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DIALOGANDO SOBRE PRÁTICAS PEDAGÓGICAS NO ESTÁGIO II DA EDUCAÇÃO
INFANTIL EM UMA ESCOLA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO – BAHIAPalavras-chave:
Educação Infantil. Infância. Ensino-aprendizagem.DIALOGANDO SOBRE PRÁTICAS
PEDAGÓGICAS NO ESTÁGIO II DA EDUCAÇÃO INFANTIL EM UMA ESCOLA
MUNICIPAL DE PAULO AFONSO – BAHIAPalavras-chave: Educação Infantil. Infância.
Ensino-aprendizagem.

RESUMO

Trata-se de um relato de experiência do Estágio Curricular supervisionado, ocorrido durante a
disciplina de Pesquisa e Estágio II em Educação Infantil, ofertado no VI semestre do curso de
Pedagogia da Universidade do Estado da Bahia – Campus VIII. A fundamentação teórica da
pesquisa tomou como referência Oliveira (2011), Kramer (2002), Craidy e Kaercher (2001). Ao
focalizar as interações e o brincar na Educação Infantil, essa pesquisa buscou reconhecer o
protagonismo das crianças na prática pedagógica escolar, situando a professora como parceira mais
experiente no ato de brincar. O estágio contribuiu para a construção e o aprimoramento do
saber-fazer em educação, permitindo vislumbrar outros caminhos e cenários de atuação, tendo em
vista a superação de práticas pontuais e lineares.

Palavras-chave: Educação Infantil. Infância. Ensino-aprendizagem.

ABSTRACT

This is an experience report of supervised Curricular Internship, which occurred during the discipline
of Research and Internship II in Early Childhood Education, offered in the 6th semester of the
Pedagogy course of the State University of Bahia - Campus VIII. The theoretical basis of the
research took as reference Oliveira (2011), Kramer (2002), Craidy and Kaercher (2001). By focusing
on interactions and playing in early childhood education, this research sought to recognize the
protagonism of children in school pedagogical practice, placing the teacher as the most experienced
partner in the act of playing. The internship contributed to the construction and improvement of
know-how in education, allowing to glimpse other ways and scenarios of action, with a view to
overcoming punctual and linear practices.

Keywords: Early Childhood Education. Childhood. Teaching-learning.

RESUMEN

Este es un informe de experiencia de Pasantía Curricular supervisada, que ocurrió durante la
disciplina de Investigación y Pasantía II en Educación Infantil, ofrecida en el sexto semestre del
curso de Pedagogía de la Universidad Estatal de Bahía - Campus VIII. La base teórica de la
investigación tomó como referencia a Oliveira (2011), Kramer (2002), Craidy y Kaercher (2001). Al
centrarse en las interacciones y el juego en la educación de la primera infancia, esta investigación
buscó reconocer el protagonismo de los niños en la práctica pedagógica escolar, colocando al
maestro como el compañero más experimentado en el acto de jugar. La pasantía contribuyó a la
construcción y mejora de los conocimientos en educación, permitiendo vislumbrar otras formas y
escenarios de acción, con el fin de superar las prácticas puntuales y lineales.

Palabras clave: Educación de la primera infancia. Infancia Enseñanza-aprendizaje.DIALOGANDO
SOBRE PRÁTICAS PEDAGÓGICAS NO ESTÁGIO II DA EDUCAÇÃO INFANTIL EM
UMA ESCOLA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO – BAHIAPalavras-chave: Educação
Infantil. Infância. Ensino-aprendizagem.
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INTRODUÇÃO

O currículo do curso de Pedagogia deve atender adequadamente a formação das (os) educadoras (es),
para que o desempenho das atividades atenda as especificidades e necessidades do processo de
ensino-aprendizagem. A importância da prática de estágio na licenciatura se evidencia à medida que
as oportunidades de experiências vivenciadas suscitam uma escuta pedagógica sensível, além de uma
curiosidade epistemológica, possibilitando uma maior aproximação com as demandas educacionais.
A atividade curricular de estágio supervisionado na educação infantil teve como objetivo aproximar
as pedagogas em formação do universo educativo de crianças da rede pública de ensino, buscando
correlacionar os estudos teóricos no campo da infância com a realidade prática do cotidiano escolar,
trazendo elementos que oportunizem reflexões sobre a importância dessas vivências no tempo de
formação profissional, sobretudo pela possibilidade de executar propostas de intervenção pedagógica
que considerem e valorizem a cultura da infância.

