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Resumo

Nosso artigo objetiva discutir as práticas pedagógicas na/da Educação Infantil sob as relações entre cuidar
e o educar de forma indissociada, considerando as particularidades da criança e da infância destacando
suas diferenças e similaridades. Com o intuito de trabalhar o pensar como caminho para a autonomia e a
identidade de forma reflexiva. Despertando através dos percursos metodológicos desenvolvidos
pedagogicamente a oralidade, a interação e a socialização delas no meio, sendo ela construtora do seu
conhecimento, respeitando as singularidades e subjetividades. Desenvolvendo estratégias que possibilitem
o/a aluno/a conhecer e praticar o respeito como ação social que legitime a diferença, reconhecendo a
diversidade e almejando a igualdade vislumbrando características da respeitabilidade e a garantia da
identidade infantil.

Palavras chaves: Práticas Pedagógicas. Educação Infantil. Respeito.

Abstract

Our article discusses the pedagogical practices in / of Early Childhood Education in the relationship
between care and education so dissociated, considering the particularities of children and childhood,
highlighting their differences and similarities. In order to work thinking as a path to autonomy and identity
reflexively. Awakening through methodological pathways developed a pedagogically speaking, interaction
and socialization among them being her construction of their knowledge, respecting the uniqueness and
subjectivities. Developing strategies that enable the student knowing and practicing respect as social
action that legitimizes the difference, recognizing diversity and aiming equality glimpsing characteristics of
respectability and ensuring children&39;s identity.

Keywords: Pedagogical Practices. Early Childhood Education. Respect.

Introdução

Este trabalho surgiu como pré-requisito da disciplina Estágio supervisionado I presente na matriz curricular
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do Curso de Pedagogia da Universidade Federal de Pernambuco. Desenvolvido no Centro Municipal de
Educação Infantil Tia Malude, situada na Av. Suíça, s/n, bairro Universitário da Cidade de Caruaru-PE.

A finalidade desse Estágio é observar e refletir sobre as práticas efetivadas na Educação Infantil, de forma
a verificar alusão teoria-prática, percebendo e desenvolvendo a prática docente diante das peculiaridades
das crianças que compõe a instituição. Segundo Sarat (2011, p.97)

A educação das crianças na atualidade está circunscrita ao que chamamos
Educação Infantil, caracterizada como um espaço pedagógico de fazeres, saberes
e relações estabelecidas institucionalmente a partir de uma legislação específica
que garante às crianças o direito a uma educação diferenciada. A educação
infantil precisa atender de forma específica a crianças menores de 3 anos, no que
chamamos de creche, e até os 6 anos, na chamada pré-escola.

Nessa perspectiva, a Educação Infantil que é originada como categoria social, a partir do século XVIII
(Sarat, 2011) mediante as transformações no mundo de trabalho e na produção, sobretudo com a
inserção da mulher no trabalho fora de casa, é demarcada a necessidade de existir formas diversificadas
para atender as crianças fora do contexto familiar. Dessa forma, faz-se imprescindível a diferenciação
entre o cuidar e o educar. Segundo Kramer, criança em contraposto a infância é:

[...] criança é concebida na sua condição de sujeito histórico que verte e subverte
a ordem e a vida social. [...] perspectiva que, efetuando uma ruptura conceitual e
paradigmática, toma a infância na sua dimensão não-infantilizada,
desnaturalizando-a e destacando a centralidade da linguagem no interior de uma
concepção que encara crianças como produzidas na e produtoras de cultura.
(KRAMER, p. 14, 1996)

Sabido que criança é tanto uma caracterização biológica quanto uma caracterização social não
institucionalizada, o ser criança é constituído através de experiências de adultos, não sendo reconhecido
como sujeito social diante da sua idade, infância vem a ser, portanto, com a mudança ao longo dos
séculos, a identidade da criança, fazendo do ‘’adulto em miniatura’’ (Ariés, 1978) um ser com visibilidade
social. Nessa perspectiva, Arroyo (1994) trás:

[...] Que infância é tempo para, passarmos a considerar a infância como um
tempo em si, como vivência em si. Cada fase da idade tem sua identidade
própria, suas finalidades próprias, tem que ser vivida na totalidade dela mesma e
não submetida a futuras vivências que muitas vezes não chegam. Em nome de
um dia chegar a ser um grande homem, um adulto perfeito, formado, total
sacrificamos a infância, a adolescência, a juventude. Hoje não é esta a visão. A
visão é que a totalidade da vivência tem que estarem cada fase de nossa
construção enquanto seres humanos.

