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Este trabalhoapresenta o resultado de umapcsouiss sobre
asno asprofessoras da rede pública municipal de Fortale-
za concebem e realizam o atendimento às crianças de três
!: uatro anos de idade, focando a atenção na relação en-
're educar e cuidar. Trata-se de estudo de caso de uma
tarms/protessors em uma unidade da Coordenadoria de
-illistência Social. Fundamentei-me na teoria histórico-

Ituralelaboradapor I)'gots9; nas Questões relacionadas
ao desenvolvimento e as implicações deste conhecimento
ria atuação do professor. Os resultados indicam Queapro-
essors percebe de forma dissociada a relação entre edu-

ação e cuidado, dissocia cuidados afetivos de cognitivos
e tem uma concepção restrita sobre cuidado e educação.
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bstract: lhe Relationship Between Education
And Care In Public Kindetpcrten
Schools In Fortaleza

Thisstucfypresents the results of a research showing how
thc teachersat the municipalschoo/s inFortalezaunderstand
and convert into reali!y the act of taking care of J and 4

fear old children, focusing their attention on the relation
between care and education. It focuses on the observation
of lhe daifypractices of a teacher in a unit of the Social
Assistance Coordinstion. Thisstucfy is based on I)'gOIT9' s-
Cultural and Historic Theory in matters related to the
deve/opment and implications of this knowledge in a
teacher s-performance. The resu/ts indicate that the teacher
notices the relationship between education and care in a
dissociated w~ separates afTectivefrom cognitive fee/ings
andgets a restricted conception about care and cducsüon.
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Introdução

A maioria das crianças brasileiras ainda

longe de ter seus direitos respeitados. O direi o

brincar, pular, correr, ser feliz, errar, aprender, sorrir.

chorar, ter colo, mexer, Quebrar, ser amada, amar. ..

Simplesmente, exercer o direito de ser criança.

Segundo Cury (1998). na análise do filósofo

italiano Norberto Bobbio sobre os direitos contem-

porâneos, o século XX era devedor com relação aos

direitos da infância, bem como da Quarta e da tercei-

ra idades. Somente em 19S9 os direitos das crianças

são instituídos na Declaração Universal dos Direitos

da Criança, pela Organização das Nações Unidas

(ONU). Com relação às constituições federais. a cri-

ança brasileira teve seus direitos proclamados na

Constituição de 1988. A criança de zero a seis anos

de idade é hoje sujeito de direitos. dentre eles. o de

ser atendida em instituições como creches e pré-es-

colas. Uma especflcídade desse trabalho é a neces-

sidade de aliar "educação e cuidado" como núcleo
do trabalho pedagógico.

O trabalho desenvolvido na educação infan .

relativamente à "educação e cuidado" reme e a

novo modo de compreender a criança pe
últimas décadas, no Brasil.

O amplo movimento organiza o

dade brasileira na busca de rede oc ,"
(Que antecedeu a instalação da ~.t:"j.Ü~:::.k:!

nal Constituinte) culmino c

deral de 1988. Pela

criança peouena foí ec

do País como s 'e' o e ~_.,~••~,..•

ção 'ai além o cará:

res. subor i a

currículo. for-

, ersos aspectos.
os es a e e. a e cação infan il está

sendo disou ida do pon o de tsta legal. o entanto.

segundo Cerisara (1999). os avanços alcançados na

educação infantil nos últimos anos. principalmente

no Que diz respeito aos aspectos legais. trouxeram

e professor



p efetí '3, rabalha com educação

e res anos.

rocedírnentos utilizados na investigação

CLt'..ó"' ara o evantarnento das instituições QUe aten-

íanças de zero a seis anos de idade na rede

• Ocamunicipal de Fortaleza, no ano de 2000, ob-

se 'ação, análise documental e entrevistas.

Realizei um total de 26 visitas de observação.

Foram seis visitas parciais, três visitas a atividades

especiais, três destinadas a fHmagem e fotografia e

catorze na sala de aula. As seis primeiras chamei de

visitas parciais, pois duraram entre uma e duas horas

apenas. Tinha como objetivo, através destas visitas

parciais, aproximar-me das pessoas, conhecer a uni-

dade, passar alguns momentos na sala de aula, na

diretoria, na sala dos professores, identificar as cri-

anças da turma e, principalmente, fazer-me aceita.