O período de observação deu início ao estágio curricular, possibilitando perceber características do
ambiente educativo e suas particularidades. A prática de observação pode ser entendida como uma
ferramenta fundamental para estabelecer aproximação com o espaço observado, identificando
aspectos que possibilitam a realização de atividades adequadas e de qualidade.

Na coparticipação, foi possível estabelecer maior contato com as crianças, compartilhando com as
docentes a gestão da sala de aula, participando de forma direta, sem interferir no desenvolvimento
dela. Sua principal contribuição é favorecer melhor compreensão e preparação para a etapa que irá
iniciar, obtendo informações relevantes.

Ao chegar o momento da regência, houve uma intensificação do exercício da docência, fato que
trouxe experiências significativas no que se refere ao planejamento e tomadas de decisões frente a
situações de aprendizagens, além de exercitar o desenvolvimento da postura e habilidades de
pesquisadoras a partir de olhares atentos frente as situações vivenciadas, culminando na realização de
pesquisas que permitam compreendê-las e/ou problematizá-las.

As descrições aqui apresentadas foram organizadas em sessões que se dividem em referencial
teórico, informações sobre o espaço vivencial do estágio, e narrativa da experiência curricular. No
referencial teórico, são evidenciadas as discussões e contribuições de autores que respaldam a
abordagem histórica e conceitual da Educação Infantil. Sobre o espaço vivencial do estágio, os dados
da estrutura física e do corpo pedagógico da instituição caracterizam o lócus da pesquisa.

1 EDUCAÇÃO INFANTIL: ASPECTOS HISTÓRICOS E CONCEITUAIS

As ideias relacionadas ao desenrolar da concepção de infância têm se mostrado como uma
construção histórica e social, por isso, recorrendo aos estudos, é sabido que no contexto brasileiro,
apenas nos últimos cinquenta anos, a educação passou a consolidar-se como dever do Estado e
direito de todos os cidadãos e cidadãs.

A educação infantil foi por muito tempo responsabilidade da família, eram os adultos que ensinavam
as crianças em casa, já que não existiam instituições que as acolhessem e garantissem uma educação
de qualidade. Em outro momento da história, a responsabilidade por essa educação era das entidades
religiosas, com o objetivo de conduzir os rejeitados a um futuro ofício, reflexo de uma sociedade que
não pensava na criança como um ser em potencial que precisava de uma pedagogia específica
(ARIÉS, 1978).

Já no contexto brasileiro, com altos índices de abandono e orfandade, tanto pelas mulheres negras
quanto índias que eram sexualmente abusadas, ou pelas moças que pertenciam a famílias com
prestígio social e não podiam ser expostas, apenas a partir do século XIX esse cenário teve pequenas
mudanças, com iniciativas de proteção a infância visando o combate a mortalidade infantil. A partir
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desse contexto, o jardim de infância foi implementado diante de diversas discussões em torno do seu
funcionamento, surgindo posições acerca do assistencialismo e uma educação compensatória aos
mais necessitados economicamente, refletindo até hoje na visão educacional brasileira de educação
infantil (DEL PRIORI, 2013).

À medida que o desenvolvimento científico, a expansão comercial e as atividades artísticas,
ocorridas no período do Renascimento, estimularam as mudanças no pensar sobre serviços de
atendimento e instituições que oferecessem educação infantil, ocorreram uma série de condições
importantes, como

uma nova forma de encarar a infância, que lhe dava um destaque que antes
não tinha; a organização de espaços destinados especificamente para educar
as crianças, as escolas; o surgimento de especialistas que falavam das
características da infância, da importância deste momento na vida do sujeito e
de como deveriam se organizar as aulas, os conteúdos de ensino, os horários,
os alunos, distribuir recompensas e punições, enfim estabelecer o que e o
como ensinar; e, também uma desvalorização de outros modos de educação
da criança antes existentes (CRAIDY E KAERCHER, 2001, p. 14).

Com o desenrolar próprio dos processos históricos, surgiram propostas de ensino reconhecendo as
necessidades próprias das crianças, e seus interesses na exploração de novos objetos e jogos. Apesar
das bases para um sistema de ensino centrado na criança estarem estabelecidas, o surgimento das
creches e pré-escolas veio depois das escolas convencionais, não sendo vista com a importância que
deveria, pois, ainda se acreditava que o trabalho pedagógico era associado com a maternidade fora do
lar. Entendendo-se que o objetivo da pré-escola era preparar as crianças para se inserir no ensino
fundamental, prevaleceu a concepção de que a educação infantil deveria garantir o desenvolvimento
intelectual dessas crianças, pensando apenas na preparação de adultos em miniaturas para o mercado
de trabalho, deslegitimando o direito da criança viver a infância em sua totalidade e riqueza
(KUHLMANN JR., 2005)

