplina de Teoria Pedagógica e Produção em Língua Portuguesa, pude
constatar que a minha educação escolar foi toda centrada no modelo tradicional. Uma
visão mecanicista que privilegiava o desenvolvimento de habilidades. De acordo com
Leite (2001, p. 75),
Esta visão retrata os fundamentos de um modelo tradicional de educação que
se baseia no papel dominante do professor como transmissor de
conhecimentos e informações, acreditando-se que a aprendizagem, se dá
pela memorização de modelos fornecidos.
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Além disso, a disciplina de Avaliação me fez compreender a metodologia que
norteava a educação naquela época, e que ainda hoje encontramos em muitas
instituições.
Tanto nos textos, como nos vídeos e discussões realizadas em sala de aula, ficou
evidente o papel da avaliação enquanto uma atitude que faz parte da vida humana e está
presente no cotidiano dos indivíduos. A história mostra que a avaliação não apresenta
intencionalidade e era praticada para fins de seleção social.
Com efeito, o processo de avaliação carrega consigo noção de valores,
competitividade, individualidade, tendo sentido pedagógico e político, determinante no
sistema capitalista. No âmbito escolar e social, a avaliação passou a ser desenvolvida
como instrumento ideológico para legitimar e atender as necessidades do Estado em sua
relação com a sociedade, e com a economia em favor dos grupos dominantes.
Neste sentido, a escola passou a ser vista como um meio para efetivação dessa
relação através dos testes aplicados, tais como, exames e provas. No qual era utilizado
para medir a inteligência do indivíduo, determinando o domínio ou a ausência de
habilidades.
A verificação dos desempenhos no processo de ensino aprendizagem, cuja
interpretação a eles dada de fracasso ou sucesso, vai legitimando saberes e profissões
produzindo hierarquias de poder e privilégios. Com isto, se mantém uma prática seletiva
e discriminatória que determina quem ocupará as melhores posições e quem será
excluído.
As características e propósitos da avaliação se ajustaram aos novos tempos
visando mais quantidade do que qualidade. Em meio ao desenvolvimento industrial a
educação tinha como função fazer com que os indivíduos aprendessem a respeitar a
ordem social, e para que conhecessem o seu lugar na vida e na sociedade.
O ensino era pautado pela educação moral, sobretudo, na obediência aos
hierarquicamente superiores. Assim, a escola consolidava a ideologia industrial e
capitalista, enfatizando a disciplina, a organização do tempo, a pontualidade entre
outros.
Dessa forma, estariam preparando o indivíduo para sua vida como trabalhador,
de forma que ele aceitasse trabalhar para os outros, e fazê-lo nas condições que lhe
impusessem , tais como: exploração da mão de obra, longas jornadas de trabalho,
relações de poder, submissão, autoritarismo, controle, individualismo, etc..
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Considerando estas constatações, percebe-se assimilação dos indivíduos quanto
à organização exigida pela indústria por meio da escola, onde os indivíduos são
preparados para ser eficientes e obedientes.
Com o passar do tempo, os processos educativos e produtivos, foram se
transformando e se tornando mais complexos, bem como a relação entre eles - que na
prática ainda é uma continuidade “disfarçada” de uma estrutura imposta pelas classes
dominantes. Como podemos observar, por exemplo, os modelos de avaliação realizada
em grande escala, como: Sistema Nacional de Avaliação de Educação Básica - SAEB, o
Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM e o Exame Nacional de Cursos – Provão.
Esses modelos, em especial, o SAEB apresentam apenas dados quantitativos a
respeito dos erros e acertos dos alunos, mostram-se ineficientes na garantia de uma
educação escolar de qualidade, pois promovem resoluções de questões aferindo somente
competências parciais de aprendizagem.
Portanto, a educação, ainda, compartilha de uma política de avaliação no qual
toma o aluno como produto final de uma estrutura social voltada para o sistema
capitalista.
Segundo Luckesi (1984 apud LEITE; TASSONI, 2002, p. 16-17),
Luckesi propõe que se resgate a função diagnóstica da avaliação, ou seja,
reconhece que a avaliação só tem sentido, numa sociedade democrática, se
os seus resultados forem sempre em favor do aluno, ou seja, se os seus
resultados forem sempre utilizados no sentido de rever e alterar as condições
de ensino, visando ao aprimoramento do processo de apropriação do
conhecimento pelo aluno.