Infância, portanto, está inteiramente relacionada à identidade da criança, a como o sujeito se constitui em
sociedade. A infância vai para além do simbolismo do sujeito, ela constitui uma fase da vida humana onde
é preciso levar em consideração além do cuidar o educar. Com isso, Arroyo (1994) completa:

Se colocarmos um pouco de história da educação da infância, vamos ver que,
inicialmente, a infância não é objeto de educação. Ela é objeto apenas de
cuidado. O próprio pedagogo não era “o educador” de hoje. Era muito mais um
condutor aquele que guiava, era quase um guia moral. Não tinha esta condição
de pedagogo que hoje damos a nossa profissão mais moderna. Por que Porque a
infância, como existia naquela velha concepção era muito mais objeto de
assistência. [...] esta concepção ainda está muito forte entre nós. É a concepção
que vem dominando durante séculos: a infância como objeto de assistência.

Pág.2/9



(ARROYO, 1994)

Diante disso, a infância retratada na história é baseada e envolta apenas do cuidar, no entanto, a
contemporaneidade enaltece que a infância é para além de objetos de assistências, e deve associar o
cuidar, nas suas peculiaridades e o educar diante uma proposta formativa institucionalizada e não
institucionalizada.

1. Delimitação do Campo

O CMEI - Tia Malude encontra-se em um processo transitório, pois durante anos foi uma entidade
filantrópica, fundada em dezenove de outubro de mil novecentos e noventa e um, pelo Lions Clube de
Caruaru-PE, mantendo-se através de doações de pessoas distintas, sendo responsável pela alimentação e
os mantimentos de higienização a prefeitura. Contudo, no ano de dois mil e doze, a então creche Lions
Clube Tia Malude, transforma-se em CMEI- Centro Municipal de Educação Infantil Tia Malude, através da
municipalização, com isso abarcando várias problemáticas da transição vivenciada.

Constatamos que essa municipalização então referida ainda não é legitimada através de documentações,
estando efetivada de maneira superficial, remetendo-se sempre a pertença dessa instituição ao Lions
Clube, devido ao regimento e a proposta curricular não ter sido reformulada e adaptada para a
municipalização.

A creche possui nove salas, sendo respectivamente distribuídos assim: uma dispensa, uma lavanderia, um
almoxarifado, um berçário, uma secretaria, uma cozinha com repartição para a copa, a sala do BI[5], a
sala do BII[6], a sala do pré I e pré II que são agrupadas, o espaço para refeição e recreação das
crianças, um parque com balanços, escorregos, e espaços para brincadeiras ao ar livre, além de uma
quadra para eventos.

Apresentando o corpo físico da creche, partimos para o corpo de funcionários e discentes que englobam a
instituição. Sendo atualmente cinquenta e oito alunos e dezesseis funcionárias distribuídos da seguinte
maneira: duas merendeiras, uma funcionária para atender os serviços gerais, uma lavadeira, duas
auxiliares administrativas, duas professoras integrais, uma professora para período matinal, seis auxiliares
para sala de aula, uma supervisora e uma gestora[7].

A creche inicia suas atividades 7h30min da manhã até às 17h30min da tarde. Atendendo aos alunos com
cinco refeições diárias, cuidado com a higienização, a ludicidade e a educação, objetivando o preparo das
crianças para a sociedade, sua educação formal, proporcionando aos alunos atividades que satisfaçam seu
desejo de brincar que é próprio dessa faixa etária, aprender, rir, e desenvolver princípios de afetividade
uns com os outros.

1. Desenvolvimento da proposta pedagógica

Observamos através das visitas e das conversas informais com o corpo de funcionárias, o déficit[8] quanto
às professoras da Educação Infantil, estando o pré I e o pré II agrupados, e dessa forma partilhando as
práticas pedagógicas desenvolvidas pelas professoras, enquanto uma turma está desenvolvendo
atividades, a outra está brincando (de forma controlada – brincadeiras pré-estabelecidas e com um intuito
pedagógico).