Diante disso, ainda hoje, considerar o atendimento a crianças de 0 a 5 anos e 11 meses é entender que
a gravidade na valorização da educação infantil sempre foi precária, principalmente quando se trata
da sua história e evolução. Como falado anteriormente, esse atendimento era visto com caráter
apenas médico e assistencial, com poucas iniciativas públicas para mudança desse cenário, “é só a
partir da década de 70 que a importância da educação da criança pequena é reconhecida e as políticas
governamentais começam, incipientemente, a ampliação do atendimento, em especial das crianças de
4 a 6 anos” (KRAMER et al, 2002, p. 18). Os trabalhos realizados nas escolas precisam ter qualidade
suficiente para garantir o direito a acesso e permanência de forma saudável, com legislação e
recursos específicos.

Tendo em vista que não existem práticas neutras, e que para que elas aconteçam precisam estar
referenciadas em alguns princípios e objetivos, Pereira, Oswald e Assis (2002) identificam as
tendências predominantes em programas educacionais voltados a crianças menores de 6 anos:

1. a tendência romântica, que concebe a pré-escola como um “jardim de infância”, onde a criança
é “sementinha” ou “plantinha” que brota e a professora a “jardineira”;

2. a tendência cognitiva, de base psicogenética, que enfatiza a construção do pensamento infantil
no desenvolvimento da inteligência e na autonomia;

3. a tendência crítica, que vê a pré-escola como lugar de trabalho coletivo, reconhece no
professor e nas crianças sua condição de cidadãos, e atribui à educação o papel de contribuir
para a transformação social (p. 24).

A tendência romântica foi inaugurada no Brasil com o movimento da Escola Nova, sendo até hoje
muito disseminada, deflagrando a visão pouco flexível do processo educacional e não leva em
consideração as particularidades sociais e os papeis políticos que a pré-escola deve desempenhar.
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Inspirada em Jean Piaget, a tendência cognitiva, apesar de sua boa intenção em desenvolver a
inteligência como trabalho pedagógico, minimiza os fatores sociais e políticos a medida que prioriza
o já conhecido. Muito recente no Brasil, a terceira tendência tem o objetivo de promover uma
educação pré-escolar crítica, dando ênfase a um trabalho que considere todas as dimensões do sujeito
(KRAMER, 2002)

Mais importante do que adotar uma metodologia já pronta é construir uma prática que se aproprie
das necessidades, condições existentes e objetivos formulados, procurando se aproximar das crianças
para conhecê-las e entender como se dá sua construção de conhecimento. Por isso mesmo, ainda nas
décadas de 80 e 90, começaram a ser apresentados programas de educação infantil, como a
promulgação da Constituição Federal de 1988, determinando que metade dos recursos seriam
aplicados a programas de alfabetização, o Estatuto da Criança e do Adolescente, colocando em
prática as conquistas dos direitos estabelecidos para as crianças, e a nova Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional (LDB) defendendo uma nova perspectiva de educação infantil.

Todos esses avanços que percorreram anos contribuíram para a homologação “da nova LDB, Lei
9394/96, que estabelece a educação infantil como etapa inicial da educação básica, conquista
histórica que tira as crianças pequenas pobres de seu confinamento em instituições vinculadas a
órgãos de assistência social” (OLIVEIRA, 2011, p. 117), promovendo a reorganização da educação
brasileira em alguns pontos cruciais para a modificação da maneira como as propostas pedagógicas
eram pensadas.

Com base na Constituição de 1988, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil
(DCNEI) defenderam um novo paradigma para atendimentos voltados a infância. Corroborando com
essa ideia, Oliveira considera “o cuidar e o educar como aspectos indissociáveis e defenderam uma
concepção de criança como sujeito ativo que interage com o mundo por meio da brincadeira e
principalmente como alguém com direito de viver sua infância” (OLIVEIRA, 2011, p. 119),
combatendo a antecipação do Ensino Fundamental, demonstrando como fazer para que aconteça uma
educação comprometida com o desenvolvimento da solidariedade, criatividade e criticidade dessas
pessoas.

Na versão ainda mais recente publicada, elas viabilizam orientações não só para a área urbana, como
para outros territórios e tratam sobre a Educação Inclusiva, consideram também

que as instituições de Educação Infantil devem garantir uma experiência
educativa com qualidade a todas as crianças, entendendo o cuidado como
algo indissociável ao processo educativo, e apontam que o combate ao
racismo e às discriminações de gênero, socioeconômicas, étnico-raciais, de
condição de desenvolvimento e religiosas deve ser objeto de constante
reflexão e intervenção no cotidiano da Educação Infantil, assim como a
atenção cuidadosa e exigente dos educadores a possíveis formas de violação
da dignidade da criança fora e dentro da instituição (OLIVEIRA, 2011, p.
121).