Três visitas de observação chamei de "visitas em

momentos especiais", pois aconteceram em ativida-

des excepcionais, como o Dia do Planejamento, o

Dia da Família na Escola e a festa do Dia das Mães.

Quando todos da escola já me conheciam e

me cumprimentavam e a própria professora se mos-

trava mais receptiva, passei a observar exclusivamen-

te a turma escolhida. Estas observações. em número

de 14, tomavam todo o período da manhã, do início

ao fim das atividades.

Analisei também algumas atividades de escri-

ta proposta às crianças, Quase Que diariamente, Que

representam a concepção da professora sobre o ob-

jetivo do seu trabalho e os conteúdos escolhidos

para atlngí-los.

As três últimas visitas de observação foram des-

tinadas a filmagem e fotografia. Registrei. tanto em

vídeo Quanto em fotografia, os diversos momentos

do cotidiano da escola: entrada, sala de aula, recreio,

refeição e o último da sala de aula, novamente.

Terminado o período destinado às observações,

comecei uma nova etapa para coleta de dados, desta

vez, através de entrevistas. Estas me serviriam para

ouvir das pessoas envolvidas, professora, diretora,

assistente social. auxiliar de serviços gerais, e agente

de saúde sobre como compreendem o trabalho de-
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senvolvido com a criança, focando a atenção no cui-

dado e educação, Quer sobre assuntos QUe não fo-

ram percebidos durante as observações ou para

esclarecer algo QUe para mim não havia ficado claro

nas ações observadas.

Entrevistei. também, duas assistentes sociais

do Núcleo das Ações Programáticas da Assistência

Social, da Coordenadoria de Assistência Social (CAS),

por conhecerem a estrutura da assistência social e a

sua história de atendimento à criança peouena.
A entrevista com a professora constou de dois

momentos: o primeiro, Quando trabalhei 16 Ques-

tões, sobre sua concepção de educação infantil, da

clientela atendida etc. .. , oportunidade em Que a pro-

fessora respondia sem, no entanto, voltar-se para o

seu fazer cotidiano, mas, refletindo sobre suas con-

cepções. Numa segunda ocasião, utilizei o aparelho

de televisão e de vídeocassete para analisar algumas

cenas da filmagem. Algumas fotografias dos vários

momentos das crianças na unidade também foram

utilizadas. A professora pôde, através das imagens,

refletir sobre sua prática, justificando comportamen-

tos, escolhas, esclarecendo sua forma de pensar e

agir com as crianças e de Que maneira ela mesma

interpreta determinadas escolhas e comportamentos

das crianças.

A entrevista com as demais pessoas constou

de Questões relativas tanto a concepções Quanto a

vários aspectos relacionados à sua prática no cotidi-

ano das crianças.

Quatro perguntas foram comuns aos entrevis-

tados: o Que você entende por educar a criança pe-

ouena? Qual o seu papel? O QUe você entende por

cuidar da criança pequena e Qual o seu papel?

O outro mecanismo utilizado para coleta dos

dados foi a análise de documentos. Contei com a

Ficha de Matrícula das crianças da turma e dois do-

cumentos, intitulados Relatórios de Atividades da
Unidade. Períodos: março a dezembro de 199 S e de
janeiro ajunho de 1996; e Relatório Ceral da Unida-
de, de 1996.

A Unidade em foco atende 13 1 crianças de

três a seis anos de idade, nos dois turnos, com tur-
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mas de jardim I, jardim 11e alfabetização e conta com
ma diretora, uma vice-diretora, uma assistente so-

cial. uma socióloga, seis professoras, uma cozinhei-
ra, um porteiro, um vigia, uma servente, uma agente
de saúde e um auxiliar de serviços gerais.

A professora Darlene" escolhida entre as de-
mais para essa pesouisa. é formada em Pedagogia

ela UFC.

A Rotina

Através da observaçãodos momentos vividos
diariamente pelas crianças na unidade, pude verificar
como a professora realiza seu trabalho relativo aos
aspectos de cuidado e educação, bem como sua pos-
ura diante dele e como sua intervenção permite o

desenvolvimento dessas crianças.
Os momentos das crianças na unidade dividem-

se em cinco: entrada; sala de aula (subdividida em três
atividades: joguinhos, tarefa e espera): recreio: refei-
ção e salade aula novamente. A professora fica com as
crianças apenas nos dois momentos de sala de aula,
Quando sua atribuição junto a elas é, segundo Darlene.
dar o social. o siettvo. todos os aspectos Que uma
criança necessita para poder chegar a um bom cida-
dão. Nos demais, as crianças ficam sob a responsabili-
dade de outros adultos, o Quejá indica uma concepção
a respeito do Que significam, tanto para ela Quanto
para a unidade como um todo, os momentos de espe-
ra, recreio e refeição, e do papel da professora nesses
momentos. Para Darlene, o fato de as crianças ficarem
com outras pessoas se justifica poroue a criança tem
Que se socializar.