Ao adentrarmos na creche, em um universo completamente diferenciado do que estávamos acostumadas,
ficamos em estados de encantamento, cada lugar era uma preciosidade, cada brinquedo era uma
descoberta, e as propostas formativas eram fantásticas. Analisamos o ambiente cheio de entusiasmos de
expectativas e com grandes ideias, e, vimos um CMEI, diferenciado, com uma infraestrutura não
apropriada, com grades, escadas, e nenhuma proteção, deixando a criança livre e ao mesmo tempo
vulnerável quanto a acidentes. Essa forma de organização delimita o espaço, delimita a aprendizagem,
além de tentar equiparar a heterogeneidade existente entre as crianças. Com isso, pontuamos o que
Foucault trás:
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Pouco a pouco – mas principalmente depois de 1762 – o espaço escolar se
desdobra; a classe torna-se homogênea, ela agora só se compõe de elementos
individuais que vêm se colocar uns ao lado dos outros sob os olhares do mestre.
[...] E, nesse conjunto de alinhamentos obrigatórios, cada aluno segundo sua
idade, seus desempenhos, seu comportamento, ocupa ora uma fila, ora outra; ele
se desloca o tempo todo numa série de casas; umas ideias que marcam uma
hierarquia do saber ou das capacidades, outras devendo traduzir materialmente
no espaço da classe ou do colégio essa repartição de valores ou dos méritos.
Movimento perpétuo onde os indivíduos substituem uns aos outros, num espaço
escondido por intervalos alinhados. (2009, p.141 e 142)

Percebe-se com isso, que a creche, apesar de ter princípios formativos livres, sua organicidade está
envolta de processos hierárquicos, indicando valores, demarcando espaço e, sobretudo garantindo a
obediência, distinguindo um discurso garantido em documentações e falas, por uma prática “carregada” de
estigmas e classificações.

Os brinquedos, os livros para didáticos, os fantoches, entre outros instrumentos necessários para
desenvolver a imaginação da criança, o aproveitar o lúdico, o sentimento de pertença pela instituição, o
respeito pelos/as colegas, estavam guardados na secretaria em estantes, em caixas, ou nas salas, dentro
de um baú especifico para materiais pedagógicos, impossibilitando o contato das crianças com esses
materiais. Dessa forma, estando restrita a cuidados em algumas especificidades, em relação a isso a
gestora da instituição ressalta: “nossa instituição devido a carência de profissionais está mais para o
cuidar do que para o educar, o pedagógico aqui está sendo deixado de lado” e no educar
institucionalizado, com isso relacionamos ao que a coordenadora pedagógica nos diz: “sugiro que vocês
possam intervir nas turmas pré I e pré II, pois é uma turma que está saindo e precisa ser trabalhada
pedagogicamente, vocês tem que levar em consideração que eles estão entrando na escola e precisam
saber ler e escrever”.

Percebemos dessa forma, que há dois ápices, o cuidar e o educar, de forma desassociada. Não estando
relacionadas de forma alguma. Além disso, a falta de profissionais dificulta o processo de transformação
das práticas pedagógicas. Mas, há professoras que tentam ao máximo incluir práticas que desenvolva a
autonomia da criança.

O CMEI – Tia Malude, tem como pressuposto educacional o programa Alfa e Beto, como requisito base
para formar crianças letradas. O cronograma do programa está inserido no planejamento e na rotina das
profissionais de forma camuflada, pelo fato de não haver materiais didáticas para a demanda existente na
instituição.

Segundo a coordenadora pedagógica, a gestora, e as professoras, o material não havia chegado em
decorrência da municipalização. Com isso, os materiais correlacionados ao programa, eram insuficientes,
pois havia apenas um exemplar disponível para as práticas pedagógica das professoras.

Além disso, foi relatado que das professoras da creche apenas uma participou da capacitação, no entanto
a mesma foi deslocada para uma escola de Referência do Município de Caruaru, pois segundo a
coordenadora “as políticas públicas visam mais o educar na escola e o cuidar na creche”.

Percebemos diante disso o descaso educacional em relação à Educação Infantil, que apesar de toda a
conquista legal, ainda há muitos embates para ser efetivada, não abarcando as especificidades que se
fazem necessárias entre o cuidar e o educar.