Não obstante, um ponto importante estabelecido nas novas diretrizes diz respeito ao lugar da
brincadeira nas práticas pedagógicas escolares, essencialmente quando trata sobre os eixos
estruturantes do trabalho pedagógico com as crianças, ou seja, tudo que deve acontecer na escola de
Educação Infantil precisa ser por meio das interações e do brincar, aparecendo no artigo 11 da
Resolução CNE/CEB nº 05/09 e na última versão da Base Nacional Comum Curricular (BNCC),
documento de caráter normativo que define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens
essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da Educação
Básica.

2 O ESPAÇO VIVENCIAL DO ESTÁGIO
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Inaugurado em 1993, o Centro Educacional Municipal de Paulo Afonso (CEMPA) foi concebido
como uma escola de referência no campo da Educação Infantil na cidade, com uma proposta de
ensino inovador, gestão e quadro docente qualificados. Oferta à educação infantil e pré-escolar nos
dois horários, com 18 turmas pela manhã, e 18 turmas no período da tarde, totalizando 36 turmas,
com media de 25 alunos matriculados em cada sala, com 32 docentes do sexo feminino atuando. Sua
estrutura física é composta por 01 cantina, 04 banheiros infantis, sendo 02 femininos e 02
masculinos, e mais dois destinados para professoras e comunidade escolar, 01 sala de auditório, 01
sala de direção, 01 sala de secretaria, 01 sala de professores, 01 sala de coordenação, e 01 biblioteca.

De acordo com o website da escola, suas práticas se baseiam no pressuposto de se tornar acessível a
todas as crianças que a frequentam, enriquecendo o processo de inserção social, com o objetivo de
cumprir um papel socializador, além de propiciar o desenvolvimento da identidade das crianças por
meio de aprendizagens diversificadas, realizadas em situação de interação.

O ambiente escolar é um espaço no qual as crianças passam grande parte do seu tempo. Sendo assim,
cabe indagar se as educadoras têm pensado na sua organização, pois, apesar da proposta inovadora
em relação a estrutura física qualificada, os espaços não são utilizados de maneira que valorizem a
convivência, ou seja, se tornam muito restritos, principalmente no horário do recreio. Há tanto
espaço que acaba não sendo utilizado, tendo como consequência crianças se batendo no recreio por
não ter brincadeiras ou mesmo liberação para que outros espaços sejam explorados naquele local.
Sinônimo de escola bonita não deve significar apenas um prédio sem sujeira e arejado, mas sim um
espaço que favoreça o acolhimento de forma a contribuir no aprendizado, fazendo com que as
pessoas que ali estão o reconheçam como um lugar que lhes pertence.

3 DIÁLOGOS COM A EXPERIÊNCIA DO ESTÁGIO

O estágio curricular é uma experiência que permite a articulação entre o pensar e o agir pedagógicos,
possibilitando testar, refutar e confirmar hipóteses que são elaboradas a partir de conhecimentos
prévios acerca do ambiente educativo escolar. Portanto, constitui-se espaço privilegiado de formação
docente, sobretudo no que diz respeito ao trato com as diferenças inerentes ao convívio com pessoas.
Sendo assim, uma das lições do estágio nos diz que “aprender a lidar com as contradições existentes
no coletivo é o foco do trabalho educativo” (OLIVEIRA, 2002, p. 212).

O processo de constituir-se educadora pode fazer com que se manifestem várias posturas e
sentimentos relacionados ao contato com o novo, que só podem ser ressignificados ou defendidos
quando se entra em contato com as dimensões implicadas no processo e se percebe as polaridades da
vida, cabendo negá-las ou trazê-las para consciência. Presenciar a dinâmica do cotidiano educativo
propicia também um encontro com conteúdos inconscientes, entrar em contato com a criança interna
e inacabada que necessita de cuidados contínuos como todas as outras, pois, “como alguém poderá
acolher o outro fora de si se não acolhe o outro interno?” (OSTETTO, 2008, p. 129). Cabe ao desejo
e aos objetivos traçados por cada um resolver sair de si para se encontrar e encontrar o outro.