A professora espera o horário do início das
aulas na sala dos professores assistindo televisão ou
conversando com as colegas. Enquanto isto, as cri-
anças são recebidas pelo porteiro e esperam numa
peouena área livre na frente do prédio até sete horas
e trinta minutos QUando o portão lateral é aberto e
elas podem ir para suas salas.

A sala de aula é muito peouena para o número
de crianças atendidas. Seu mobiliário consta de seis

mesas pequenas com Quatro cadeirinhas ca ._
estante fechada, onde são guardados os ma e .
pedagógicos: uma estante aberta com três pra e '-
ras baixas, onde ficam expostas algumas revistas: uma
mesa e a cadeira da professora. O espaço é tão aper-
tado Que as crianças mal podem se movimentar. A
sala não tem janelas, e sim combogós e duas portas.
Não existe Quadro negro, apenas um Quadro branco
peoueno e alto, de modo QUeas crianças não podem
utilizá-Ia. Não existem cartazes. calendários. nem
outro tipo oualouer de texto exposto nas paredes.
apenas dois cordões onde, com pregadores de rou-
pa. a professora expõe as atividades das crianças.

A professora chega junto com as crianças na
sala e despeja um balde com peças do jogo de ma-
deira "peoueno construtor" em cima das mesas e. ao
mesmo tempo Que Ihes dá bom dia. arruma o mate-
rial Que vai ser utilizado. enquanto Que as crianças
vão chegando e. vão sentando nas cadeirinhas e. ca-
Iadas. passam a pegar suas peças.

Observa-se Que. no início do dia. falta um cli-
ma de acolhida. um cuidado com o lado afe . o e
emocional das crianças. Ela as recebe. na maio .
vezes. de forma fria. não Ihes faz um afa o. -
dá colo, nem carinho. mesmo se chora
na sala.

Para Oarlene, esta atividade é
descansem e se preparem para co
a aula, concentrados para o momemoea
desse aspecto. a utilização e'
das atividades também é ;'tJlStific2ci2 ~ehl~fe:s:5i0r2!relo
fato de Que muitas das at- mcas
de brincar. criar e ser elosedas

Estaa . .. raso an-

do a professo '0 o e à frente
da ur a 'e classe. Todos têm

e fazer até o â • o e e durar até mais de
ma ora. e os e erminam primeiro têm Que ficar

Quie os esperando Q! e os colegas terminem, ou fa-
zem alguma outra ati -idade como olhar livros de his-
tória ou folhear revistas.

O "cuidado" da professora com a aprendiza-
gem das crianças restringe-se Quase Que exclusiva-
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e ao desenvolvimento da coordenação motora
âna. Diariamente. apresenta-Ihes uma atividade para
cobrir pontilhados ou pintar o desenho rodado no
mimeógrafo. QUeé a principal atividade do dia. a mais
demorada e a única Que a professora tem programa-
do com antecedência.

Para a professora. o momento da tarefa no
processo de formação da criança é importante por-
Que é Quando ela vai começar a desenvolver a sua
motricidade. além de aprender a ficar Quieta para se
concentrar no Que está fazendo. Afirma:

(...) eu sempre digo para eles Que a hora
da atividade é aouela hora Que ela tem Que Ficar
calada. Quietinha. pensando. Talvez eles nem têm
ainda o raciocínio de pensar e dizer assim: eu es-
tou fazendo isso aoul. eu não posso desligar o
meu pensamento para outra coisa Que. às vezes.
eles estão fazendo a atividade e você nota Que
eles tiram o pensamento. levanta. vai para a ca-
deirinha do outro.

Caso todas as crianças terminem a tarefa antes
do sino tocar para o recreio. o Que acontece às nove
horas e trinta minutos. Darlene convida-os para can-
tar na própria sala ou na área de circulação.