Na disciplina Planejamento e Gestão Escolar, tive a oportunidade de ampliar
meus conhecimentos, principalmente no que se refere à problemática da reprova.
O grande desafio está em desmistificar a culpabilidade dos professores imposta
pela sociedade e mostrar que a problemática da reprovação envolve não só o professor,
mas também aspectos referentes à gestão do sistema escolar, a família, a criança e a
própria escola.
Encarar o fracasso escolar sem levar em conta todas as questões e o modo como
vinha sendo diagnosticado e valorizado historicamente, pode tornar-se uma forma de
discriminação, segregação e exclusão, tanto dos alunos que não aprendem e não se
desenvolve na escola, quanto do professor que não desenvolve competências na prática
educativa. Isso seria o que KUENZER (2002) chamaria de inclusão excludente, o
professor é levado a condições de trabalho pífias, precarizado e restrito a um modelo
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padronizado e homogeneizado, no qual se espera que ele tenha o domínio do conteúdo e
que ainda encontre metodologias para superar as dificuldades dos alunos no processo
ensino-aprendizagem. Quanto à preocupação em melhorar as estatísticas educacionais,
exige-se: “homens e mulheres flexíveis, capazes de resolver problemas novos com
rapidez e eficiência, acompanhando as mudanças e educando-se permanentemente”
(KUENZER, 2002, p. 93).
Nesta perspectiva, espera-se que o ensino seja pautado na necessidade de
transformar a atuação dos profissionais, buscando superar o papel de mero executores
da educação.
Diante do exposto, é importante rever constantemente a prática pedagógica, é
esse novo olhar que irá nos influenciar de maneira crítica os modelos educativos
propostos.

3.1 - Contribuições no cuidar e educar na educação infantil de 0 a 3 anos...

Na disciplina Pensamento Psicológico e Educação, tive a oportunidade de
estudar teóricos como Freud, Skinner, Vygotsky, entre outros. Mas, poder reencontrar
nos estudos o pensamento de Piaget, foi gratificante.
Piaget foi o primeiro autor que tive a oportunidade de ler, depois que comecei a
trabalhar numa instituição de educação. De certa forma, tinha o desejo de aprofundar
meus estudos sobre o desenvolvimento cognitivo da criança, tendo em vista sua
influência na prática pedagógica, principalmente na educação infantil.
Segundo Piaget (1978, p. 339-353), a relação entre o desenvolvimento e a
aprendizagem do indivíduo ocorre em função de sua personalidade e de seu contexto
social. Partindo dessa premissa, as pessoas tentam atribuir sentido ao mundo e criam
ativamente seus conhecimentos por meio de experiências diretas com objetos, no qual
age, manipula, transforma, desenvolvendo concomitantemente sua estrutura psíquica,
portanto, sua inteligência. A maturação, a atividade, a transmissão social e a
necessidade de equilíbrio influenciam o modo como os processos de pensamento se
desenvolvem que em contrapartida evoluem pela adaptação e pelas mudanças na
organização do pensamento.
Para Piaget, o homem é um ser em construção, no qual as atividades, intelectual
e biológica, são partes do processo global, através do qual o organismo se adapta ao
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meio e organiza as experiências. Assim, quando é enfocada uma produção intelectual,
esta é analisada nos seus componentes cognitivos, afetivos e sociais.
Lembro-me que quando atuava com crianças do berçário (4 a 18 meses), pude
constatar que alguns comportamentos dos bebês se enquadravam na teoria de Piaget,
mais especificamente, no estágio sensório motor.
No início do ano alguns dos bebês apresentam apenas comportamentos com
reflexos simples tais como, a sucção, o choro (fome, sono, dor...), sons, e no decorrer do
tempo esses comportamentos evoluem para os estágios seguintes.
Aos poucos o bebê vai percebendo o ambiente e a presença de objetos, e é nesse
momento que oferecemos uma variedade maior de objetos (brinquedos...), além de
atividades com movimentos. Nesta fase, o bebê necessita de estímulos na ação e na
manipulação dos objetos, bem como na exploração do ambiente incentivando a
descoberta e a percepção. Assim, quando brincam as crianças aprendem a interagir com
os brinquedos e com os coleguinhas.
Outra característica marcante desta fase é a sensibilidade. Aprendem através do
toque, dos sentidos, sensações e na utilização de movimentos corporais e expressões
gestuais.
Neste contexto, a escola e o educador exercem um papel fundamental no
processo de aprendizagem - na mediação, nas interações da criança com os objetos e o
espaço, criando e mantendo as condições para pleno desenvolvimento de suas
habilidades.
As disciplinas de Educação da Criança de 0 a 6 anos e Pedagogia da Educação
Infantil me fizeram refletir e perceber quantos equívocos cometemos em sala de aula
por não ter conhecimento científico, principalmente quando se trata da temática cuidar e
educar.
Convicta da importância de se estabelecer relação entre a teoria e a prática,
busquei compreender de fato o que a infância representa no contexto educacional e
social. Assim sendo, conforme Parecer, CEB nº. 022/98,
A obra já clássica de Philipe Ariès, “A historia social da criança e da
família” (1981), mostra como o conceito de criança tem evoluído através
dos séculos, e oscilado entre pólos em que ora a consideram um “bibelot” ou
“bichinho de estimação”, ora um “adulto em miniatura”, passível de
encargos e abusos como os da negligência, do trabalho precoce e da
exploração sexual. Esta indefinição trouxe conseqüência, através das
gerações, grandes injustiças e graves prejuízos em relação às
responsabilidades conjuntas do Estado, da sociedade civil e da família sobre
os cuidados de higiene, saúde, nutrição, segurança, acolhimento, lazer e
constituição de conhecimentos e valores indispensáveis ao processo de
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desenvolvimento e socialização das crianças de 0 a 6 anos. (Parecer, CEB
nº. 022/98).