Além disso, reconhecer o real protagonismo das crianças na prática pedagógica escolar, observando
seus movimentos e estratégias de maneira investigativa para entender o ser e o viver da infância, são
práticas que reconhecem a professora como uma parceira mais experiente no ato de brincar, pois,
para que a criança desenvolva suas capacidades, é necessário reconhecer o papel fundamental do
adulto na ampliação do seu repertório comportamental, ajudando-a a dominar algum novo desafio e
progredir para um nível mais alto de competência. Fortalecer a autoestima é um dos principais meios
de enriquecimento do aprendizado, pois, por meio da confiança, amor e respeito expressados pela
educadora ou educador, a criança cria uma imagem de positividade, aceitação e apoio para si mesma
(AGOSTINHO, 2016).

A partir dessas trocas estabelecidas entre o sujeito e o meio, é constituído o ambiente sócio moral,
“contexto no qual as crianças constroem suas ideias e sentimentos sobre si mesmas, sobre o mundo
das pessoas e o mundo dos objetos” (DEVRIES E ZAN, 1998, p. 51), tendo importante influência no
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seu desenvolvimento. Através delas, o adulto determina a natureza desse ambiente que a criança está
incluída, frequentemente estabelecendo limites e possibilidades dessas relações, além das próprias
interações com outras crianças, possibilitando a visão de si mesma como um entre outros. Perceber
as atitudes de outros em relação a si própria “marca um avanço na percepção da criança sobre si
mesma. A construção do self progride paralelamente à construção correspondente do outro, enquanto
ser de pensamentos, sentimentos e valores, tal como o próprio indivíduo” (DEVRIES E ZAN, 1998,
p. 53).

Para desenvolver o compromisso com princípios internos ou autônomos de julgamento moral, o
papel da professora ou professor construtivista na interação das crianças com seus colegas na sala de
aula deve ser de evitar o relacionamento coercitivo e promover o autônomo. Mesmo que seja difícil
evitar, de acordo com a realidade de cada educadora ou educador, manter apenas relações de controle
desenvolvem cidadãos submissos sem questionamentos, criticidade e argumentos, contribuindo para
que cresçam indivíduos que sigam a vontade dos outros. Em contrapartida, ele traz o relacionamento
autônomo, operado pelo método cooperativo, baseado no respeito e cooperação mútuos,
possibilitando a criança de regular seu comportamento voluntariamente, visto que

é apenas evitando o exercício de autoridade desnecessária que o adulto abre o
caminho para que as crianças desenvolvam mentes capazes de pensar
independente e criativamente e desenvolvam sentimentos morais e
convicções que levem consideração o melhor para todos (DEVRIES E ZAN,
1998, p. 57).

Diante disso, sabendo-se que a interação com companheiros, bem como entre adulto-criança oferece
o que a criança necessita para formação da sua própria personalidade, o adulto construtivista pode
ajudá-la a desenvolver a autorregulagem por meio de práticas que a humanizem, como a
apresentação de materiais, tarefas e brincadeiras por meio da literatura infantil, possibilitando
discussões sobre dilemas morais e sociais de forma mais lúdica, tornando as crianças sujeitos da
aprendizagem, a medida que se ouve o feedback delas para saber como melhorar essas atividades, de
forma que as oriente para a cooperação baseada no respeito, bem como por si mesma, já que o
desenvolvimento infantil é concebido como um processo dinâmico, acontecendo por meio da
interação social com as pessoas, o próprio corpo e as coisas presentes no ambiente que a cerca,
resultando no conhecimento de si e da construção de mundo individual e coletiva.

Desta maneira, sabendo-se que o processo de ensino-aprendizagem é intencional, com a escrita do
diário de bordo, foi percebida a necessidade da observação e do registro para que o planejamento
aconteça de forma mais justa e articulada às descobertas das crianças, pois, para se alcançar o
conhecimento de si e uma prática pedagógica de qualidade, o exercício do registro escrito se
constitui como um espaço privilegiado para reflexão da professora, permitindo observar e logo se
autoavaliar, construindo a memória compreensiva e tecendo sua história pessoal e profissional de
educador. Ao escrever, torna-se visível as dificuldades, medos, dúvidas e acertos, possibilitando a
ampliação da resolução de problemas e da construção da oportunidade formativa de SER humano.

3.1 OBSERVAÇÃO

Sobre observação, Lakatos e Marconi (2002, p. 88) afirmam que, observar “não consiste apenas em
ver e ouvir, mas também em examinar fatos ou fenômenos que se deseja estudar”. Desta forma, a
observação oportunizou uma coleta de dados mais ampla, identificando como é realizado na prática o
processo educativo da educação infantil, além disso, a observação permite a comparação entre o que
acontece no discurso e o que ocorre na prática cotidiana.

