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RESUMO 
 
 

O presente trabalho de conclusão de curso – O trabalho pedagógico na educação 
infantil e a relação entre  cuidado e educação – teve como objetivo analisar como 
tem sido constituida a finalidade da educação infantil na Contemporaneidade, 
especificamente, o trabalho pedagógico dos professores que atuam no berçario, 
bem como a relação entre cuidado e educação. Sabemos, contudo, que mediante as 
conquistas legais e políticas, atualmente o berçario não deve ser visto apenas como 
um lugar para apenas cuidar de crianças, haja vista que estão em desenvolvimento 
e necessitam ser estimuladas constantemente para que assim desenvolvam-se 
integralmente. A escola infantil, longe de ser um depósito de crianças, hoje deve ser 
resignificada na sua função contemplando a relação entre cuidado e educação, tão 
bem enfatizado nas políticas publicas voltadas a educação infantil. Para tanto, teve-
se como metodologia, um estudo bibliográfio e estudo de caso, com uso de 
questionários aplicados aos professores que atuam no berçario. No que se refere 
aos estudos, podemos constatar que a educação infantil sofreu mudanças, 
principalmente, em suas práticas de trabalho cotidiano com as crianças. O que antes 
era visto como um depósito de crianças, temos hoje um novo encaminhamento 
metodológico em favor de ser um espaço de aprendizagem e desenvolvimento 
infantil, mudanças essas conquistadas até na sua nomenclatura, que de creche 
passa agora para Centro de Educação Infantil.  
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ABSTRACT  

 
 
This conclusion work of course – the pedagogical work in early childhood education 
and the relationship between care and education – aimed to analyze how has been 
formed for the purpose of early childhood education in contemporary, specifically, the 
pedagogical work of teachers who work in the nursery, as well as the relationship 
between care and education. We know, however, that through legal and political 
achievements, currently the nursery should not be seen only as a place to just take 
care of children, that are in development and need to be constantly stimulated to 
develop soundly. The infant school, far from being a deposit of children today should 
be resignificada in its function by contemplating the relationship between care and 
education, so well emphasized in public policies directed to child education. For both, 
had as a methodology, a study bibliography and case study, with the use of 
questionnaires to teachers who work in the nursery. In the case of the studies, we 
can see that the children's education suffered changes, mostly in its practice of daily 
work with children. 
 

 

 

Keywords: Childhood. Care for and educate. Early childhood education. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho tem como objetivo fazer um estudo aprofundado acerca da 

educação infantil, desde seus primórdios, descrevendo sua importância, bem como 

a relação entre cuidar e educar nas salas do berçário.  

Diante disso, o objeto de estudo consiste em discutir sobre a o trabalho 

pedagógico docente na educação infantil, especificamente no berçário, superando o 

trabalho apenas assistencialista e de cuidado.  

Sabemos, contudo, que crianças pequenas passam por esta etapa de 

cuidados básicos, de afetividade, para ser inserido no contexto educacional. Nesse 

sentido, abordamos nessa pesquisa como que era realizado antigamente esse 

trabalho nas instituições de educação infantil, tendo como crença apenas a 

necessidade de se trabalhar com o cuidado infantil.  

Atualmente, longe de ser um depósito de criança, a escola infantil tem 

buscado desmistificar sua função social e pedagógica, bem como definir linhas 

mestras de um trabalho comprometido com a educação e cuidado de crianças. Para 

tanto, temos o seguinte questionamento: Como vem sendo constituído o trabalho 

pedagógico na educação infantil, principalmente no que se refere a relação entre 

cuidar e educar? 

Em busca de respostas teve-se como metodologia de trabalho, um estudo 

bibliográfico atrelado a pesquisa de campo com estudo de caso em um dos centros 

de educação infantil localizado na cidade de Rolândia. A pesquisa aconteceu com 

uso de questionários1 que foram aplicados aos professores que atuam com crianças 

pequenas, no caso o berçário, a fim de compreender suas concepções e suas 

práticas pedagógicas com essa faixa etária.  