Quando o sino toca. as crianças juntam-se às das
duas outras turmas e todas. (cerca de sessenta crian-
ças). vão para a "sala polívalente". Trata-se de uma sala
sem janelas. com combogós e com uma única porta de
acesso. Não é forrada. as paredes são pintadas de azul
marinho até a metade. o Que a torna escura. QUentee
lúgubre. Não existem brínouedos. apenas uma bola. O
único mobiliário é uma mesa encostada ao canto. As
crianças ficam sob os cuidados de um auxiliar de servi-
ços gerais ou de uma auxiliar administrativo. QUeapenas
observa-os. Algumas crianças correm. se jogam no chão
e brincam enquanto as outras ficam estáticas. recosta-
das ao canto da parede. Apenas umas QUatro crianças
conseguem "dominar" a bola e brincam e brigam por

ao mesmo tempo.
a professora. este momento do recreio

r_~,~.,,,"~.n.·..e é para QUe as crianças descarre-

O sino toca às nove horas e Quarenta e cinco
minutos e. sem Que as professoras estejam ao portão
para receber as crianças. este é aberto. A mesma
pessoa Que ficou na "sala polivalente" as observa
correndo. umas para o bebedouro. outras para o
banheiro. outras para suas salas de aula e outras já
vão sentar-se no refeitório.

A professora chega. chama seus alunos e se di-
rigem todos para a sala onde "descansam" de cabeça
baixa. cantam. conversam. folheiam revistas até a hora
de irem para o refeitório fazer a refeição (chamada de
merenda. lanche e/ou almoço). Não existe orientação
para Que lavem suas mãos antes de comerem. Enouanto
as crianças fazem sua refeição. as professoras ficam
nas suas salas guardando material. pondo a sala em
ordem e conversando umas com as outras.

O fato das crianças fazerem a refeição sem o
acompanhamento da professora. e sim na companhia
de oualouer outro profissional. também denota uma
concepção de trabalho dissociado de cuidado e edu-
cação. A professora explica Que antes ficava com elas
no refeitório distribuindo a merenda. mas viu Q\1eos
Que tinham obrigação de fàzer isto !lcavam lá em cima
na diretoria, no ar condicionado, no bem-bom.

À medida QUeas crianças vão terminando. vão
se dirigindo para sua sala. ou para o banheiro e algu-
mas vão ao bebedor onde ficam apenas dois canecos
onde todos se servem.

Após a refeição. as crianças fazem atividades
como brincar com joguinhos. cantar. folhear livros de
história. E. enouanto a professora arruma seu material
na estante. esperam QUechegue a hora de ir embora.

A prática diária da professora na sala de aula
expressa um trabalho voltado para aspectos restri-
tos. como o desenvolvimento da coordenação motora
fina. o aprendizado dos numerais. a forma de falar e
sentar. Sobre o objetivo do trabalho Que realiza com
as crianças. a professora afirma: é o dia- a- dia. são
as atividades Que agente chama de corrtoucirss. ouc
você fàz. ( ..}na sala de aula é porque sou eu Que
estou dando, sou eu Que estou orientando, sou eu
Que estou dizendo como é Que é prá ser feito. Sobre
os outros momentos diz eu não vou lá no recreio até
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poroue já tem pessoas lá cspccislizsdss. é mais no
refeitóriomesmo e às vezes no banheiro,porque você
tem sempre Que observar se tem homem misturado
com mulher.

Ao considerar Quesua ação junto às crianças se
restringe à sala de aula, a professora parece perceber a
educação e o cuidado como dissociados. Para ela, o

ue parece ser, de fato, o objetivo do seu trabalho é o
desenvolvimento da coordenação matara fina da cri-
ança. Isto fica bastante claro, QUando ela afirma Que
este é o motivo pelo QUala professora recebe os seus
alunos no ano seguinte sem problema: porouc eu tra-
balho o ano todo com a coordenação motora e com o
asseio. Trata-se de uma visão eouívocada. pois com-

romete o pleno desenvolvimento da criança, uma vez
ue ela é um ser inteiro e não dividido em partes vistas

e trabalhadas em separado.