O período de observação ocorreu entre 18 a 27 de setembro com carga horária de 20 horas, se
caracterizando como uma observação não participante, onde “o pesquisador toma contato com a
comunidade, grupo, ou realidade estudada, mas sem integrar-se a ela: permanece fora” (MARCONI
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E LAKATOS, 2010, p.176). Seu objetivo consistiu em proporcionar informações para subsidiar as
etapas de coparticipação e regência, possibilitando um olhar sensível que se educa para enxergar e
interpretar as particularidades que o grupo possui, permitindo a percepção sobre a dinâmica própria
do espaço e seu funcionamento, a rotina e suas regras. E, em particular, perceber o quanto as crianças
são seres curiosos, investigadores e inventivos, descobrindo o mundo onde vive.

O ato de observar se abrange ainda mais quando se trata da valorização das diferentes formas de se
expressar da criança, pois, a medida que ela aprende a brincar, é necessário promover experiências
que possam favorecer um maior envolvimento por meio do entretenimento, desenvolvendo o ser
pesquisador da criança e a formação do olhar sensível. Descobrir, brincar e aprender estão
intimamente ligados com o espaço oferecido para que isso aconteça, é fundamental que ele seja rico
em possibilidades e esteja organizado para exploração e ampliação das múltiplas linguagens.

3.2 COPARTICIPAÇÃO

A coparticipação aconteceu do dia 28 de setembro a 08 de outubro de 2018, com carga horária de 20
horas, se caracterizando como a continuação da observação, possibilitando uma participação de
forma mais direta nas aulas sem interferir no desenvolvimento dela.

Nesse momento, foi possível estabelecer maior aproximação e interação com as crianças, tornando
possível a criação de vínculos, com conversas, brincadeiras e instruções sobre a atividade proposta,
com o intuito de buscar auxiliar e conhecer mais de perto como intervir com cada uma. Com a
professora regente, a interação entre ambas as partes foi aflorada, participando da dinâmica do
planejamento da aula por meio da realização de atividades auxiliares e o planejamento coletivo da
aula, em alguns casos.

Como a realização de pequenas ações foi possibilitada, essa etapa contribuiu também para a
sistematização e problematização das informações adquiridas e percebidas durante a observação,
possibilitando o possível replanejamento, já que os olhares estão mais próximos de cada situação e
oferecem diferentes possibilidades de pensá-las.

3.3 REGÊNCIA

O período para desenvolvimento das atividades do planejamento ocorreu durante 60 horas, do dia 17
de outubro ao dia 05 de novembro. Diante do processo já em andamento das aprendizagens e
relações da turma, a etapa da regência partiu da análise já realizada das informações coletadas na
observação e coparticipação, servindo como fonte para o planejamento e realização das práticas,
onde foi percebido quais são as características da turma, como é a relação entre professoras e
crianças, quais estratégias de ensino são utilizadas, como são utilizados os conhecimentos anteriores
apresentados pelos estudantes, os recursos oferecidos pela escola para realização do trabalho
pedagógico e se estão disponíveis, entre outros.

Depois de direcionadas todas as informações coletadas, a prática pedagógica foi realizada através do
projeto Conhecendo os animais, objetivando possibilitar, de forma prazerosa, o conhecer dos animais
em sua diversidade, além do entendimento da sua importância na natureza. Além disso, sua
realização teve como perspectiva promover situações de aprendizagem, partindo da perspectiva atual
sobre criança defendida pelas Diretrizes Nacionais Curriculares da Educação Infantil (DCNEI),
como um sujeito histórico e de direitos que constrói sua identidade pessoal e coletiva a partir do
brincar, imaginar, fantasiar, desejar, aprender, da observação e da experimentação, construindo
sentidos sobre a natureza e a sociedade, produzindo cultura nas interações, relações e práticas
cotidianas que vivencia (BRASIL, 2010).

Tendo a criança como centro do planejamento, as atividades desenvolvidas ocorreram a partir do
diálogo horizontal e da valorização de conhecimentos prévios. Partindo desse pressuposto, por meio
da utilização de atividades como leitura, pintura, reconhecimento dos sons dos animais, bingo,
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produção de massa de modelar, quebra-cabeças, entre outros, com participação efetiva das crianças,
o objetivo de incentivar a interação, exploração, investigação e produção de conhecimento foram
explorados.

A partir de inquietações sobre a relação de afeto e cuidado entre os seres, buscou-se colaborar para
desenvolver um ambiente agradável e de bons relacionamentos, contribuindo para a ampliação das
relações afetivas das crianças, já que as intrigas entre elas eram constantes, chegando a atrapalhar os
momentos de aulas e brincadeiras.