Visto que foi sugerido pela coordenadora pedagógica o desenvolvimento da nossa intervenção do estágio
curricular nas turmas agrupadas pré I e pré II, observamos a situação que a turma se encontra, seus
déficits e seus avanços, bem como sua organização, o comportamento dos/as alunos/as, e os conflitos
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existentes diante desse cenário.

Ao perceber os embates existentes na turma em foco, o desrespeito entre eles/as e com as demais
profissionais do CMEI, desenvolveu-se uma proposta instigante baseada no respeito, nas brincadeiras, no
diálogo, e no educar, elucidando as diferenças entre o respeitar e o ser respeitado. Buscamos atividades
que integrassem autonomia, imaginação e comparação de situações vividas na instituição para que os
alunos entendessem o respeitar e o ser respeitado através dos reflexos de suas práticas no cotidiano.

A turma do pré I e pré II; é caracterizada por rostos novos, por rostos que buscam transformações, que
buscam sonhos, que buscam afeto, e, condições favoráveis socialmente. São crianças de classe
desfavorecida, crianças que vivem em famílias desestabilizadas diante de um construto social, crianças
famintas, famintas de amor, de saber, de brincar, de ser escutada e, sobretudo de ser visível.

São 17 crianças entre 4 a 6 anos, crianças que não respeitam, que chamam atenção, que brigam, mas que
o que de fato querem transmitir é um pedido, “olhem para mim”, “ me amem”. São crianças demarcadas
por rótulos como “isso” ou “aquilo”, mas que são mágicas, são inteligentes, são amáveis - diante das
posturas “bravas”, das posturas “rebeldes” que tanto são ressaltadas pelas funcionárias da instituição.

Diante do contexto educacional encontrado, o qual é repleto de agitação, falta de respeito por parte dos
discentes, sobretudo demarcações institucionais, visando o educar. Compreendemos a necessidade de
trabalhar diante de uma perspectiva dialógica, enaltecendo o respeito e fortalecendo a alteridade,
envolvendo a autonomia do alunado, a imaginação, a firmação de sua identidade. Pois concordamos com
Kohan (2001, p.123): “O diálogo não é somente troca de ideias, mas a produção delas; ele produz
transformações interiores”.

Nessa perspectiva, elucidamos a importância do diálogo, o qual leva em conta o que as crianças querem
dizer, dessa forma as tornando visíveis, as tornando importantes. E, aproveitando essa oportunidade e
abarcando a essência das trocas de forma recíproca entre eles/as. Permitindo uns/umas os/as outros/as
agirem, interagirem de forma respeitosa, formativa, dialógica, e, sobretudo lúdica. Apesar de serem 17
crianças matriculadas na efetivação da nossa intervenção, estavam presentes 18, pois a neta de uma
funcionária da instituição estava presente. Dessa forma o nosso plano de aula, está dividindo em etapas
para abarcar a demanda existente no espaço da creche.

Intervenção – Plano de aula

Objetivo geral: Desenvolver estratégias que possibilitem o/a aluno/a conhecer e praticar o respeito como
ação social que legitime a diferença, reconhecendo a diversidade e almejando a igualdade.

Objetivos específicos:

- Dialogar sobre respeito e como esse está associado no nosso meio, levantando os conhecimentos
prévios;

- Compreender o respeitar e o ser respeitado diante das diferenças e das diversidades, correlacionando a
igualdade;

- Diferenciar a autonomia da criança, a indisciplina e a falta de respeito, em uma relação entre professor e
o aluno.

Público alvo:

Crianças de 4 a 5 anos da Educação Infantil, sendo uma turma agrupada, pré I e pré II.

Tempo estimado:

Quatro aulas (creche) em um dia.
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Material necessário:

Caixa de papelão;

Livro para didático;

Papel quarenta;

Revistas;

Tesoura;

Cola;

Conteúdos:

Diante do cenário encontrado, trabalharemos a autonomia e a identidade das crianças de forma
expressiva, despertando a oralidade, a interação e a socialização da criança no meio, sendo ela
construtora do seu conhecimento respeitando as diferenças sociais, econômicas, raciais etc. existente,
nessa perspectiva trazemos os Indicadores da Qualidade na Educação Infantil (2009):