Neste contexto, a sociedade não reconhecia as particularidades e especificidades
da infância, a criança era um adulto em miniatura que só se diferenciavam pelo
tamanho.
Com as transformações nos âmbitos sociais, culturais, econômicas e políticas a
idéia de infância adquiriu novas concepções, pois segundo Gadotti (2004),
Rousseau, centraliza pela primeira vez o tema infância na educação. A partir
dele, a criança não seria mais considerada um adulto em miniatura: ela vive
em um mundo próprio que é preciso compreender; o educador para educar
deve fazer-se educando de seu educando; a criança nasce boa, o adulto, com
sua falsa concepção, é que perverte a criança [...]. (GADOTTI, 2004, p. 8789),

Portanto, foi a partir dos estudos que pude entender que a educação infantil,
principalmente, em relação a criança pequena, traz consigo influências, historicamente
construídas.
Essas influências difundiram na educação de crianças pequenas concepções
sobre a proposta de atendimento infantil, presentes até hoje. Citando Abramowicz
(2004, p. 15), “Cuidar e educar, assistir ou cuidar, assistir e educar tem sido a
dicotomia instaurada no trabalho com crianças pequenas”.
Não se pode negar que os cuidados básicos são essenciais, mas o trabalho com a
criança pequena pressupõe o cuidar e educar como intrínsecos na prática cotidiana das
instituições. Neste sentido, a ação pedagógica do cuidar e educar tem que ter uma visão
integrada do desenvolvimento da criança, respeitando as suas especificidades.
Assim, o ato de educar deixa de ter uma conotação assistencialista e pode
adquirir um caráter educativo se for visto com um momento privilegiado de
interação entre criança-criança e criança-adulto, ao mesmo tempo em que o
ato de educar perde caráter exclusivamente escolar, com ênfase no
treinamento para as series iniciais e com a preocupação exacerbada com o
intelecto (SILVA, 1999, p. 42)