Considerações Finais

A atenção aos direitos fundamentais da cri-
ança peouena contempla a satisfação de necessida-
des físicas e psicológicas próprias da espécie humana

os seis primeiros anos de vida, através tanto de
cuidados básicos de higiene, saúde e proteção, ouan-
o dos cuidados afetlvos. morais, cuidados com o

ser por inteiro.
Desde os seus primeiros momentos de vida, a

criança recebe, das pessoas Que a cercam, cuidados
mprescindíveis sem os cuaís não sobreviveria. Sua
primeira alimentação, seus primeiros tooues. olha-
res, a colocam em contato com o mundo e expres-
sam cuidado com o seu ser, ao mesmo tempo Que
he proporcionam aprendizado sobre si e sobre o meio
ue a cerca, o QUecorresponde dizer Que cnousnto

se cuida se age pedagogicamente.
Na educação infantil, a rotina é compreendida

como as atividades Que serão desenvolvidas de for-
ma sistemática no dia-a-dia integrando o cuidar e o
educar, de modo a possibilitar ao coletivo de crian-
ças sua organização no tempo e no espaço, como
afirmam, por exemplo, Simonetti e Coelho (2000).

Significa uma seoüêncía de atividades desen o .
diariamente, mas atividades criativas, prazerosas.
possibilitem momentos individuais e coletivos, ricos
de interação das crianças e destas com a professora,
a Quem compete ensejar contatos com objetos di er-
sos, em espaços amplos, e com a natureza. A profes-
sora também cabe planejar esta rotina com as crianças,
de modo Que elas compreendam sua ação no tempo
e no espaço disponível.

Na rotina diária da unidade em foco, mesmo
os aspectos relacionados aos cuidados básicos de hi-
giene, saúde e proteção das crianças deixam a dese-
jar, no sentido de Que não há empenho no
desenvolvimento de hábitos, tais como lavar as mãos
antes e depois de usar o sanitário, dar descarga, usar
papel higiênico, abrir e fechar sozinhas a torneira do
bebedouro. Tais hábitos parecem ser considerados
como aspectos secundários no processo de forma-
ção das crianças, uma vez Que algumas ações são
feitas pelos adultos sem o envolvimento das crianças.

A concepção da professora acerca de seu tra-
balho pedagógico parece ser bastante restrita. Pare-
ce não considerar a criança como um todo, já Q! e a
sua ação limita-se ao Que acontece em sala de a a, e
acha justificável não acompanhá-Ia na refeição e ~
recreio, Que poderia se constituir em mo e s ••
cuidados específicos de proteção, higie e e
permeados de afeto. Também parece ds~....-.c'
dados afetivos de cognitivos, uma ez
sidera Que, enquanto desen '01 e s
cognitivas, ao mesmo tempo es ão -nereoenco
dados afetivos.

Apesar de a professora
dar são muito próximos, c e an e m
está muito interligado o uo. c e cui-
dar é pro colega não ba er. é o co e a não machu-
car,{...) é souclc c . êl o e "OCê tem de mãe, da
criança não slmoçsr, ... os momentos do recreio e
refeição são considerados pela professora como as-
pectos secundários na formação das crianças. Há indi-
cações claras, portanto, de Que a educação e o
cuidado das crianças estão sendo considerados e tra-
tados como aspectos dissociados.
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Torna-se necessária uma intervenção com o
objetivo de alterar esse Quadro, pois ao ser atendida
em uma instituição, QUerseja em creche ou em pré-
escola, a criança tem o direito de receber um atendi-
mento de Qualidade, o Que, necessariamente, inclui
profissionais Que tenham competência para cuidá-Ia
e educá-Ia de forma integrada. A Qualidade na edu-
cação infantil é considerada, atualmente, como um
grande desafio. Para Cruz (2000), o desafio é a bus-
ca da sua identidade, Que deve aliar cuidado e edu-
cação, mas cuidado e educação com Qualidade.

Porém, oualcuer intervenção neste sentido
deve partir inicialmente da compreensão do QUepos-
sivelmente pode ter originado esta dissociação entre
"educação e cuidado". O fato de a unidade pesoulsada
ser historicamente vinculada à Secretaria de Traba-
lho e Ação Social e mais recentemente à Co-
ordenadoria de Assistência Social. talvez explioue a
ênfase de um atendimento voltado para as "crianças
carentes" no âmbito da Qual a preocupação central
parece ser a alimentação das crianças. A diretora
chega a afirmar QUeo principal é a merenda.

Kuhlman Ir. (1998: 182) nos adverte para o
fato de Que a atenção aos cuidados físicos não acon-
tece em detrimento do aspecto educativo. Este as-
pecto está presente no sentido de educar para a
submissão. Ele assevera: Uma educação Que parte
de uma concepção preconceituosa dapobreza e Que,
por meio de um atendimento de baixa Qualidade,pre-
tende preparar os atendidos para permanecer no lu-
gar social a Que estariam destinados.