A instituição de Educação Infantil é habitada por um grupo de adultos e por um
grupo de crianças. É, portanto, um espaço coletivo de convivências, onde
acontecem interações entre crianças, entre crianças e adultos, e entre adultos.
Sendo uma instituição educacional, essas interações devem ser formadoras, no
sentindo de que, devem ser baseadas nos valores sociais que fundamentam sua
proposta pedagógica. A cidadania, a cooperação, o respeito às diferenças, e o
cuidado com o outro são aprendidos na vivencia cotidiana. Por isso, não podemos
esperar que as crianças desenvolvam essas atitudes se os adultos não as
demonstram em sua forma de atuar na instituição, com as crianças, os colegas e
a família. (INDICADORES DA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL, 2009, p. 45)

1ª AULA:

A aula iniciará com a acolhida, todos desenhando suas mãos em uma folha de ofício, e uma discussão
breve sobre o desenho, destacando que apesar de termos a mão em um formato igual, todas serão
diferentes, por serem de tamanhos, larguras distintas, sequenciando será cantado uma música que trate
das diferenças, sequenciando com a interpretação da música através de desenhos, de forma que aguce a
imaginação das crianças. Partindo disso, da música e dos desenhos, iniciaríamos uma roda de conversas, a
qual será pautada, com o levantamento dos conhecimentos prévios dos alunos, o que é respeito O que é
falta de respeito Em que lugar vocês percebem a falta de respeito Diante dessas questões, explicaríamos o
que é respeito e como este se relaciona com as diferenças.

2ª AULA

Confecção de um mural, para identificar a compreensão do aluno diante do conceito de respeito,
trabalhando com papel quarenta, revista, possibilitando a diversão da criança, a desenvoltura da
coordenação motora, partindo para um diálogo, sobre a diversidade, diferenças e igualdade, deixando
claro, que a pesar da construção social, dos valores adquiridos e do que se formam, são seres humanos
iguais, pois possuem direitos iguais.

3º AULA

Nessa aula, pretendemos iniciar com uma caixa de papelão envolta com papel de presente, grande e
fechada, centralizada no meio da sala, trabalhando, sobretudo, a imaginação-autonomia, para descobrir o
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que tem na caixa, dessa forma, perguntaríamos: vocês sabem o que tem aqui Será que é grande Pesado
De quem é Podemos abrir essa caixa Isso seria falta de respeito, sabendo que não é nossa Vamos
perguntar a professora Ivani se a caixa é dela Será que ela vai nos deixar abrir Partindo disso, e da
autorização da professora abriríamos a caixa.

4º AULA

Com a abertura da caixa, pegaríamos um para didático que estava dentro, e pediríamos que as crianças
sentassem no chão para leitura da história, que será pautada, sobretudo no respeito. Dessa forma,
trabalharíamos com a relação do professor e aluno, enaltecendo que deve ser uma relação embasada de
respeito. Diferenciando a autonomia da criança da indisciplina. Para que as crianças compreendessem a
diferença.

Avaliação:

Esta se procedeu através da observação da interação do aluno quanto aos conteúdos trabalhados, o seu
desenvolvimento e a relação com os outros. Bem como perguntas sempre dialógicas e envolventes, sobre
o que foi conversado, o que foi pintado, escrito.

Reflexão sobre o plano de aula Através desse plano de aula, iniciamos uma proposta diferenciada, a
qual enaltece a imaginação da criança, direito a voz – e de expor suas emoções, suas ideias, Através
desse plano de aula, iniciamos uma proposta diferenciada, a qual enaltece a imaginação da criança, direito
a voz – e de expor emoções, suas ideias, proporcionando de forma interativa e lúdica práticas que
associem o cuidar e o educar, um educar para além do que é escutado e efetivado atualmente, um educar
não apenas formal, mas social, e a cada dia firmando a categoria social envolta de princípios e
demarcações próprias, como trás Sarmento (2004 p. 10) “A infância está em processo de mudança, mas
mantém-se como categoria social, com características próprias”.