Durante a regência, a proposta se baseou na metodologia do aprender fazendo, reconhecendo a
necessidade da reconstrução e reorganização das experiências adquiridas no decorrer do processo
para que ocorresse um planejamento flexível. Lidar com situações que necessitavam ser repensadas
fez parte do cotidiano na educação infantil, já que todas as experiências e possibilidades precisavam
ser vistas com olhar sensível, reconhecendo a ação do movimento do educando no processo de
aprendizagem.

Para desenvolvimento do fazer, ou seja, do aprender fazendo, utilizamos como pressuposto educativo
a concepção de que o descobrir, o brincar e o aprender estão intimamente ligados com as práticas de
acolhimento, organização do espaço e leitura, sendo fundamental que sejam ricos em possibilidades
e estejam planejados e organizados para exploração e ampliação das múltiplas linguagens, buscando
ouvir, ver e deixar-se inspirar e aprender com o que as crianças fazem e dizem.

1. Acolhimento
Acolher, segundo o dicionário Aurélio (2001, p. 12) significa “Dar agasalho ou acolhimento a;
hospedar. Atender, receber. Tomar em consideração”. Se sentir bem-vindo em um ambiente
interessante é parte fundamental no processo de construção da significação do mundo para as
crianças.

A ideia de acolher na educação infantil muitas vezes só é relacionada ao primeiro dia de aula, quando
a criança tem o primeiro contato com a escola, sem saber exatamente o que irá fazer ou o que vai
acontecer até a sua adaptação (ou não).

O ato de acolher vai muito mais além que apenas um dia ou uma semana, corresponde a perspectiva
da união entre o ato de educar e cuidar promovido pela professora e pela comunidade escolar. É no
acolhimento cotidiano que “favorecemos um determinado tipo de infância que permite ou não, as
crianças se movimentarem, expressarem, interagirem, e agirem no e com o mundo” (BISPO, 2018, p.
1). Aliado a isso, a estruturação de ambientes com o objetivo de promover o desenvolvimento de
competências e a construção de diferentes aprendizagens por meio de instrumentos e materiais
contribuem para um melhor acolhimento.

Por esse motivo, durante o decorrer do período de regência, o acolhimento foi realizado à medida
que as crianças chegavam a sala de aula, recebendo carinho por meio de toques ou palavras.

1. Organização do Espaço
Visando uma pedagogia que garanta o direito a infância e a melhores condições de vida, de acordo
com os nossos objetivos, foi estabelecida uma organização do espaço aliada a uma sequência básica
de atividades mediante a leitura que foi feita das características e necessidades de cada criança
presente na sala de aula, a fim de possibilitar o pertencimento da sua cultura.

Não se resumindo ao espaço físico apenas enquanto sua demarcação, de acordo com Faria (2003, p.
70 e 71) este necessita

tornar-se um ambiente, isto é, ambientar as crianças e os adultos: variando
em pequenos e grandes grupos de crianças, misturando as idades,
estendendo-se à rua, ao bairro e à cidade, melhorando as condições de vida
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de todos os envolvidos, sempre atendendo as exigências das atividades
programadas, individuais e coletivas, com ou sem a presença de adulto(s) e
que permitam emergir as múltiplas dimensões humanas, as diversas formas
de expressão, o imprevisto, os saberes espontâneos infantis.

A necessidade de repensar a organização espacial que é adotada por muitos anos nas escolas surge
com o intuito de contemplar as dimensões pertencentes ao sujeito humano e de evitar que a rotina
diária não se torne monótona, respeitando os critérios imprescindíveis para a educação e cuidado das
crianças em espaços coletivos, promovendo o desenvolvimento de cidadãos solidários, generosos,
participativos e amigos incluídos em um ambiente de vida.

Tomando como base o eixo temático principal, além da organização do espaço, o tempo de cada
atividade e sua duração foi organizado tendo presentes as necessidades biológicas, psicológicas,
sociais e históricas. Com isso, visando aspectos já falados que se relacionam com a higiene, hora do
lanche, particularidade de cada criança para realização das atividades e compartilhamento de
informações sobre sua comunidade por meio da fala, buscou-se possibilitar interações com diversos
elementos também por meio da presença de aspectos inerentes ao próprio espaço, como seus odores
e mobílias, por exemplo.

Para esse local, se procurou preservar a sua identidade, dando continuidade e transformando certos
hábitos que tinham necessidade de ser mudados, afinal, [...] a pedagogia faz-se no espaço e o espaço,
por sua vez consolida a pedagogia (FARIA, 2003, p. 70).