Foi possível perceber essa pedagogia expressa
na forma de a professora se relacionar com as crian-
ças, Quando Ihes ensina Que têm Que obedecer e es-
perar Que Ihes digam o QUe, como e QUando fazer
alguma coisa.

A falta de compreensão sobre a especificidade
balho na educação infantil. Que implica educar

_" 3. a criança peouena de forma indissociável e
Co::=7.'e3cr.tal. não é fruto exclusivamente do pensa-

d~iSO["É resultado de uma prática dife-
es e ricas, desenvolvida

, • o de foi dado a

algumas crianças o direito de um atendimento de
Qualidade, e a outras um atendimento para suprir as
suas carências alimentares e de segurança.

A própria identidade da educação infantil. ain-
da em construção no Brasil. contribui para Que as
concepções dissociadas de educação e cuidado se
solldifiouern no meio educacional. Costumou-se
considerar Que para cuidar das crianças nos aspec-
tos de higiene, saúde e proteção, não era preciso
um profissional Qualificado. Neste sentido, se as ins-
tituições Que atendiam prioritariamente a "popula-
ção carente" tinham como intenção suprir as
carências básicas destas crianças, para Que então
profissionais Qualificados?

Sendo assim, é oferecido às crianças pobres um
atendimento oue pretensamente compensa as carên-
cias do seu meio familiar. Ele não é pensado em função
das suas necessidades físicas e psicológicas de movi-
mento, brincadeira, afeto, conhecimento, dentre tan-
tas outras. Se em casa as crianças não têm as devidas
condições de higiene, alimentação, sono, brincadeira,
além das mais diversas formas de ínteração, em um
meio Quenão corresponde à dignidade de todo e oual-
Quer cidadão, oualouer atendimento é considerado
como bom, pelo fato de ser superior ao QUea criança
tem em sua casa. Se as crianças são de "famílias caren-
tes", é suficiente passar um período do seu dia numa
instituição com outras crianças e adultos Que Ihes en-
sinam boas maneiras, e cuidam para Que não se ma-
chuouem. se alimentem, mesmo Que não tenham
acesso a um ambiente com espaços amplos e ricos de
estímulos, com paroue infantil. tanoue de areia, árvo-
res e jardins, brínouedos e jogos infantis, livros. Tal
concepção foi encontrada por Cruz (200 I: 16) ao en-
trevistar professoras de creches comunitárias. Ela diz:

A referência mais usada pelas professoras
para avaliar o trabalho oue a creche oferece é o Que
acham Que essas crianças receberiam se estivessem
em casa. levando em conta a falta de espaço das
peouenas habitações e a pouca disponibilidade de
tempo das mães para cuidarem de seus filhos, uma
professora exclama: "Isso aoui é um paraíso para
eles! Eles nunca iam ter isso em casa!"
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Porém, acredito Que um dos aspectos prepon-

tes e Q!.Ieinfluenciaram a disseminação de uma

COIlCe:xã-o dicotomizada de educação e cuidado -

rmeia a prática das professoras de educação

- em como base a cultura ocidental decor-

•• o modelo cartesiano, Que deu origem a uma

- _ mação completa do universo, do conhecimen-

• ..,ciência, da arte, da filosofia e da religião. De

acoroocom eil (1990). dentre estas fragmentações,

cruel é a Que divide o homem em razão, cor-

ação e intuição.

modernidade instituiu o império absoluto da

ue perdura há centenas de anos, um dos fato-

•...e contribuiu para a educação também conce-

uma perspectiva fragmentária. Neste sentido,

um atendimento marcado por dicotomias: edu-

-o e assistência social, instituição para crianças

e outra para crianças pobres, professores ouali-
s. a Quem compete ocupar-se das mentes, e

I sem oualifícação, para ocupar-se do corpo.

Do ponto de vista de Weil, os conceitos en-

e educação constituem exemplos deste mo-

r agmentado, Quando ensino se refere às
____rões intelectuais e sensoriais, de competência

ola, e educação refere-se aos sentimentos e

ec~~çê-)es,hábitos e atitudes interiores, de compe- .

das famílias.