Através desse plano de aula, iniciamos uma proposta diferenciada, a qual enaltece a imaginação da
criança, direito a voz – e de expor suas emoções, suas ideias, proporcionando de forma

Diante dessa construção olhamos a criança como uma figura que cria o novo, que possui um olhar
diferenciado do adulto, para além de um símbolo da alteridade. Com isso, devemos: “(...) Reconhecer as
crianças na sua especificidade, olhá-las e indagá-las para além dos discursos produzidos sobre elas.”
(SALLES, 2010, p.121). Portanto, a criança reflete, cria e transforma expressando sua singularidade na
sociedade mediante os atos formativos sociais e educacionais.

1. Considerações finais

Este estágio de Educação Infantil foi de suma importância para a nossa prática pedagógica pelo fato de
proporcionar um contato de forma peculiar com a realidade pedagógica, fazendo uma alusão entre teoria e
prática. Elucidamos ao longo desse trabalho a importância de associar o cuidar e o educar, e buscamos
efetivar de forma dialógica e interativa na intervenção. Portanto, chegamos &, agrave; conclusão de que é
possível configurar e efetivar uma prática pedagógica que esteja além de uma educação formal que visa
sempre o letramento e a alfabetização, possibilitando criar conceitos, respeitar o/a outro/a, interagir na
construção do conhecimento através do pensar, exercendo sua autonomia através de atos dialógicos que
fazem parte das singularidades existentes e que demarcam as suas identidades.

Pontuamos a diferença entre criança e infância, correlacionando à fase biológica e social, de forma que
constrói significados a partir de um leque de possibilidade e se configura como símbolo da alteridade, com
isso, percebemos que a creche ainda tem caminhado em passos lentos, e que precisa de fato reconhecer
as crianças na sua infância e suas especificidades, corroborando para vieses formativos que são elucidados
através da inter-relação e do protagonismo infantil que devem ser elencados e visibilizados nas práticas
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pedagógicas.

A Educação Infantil tem sido garantida por leis, no entanto, esta tem sido delineada com fins, com
hierarquias, e é estabelecida como uma relação de poder, efetivando valores morais, valores éticos e
sociais dos que estão na gestão da escola, dos que estão na gestão do Município, e, sobretudo, dos que
estão na regência, na sala de aula.

Não podemos e não faremos, uma firmação como algo estabelecido e não mutável. Pois, acreditamos que
apesar dos passos lentos, a Educação Infantil tem ganhado visibilidade e tem pautado princípios essenciais
para a Criança na Infância. Dessa forma, concluímos que é possível dialogar, e construir e (re) significar
valores, estereótipos e classificações, diante do aprender, do respeitar, do brincar, do fazer e, sobretudo
do ser visível e ouvido.
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[1] Artigo apresentado a Disciplina Estágio supervisionado I presente na matriz curricular do Curso de
Pedagogia da Universidade Federal de Pernambuco.
[2] Graduanda de Pedagogia da Universidade Federal de Pernambuco - rosania_vitoria@hotmail.com
[3] Graduanda de Pedagogia da Universidade Federal de Pernambuco – ranuzianettinha@hotmail.com
Bolsista PIBIC com o subprojeto CATIVEIROS DA TRABALHADORA RURAL - RAÇA/ ETNIA, GERAÇÃO E
SEXUALIDADE: UM ESTUDO COMPARADO ENTRE AS MULHERES DO MST-PE E AS DO MMTR-NE, sob a
orientação da Profa. Dra. Allene de Carvalho Lage (UFPE/CAA).
[4] Graduanda de Pedagogia da Universidade Federal de Pernambuco - margareth.marly@bol.com.br,
participante do projeto de Pesquisa financiado pelo CNPq: A profissionalidade e o profissionalismo de
docentes do ensino fundamental - o caso de professores da rede pública da região agreste do estado de
Pernambuco sob orientação da Profª. Drª Carla Patrícia Acioli Lins Guaraná (UFPE/CAA).

[5] Berçário 1
[6] Berçário 2
[7] Referimo-nos a substantivos do gênero feminino, pois o corpo de funcionários da instituição é
composto apenas por mulheres.
[8] Déficit refere-se à falta de professoras ou professores de Educação Infantil, que leve em conta as
necessidades da turma. Pois, as turmas do pré I e pré II, são agrupadas e no turno da manhã é regida por
uma professora, e no turno da tarde, regida por outra professora. Pelo fato de não ter profissionais para
suprir a demanda da instituição, dessa forma, a turma sofre com essas alterações, pois a metodologia das
professoras é completamente distinta.
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