1. Leitura
As práticas de leitura durante o estágio supervisionado foram realizadas partindo desse pressuposto.
Na sala de aula, contar histórias para as crianças fez parte da rotina, já que a leitura é uma das formas
de que dispomos para a interação com o ambiente em que estamos inseridos e para a compreensão de
mundo.

[...] a participação das crianças da Educação Infantil em situações de leitura e
apreciação de histórias, bem como em quaisquer outras práticas letradas e em
outras situações de aprendizagem, é uma participação que sempre envolve o
brincar, o lúdico, o prazer, pois a brincadeira é a principal característica da
cultura da infância (MARCILIO E ALVES, 2013, p. 8).

O ato de brincar de ler aproxima a criança do mundo da leitura e do universo cultural produzido pela
literatura, formando novos leitores, além de possibilitar a vivência de emoções no mundo da fantasia
e da imaginação. Por despertar diferentes habilidades nas crianças, como a linguagem, a ampliação
de vocabulário, e a criatividade, “na educação infantil, muito mais importante do que, por exemplo,
ensinar as letras do alfabeto é familiarizar as crianças, desde bebês, com práticas sociais em que a
leitura e a escrita estejam presentes exercendo funções diversas nas interações sociais”
(BRASIL,2016, p. 26), além de oportunizá-las para perceberem a lógica da escrita convencional,
como a maneira de escrever, suas regras e a ligação entre a fala e a escrita.

Como mostram os estudos de Ferreiro e Teberosky (1985), a criança se interessa e quer se apropriar
pelo sistema de leitura e escrita, já que estão inseridos em uma cultura letrada. Por esse motivo,
criam e recriam hipóteses para que esse domínio aconteça e o seu processo de construção de
conhecimentos sobre a linguagem escrita se desenvolva, pois, como afirma Baptista (2010, p. 3) “não
é preciso que a criança compreenda as relações entre fonemas e grafemas para construir sentidos ao
escutar a leitura de uma história ou ao elaborar narrativas a partir de um livro de imagens”, como se
pôde acompanhar durante os momentos do estágio.

Com isso, compreendesse que a prática da leitura se faz necessária a qualquer cidadão por ampliar a
visão de mundo, promovendo o desenvolvimento de um futuro leitor competente em nossa
sociedade. Inserir essas práticas durante a regência proporcionou olhares mais sensíveis
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principalmente quando se tratou de leituras que interessavam as crianças, identificando avanços,
mesmo que muito sutis, no processo de escrita e empatia para com os seres do meio ambiente.

4 CONCLUINDO O DIÁLOGO

O presente trabalho trouxe uma análise sobre o estágio curricular na Educação Infantil. Observar,
coparticipar e intervir é parte do processo para que ocorra uma aproximação com o universo escolar,
aprimorando a relação teoria-prática em suporte pedagógico através das práticas de intervenção
desenvolvidas nesse tempo de vivências, contribuindo ainda para construção do saber-fazer da
Pedagogia no tocante a um dos seus processos de trabalho, o ensinar-aprender, enriquecendo
sobremaneira a formação acadêmica em educação, de modo crítico. Cada momento vivenciado
contribuiu para a demonstração do desenvolvimento pedagógico na educação como metodologia que
possibilita mais conhecimento e significado ao processo de ensino e aprendizagem, tendo em vista
sua importância para estimulação da vida social e desenvolvimento construtivo da (o) estudante.

O estágio curricular possibilita uma visão mais ampla sobre os processos formativos para
educadoras, proporcionando uma valorização desse momento da formação pedagógica enquanto uma
humanização no fazer e no pensar, a medida que a convivência com diferentes aprendizagens se
constituem. Por essas singularidades encontradas em todos os atores envolvidos no enredo da prática
pedagógica, para estar com o outro verdadeiramente, é necessário que a professora, se desejar,
busque o autoconhecimento para atuar da maneira mais intransitiva e justa, buscando enxergar a
criança real diante das suas diferenças, tarefa que pode se estender para uma vida inteira. Afinal, a
experiência formativa não diz só sobre a correlação entre a teoria e a prática, trata principalmente
sobre o reflexo de si e a capacidade de se ver, ver melhor o outro e buscar compreendê-lo.

Por fim, em conformidade com as vivências relatadas, constata-se que a experiência de estágio em
educação infantil permite vislumbrar caminhos e cenários de atuação capazes de renovar o exercício
do processo educativo, tendo em vista a superação de práticas pontuais e lineares de educação.
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