'este sentido, justifica-se Que a educação das

rr.f~:lÇas peouenas seja entregue às professoras, a

compete ocupar-se da mente, enouanto a ou-

rofíssionais. menos Qualificados, compete ocu-

ar-se do corpo através da alimentação, da higiene,

evenção de acidentes. Vale ressaltar Que senti-

'os e intuições não são preocupação de um ou

ro na escola.

Vale registrar Que os cuidados oferecidos às

nças não incluem os referentes à afetividade. ão

• cuidado em relação ao seu bem-estar emocional,

a auto-estima, à construção do seu eu. As crían-
não são devidamente acalentadas Quando cho-

_ . não existe cuidado de se chegar próximo do seu

_ do, ouvir suas histórias, suas fantasias, seus me-

_ ,conhecer seus gostos, respeitando suas venta-

=

des. Como se pode esperar Que estas crianças se

desenvolvam bem, afetivamente? Se, segundo Cruz

(2000), ao longo da vida, os progressos de um as-
pecto Ido desenvolvimento psicomotor, afetivo e

cognitivol influenciam os outros, como pensar o de-

senvolvimento integral da criança, se a prática diária

em sala de aula restringe-se a atividades de cobrir

pontilhados ou pintar dentro do desenho? Se à crian-

ça não é dada a oportunidade de correr, movimen-

tar-se livremente, brincar, saltar, manipular objetos

diversos, contornar obstáculos, como poderá estar

desenvolvendo o seu corpo por inteiro? Se à criança

não é dada a oportunidade de se expressar, de expor

seus pontos de vista, se não participa de drama-

tizações, rodas de conversas; como poderá aprender

a confiar em si mesma, e a respeitar o outro? Como

poderá se perceber por inteiro?

Quais as conseoüêncías de um atendimento

em Que educação e cuidado são concebidos e reali-

zados como atividades distintas e restritas? Quais os

prejuízos Q!.Iepoderão trazer ao desenvolvimento das
crianças, numa perspectiva sócio-interacionista?

Nesta teoria, o homem é um ser sácto-his ó-
rico, Que se desenvolve na interação com o e'.

Que se constitui humano através da cultura, essa

concepção de desenvolvimento, o con e•...•·,•••..II.v

construí do num processo ao lonao da '
to. Para Vygotsky (1991). desenvolvin 'iLU.'U'r..

dizagem estão intcr-rclscionsdos
dia de vida da criança. São oc

dentes Que interagem. a e-

cada um tornando o o oro
a compreensão do

de desen '01 i e :0
vel para ma i rervencão

men o proxí al.

o.
s eis
escíndí-

e esen 'olvi-

Da e e, o desenvolvimento

da C(3 ÇJ 3 e-esco a é algo Que se assemelha a

m rocesso e a ídação de uma pedra bruta. Para

ela, as crianças entram brutas(..) como um diaman-
te. uma pedra Que você trás bota soui e você vai
lapidando ela aos poucos. ou então uma talha. um
pedaço de madeira. Esta idéia equívoca corresponde,
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portanto. a uma concepção ambientalista de desen-
volvimento. Ela não considera a criança como um
suieito capaz de transformar o meio em Que vive ao

esmo tempo Que é por ele transformada.
Sendo assim. o seu papel junto à criança é de

alguém Que sabe e Que vai ensinara Quem não sabe.
os numerais. as cores. a segurar o lápis na mão e
cobrir pontilhados. a falar corretamente, a comer
calada e de boca fechada. ou a obedecer. Para ela. a
criança tem um período. QUevai até Quatro anos para
..desenvolver". e seu papel neste processo de desen-
volvimento junto à criança é de incentivar e estimu-
lar. Como ela própria afirma: Eu digo, mesmo Que
ela lâça um risco, eu digo: tá lindo!

Se a intervenção pedagógica é concebida e
realizada desta forma. várias são as conseoüêncras
no processo de desenvolvimento dessas crianças.
sendo a mais cruel delas a de fazer a criança se per-
ceber também como ser fragmentado. Segundo
Moraes (1997). o pensamento cartesíano trouxe sé-
rias conseoüências na área educacional. inclusive com
sérias implicações para o futuro da humanidade. pois:

Na escola. continuamos limitando nossas
crianças ao espaço reduzido das suas carteiras.
imobilizadas em seus movimentos. silenciadas em
suas falas. impedidas de pensar. Reduzidas em sua
criatividade e em suas possibilidades de expres-
são. as crianças encontram-se também limitadas
em sua sociabilidade. presas à sua mente racional.
impossibilitadas de experimentar novos vôos e de
conoulstar novos espaços ( p. 50).