Reconhecer a instituição de educação infantil das crianças de 0 a 3 anos, como
um espaço onde ela vai estabelecer e ampliar suas relações, é um desafio constante para
os profissionais que nela atuam, pois, trabalho na creche expõe concepções diferentes
entre professores e recreacionistas levando a um confronto de idéias que,
A primeira vista, pode parecer uma separação entre o “saber pensar” (teoria)
e o “saber fazer” (prática). Parece que as professoras “sabem pensar” (teoria)
(e adaptam os conhecimentos sobre as crianças grandes no trabalho com os
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pequenos) e as monitoras (ou recreacionistas) “sabem fazer” (segundo as
suas experiências de anos na profissão), mas nessas visões, estão incutidas
diferenças relativas ao que se espera de cada profissional, como cada uma se
vê e como vê as colegas.. (WADA, 2003, p. 59)

Entretanto, percebo que na atuação dessas profissionais há uma necessidade de
se superar os conflitos e buscar uma integração na prática pedagógica, levando em
consideração que:
Educar significa, portanto, propiciar situações de cuidado, 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, pelas crianças aos conhecimentos mais amplo da realidade social e
cultural”. (RCNEI, 1998, p.23)

Ao discutir essas questões percebo o quanto o PROESF contribuiu para
enriquecer a minha prática e, conseqüentemente poder proporcionar as crianças
pequenas a oportunidade de se desenvolverem e realizarem todas as suas possibilidades
de acordo com a fase em que se encontram.
Afinal, a criança aprende aquilo que vive...

1.

Se a criança vive em equilíbrio, aprende a ser justa.
2.

Se a criança é estimulada aprende a confiar.

3.

Se a criança é criticada aprende a condenar.

4.

Se a criança é valorizada, aprende a valorizar.

5.

Se a criança é bem aceita, aprende a encontrar o
amor no mundo.

6.

Se a criança é vítima de maus tratos, aprende a
agredir.

7.

Se a criança vive em segurança, aprende a se sentir
segura.
8.

Se a criança é humilhada, aprende a se sentir
culpada.

9.

Se a criança tem amigos ela aprende a viver na
amizade.

10. Se a criança tem a afetos, ela aprende a ser amiga.
(FONTE: http://www.ced.ufsc.br/~zeroseis/arte.html)
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4 - CONSIDERAÇÕES FINAIS

Frente ao exposto, pude perceber o quanto o PROESF ampliou o meu
conhecimento em relação à educação e a educação infantil de 0 a 3 anos. Durante os três
anos de curso, procurei estabelecer relação entre a teoria e a prática para reconstruir
concepções de educação, rever a minha prática, buscando assim, caminhos para ampliála.
Os estudos teóricos e as reflexões feitas no curso me fizeram compreender que a
educação escolar pode ser prazerosa para o aluno, desde que no processo de ensinoaprendizagem o professor supere a visão tradicional de ensino. A qualidade do ensino
pressupõe o aprimoramento da prática pedagógica, buscando medidas que apontem
possibilidades para o bom desempenho dos alunos.
Para tanto, a busca de solução não envolve tão somente uma política
educacional, depende de um conjunto de fatores, tais como a participação dos atores
envolvidos no processo de ensino-aprendizagem.
Nesta perspectiva, também se encontra o profissional de educação infantil de 0 a
3 anos que não consegue superar a dicotomia entre o educar e o cuidar. O ato de cuidar
e educar são permeados por questões que delimitam as funções entre os profissionais,
levando-os a conflitos que interferem na prática educativa.
A superação da dicotomia entre o educar e o cuidar pressupõe um trabalho
intrínseco com as crianças pequenas. Articular o cuidar e o educar significa levar em
consideração as singularidades da criança em seus aspectos físico, emocional, cognitivo
e social.
Ao considerar tais possibilidades os profissionais da educação infantil de 0 a 3
anos poderão dirimir as dificuldades e os entraves na prática pedagógica, e assim
construir uma proposta pedagógica centrada nas especificidades da criança.
Hoje, percebo a importância da teoria x prática. O PROESF me permitiu uma
ressignificação na minha prática a partir da relação teoria x prática quanto ao olhar do
cuidar e educar na educação infantil de 0 a 3 anos. Uma formação que não gera
reflexão, não gera mudanças.
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