Para essa autora. a escola continua lnfluencia-
da pelas idéias de Descartes e. consecuenternente.
apresenta-se ainda (... ) fragmentando o todo em par-
tes. separando o corpo em cabeça. tronco e mem-
bros. as flores em pétalas. a história em fatos isolados.
sem se preocupar com a integração. a mteração, a
continuidade e a síntese (1997. p.51).

Com base nessa afirmação. e das observações
Que realizei na Unidade. compreendo Que se faz ne-
cessário investir na formação de professores. repen-
sa os currículos. ouvir práticas construídas entre as

Quatro paredes de milhares de salas de aulas. onde.
com certeza. as professoras de educação infantil es-
tão buscando formas concretas de enfrentar seu co-
tidiano. rompendo com a dicotomia teoria e prática.

Nesta perspectiva. é urgente recuperar a intei-
reza do ser humano. pela própria necessidade de Que
a humanidade passe a se perceber como parte inte-
grante do planeta e não como seu dono absoluto. a
Quem pode submeter os maiores absurdos em nome
da sua própria existência. A educação. e em especial
as instituições de educação infantil. são o espaço pri-
vilegiado. uma vez Que atuam junto às crianças na
sua mais tenra idade. sendo portanto imprescindível
Que sejam vistas e tratadas como um ser indivisível.
constituído de corpo. mente. emoção e intuição.

A busca de um atendimento Que integre edu-
cação e CUidado. com Qualidade. para toda e Qual-
Quer criança brasileira. não se faz apenas com ações
isoladas e individuais. mas com políticas sérias e so-
bretudo com o compromisso político dos governantes.

Referências Bibliográficas

CAMPOS. Maria Malta. Educar e cuidar: Questões
sobre o perfil do profissional de educação infantil.
In: BRASIL. Ministério da Educação e do Despor-
to. Secretaria de Educação Fundamental. Departa-
mento de Política de Educação Fundamental.
Coordenação Geral de Educação Infantil. Por uma
política de formação do pro/lssional de educação
inlânli! Brasília. 1994.

CERISARA. Ana Beatriz. Educar e cuidar: por onde
anda a educação infantil? Perspectiva. Florianópolis.
v.17. n. Especial. 1999.

CRUZ. Silvia Helena Vieira. A creche comunitária
na visão das professoras e famílias usuárias. Revista
Brasileira de Educação. Campinas. n. 16. p. 48-
60. 200 I.

CRUZ. Silvia Helena Vieira. Desenvolvimento e apren-
dizagem da criança. Fortaleza: SEDUC. 2000. (Sé-
rie Ensinando e Aprendendo, v. 2)

44 2002



RY.Carlos Roberto lamil. A educação infantil como

:. rei o. In: BRASIL. Ministério da Educação e do

es orto. Secretaria de Educação Fundamental.

artamento de Política da Educação Fundamen-

. Coordenação Geral de Educação Infantil. Subsí-
_ os para credenciamento e funcionamento de

tituiçôcs de educação inlántil. Brasília. 1998.

HLMANN Ir.. Moysés. Infância e educação inlán-
. : uma abordagem histórica. ~orto Alegre: Media-

- . 1998.

HLMANN lr.. Moysés. Educação infantil e currí-

a.lo. In: FARIA. Ana Lúcia Goulart: PAlHARES.

arina Silveira (Org.) Pós-LDB: rumos e dcsstlos.
mpinas: Autores Associados. 1999.

EDUCAÇÃO EM DEBATE FORTALEZA ANO 24

MORAES. Maria Cândida. Oparadigl713et1!J.rc::rcix:i:J
emergente. Campinas: Papírus. 1997.

SIMONETTI. Maria Amália: COELHO. Rita de

Freitas. A instituição de educação inlántil. Farta eza.

SEDUC. 2000. (Série Ensinando e Aprendendo. .4

VYGOTSKY. lev Semenovich. A formação social da
mente: o desenvolvimento dos processos psicológicos
superiores. 4. ed. São Paulo: Martins Fontes. 1991 .

WEll. Pierre. A arte de viver em paz. São Paulo:

Gente. 1993.

WEISS. Elfj Marfrit Gohring. O cuidado na educa-

ção infantil - contribuições da área da saúde. Pers-
pectiva. Florianópolis. v.17. n. Especial. 1999.

19