Nesse estudo, tivemos como objetivo também, resignificar o conceito de 

creche para uma leitura contemporânea, principalmente, compreender a mudança 

do nome creche para Centro de Educação Infantil. Para tanto, abordamos todo o 

processo de transformações baseados em leis que vem amparar cada uma das 

modificações que a educação infantil passou até os dias de hoje.  

                                                
1
 As respostas ao questionário encontram-se em anexo ao trabalho de pesquisa. 
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Este tema foi escolhido com o intuito de procurar compreender melhor todo o 

trabalho e anseios realizados com a criança pequena ontem e hoje, a importância da 

interação do professor com seu aluno, desde a educação no berçário, as realizações 

e potencialidades que a criança traz consigo, suas descobertas, a criança como um 

individuo provido de direitos, sendo o primeiro deles o direito de ser criança.  

Diante disso, ousamos inferir que tal prática deve caminhar na perspectiva 

de interagir, compreender, focando o desenvolvimento integral da criança, fazendo 

com que esta venha desfrutar de novas experiências.  

A metodologia utilizada foi o estudo bibliográfico com apresentação de 

capítulos. O primeiro capítulo abordou acerca da História da Educação Infantil a 

partir da Revolução Industrial, tendo como parâmetro de analise, suas leis e funções 

nesse período histórico. 

O segundo capítulo preocupou-se em discutir acerca do trabalho educativo e 

histórico no berçário, tecendo um olhar específico para a relação entre cuidar e 

educar, bem como o compromisso com a aprendizagem e desenvolvimento integral 

da criança pequena.  

Para o terceiro capítulo, preocupou-se em estudar acerca do trabalho 

específico de uma instituição de educação infantil, refletindo sobre o projeto político 

pedagógico e o papel dos professores atuantes com crianças no berçário. 

Acreditamos, contudo, que foi possível refletir sobre o objeto de estudo, na 

teoria através de alguns autores que vem subsidiando a pesquisa, como também 

utilizando-se como ferramenta do trabalho a pesquisa de campo, pudemos analisar 

as a educação infantil na contemporaneidade, tecendo um olhar comparativo como o 

contexto histórico, percebendo sua valorização no processo de formação e 

desenvolvimento infantil, bem como suas mudanças crescentes, ou seja, as 

conquistas no decorrer das mudanças sociais mais amplas.  
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2 ANÁLISE HISTÓRICA DA EDUCAÇÃO INFANTIL NO BRASIL A PARTIR DA 

REVOLUÇÃO INDUSTRIAL (SÉCULOS XVIII E XIX) 

 

Para uma melhor compreensão do que seja a educação infantil na 

contemporaneidade e sua finalidade educativa, é necessário pensarmos 

historicamente como essa primeira etapa de educação básica veio se constituindo 

ao longo das mudanças sociais e históricas de cada época. Sabemos, entretanto, 

que pensar a escola distante das condições sociais mais amplas torna-se 

insignificante, daí percebermos que conforme processam as mudanças na história 

social e econômica, as concepções de sociedade, educação e sujeito são também 

alterados, modificadas. 

Nesse intuito, objetivamos descrever nesse primeiro capitulo uma reflexão 

histórica de como tem sido constituída a educação infantil no Brasil a partir da 

Revolução Industrial (séculos XVIII e XIX), tendo como base seu surgimento e sua 

função assistencial, de cuidados de crianças. Faremos um aparato de como surgiu 

essas instituições de cuidados para com as crianças pequenas, de cunho 

assistencialista, suas funções primárias, suas várias nomenclaturas, quem foi os 

pioneiros, o porquê de seu surgimento e as transformações que foram acontecendo 

com o decorrer do tempo até os tempos atuais.  

Segundo Oliveira (1995) a creche tem o seu surgimento na França, sendo 

este o primeiro programa de atendimento a criança pequena. Seu fundador foi o 

padre chamado Oberlin e sua fundação ocorreu em 1767. Em seu surgimento, a 

princípio, foi nomeada como “escola de tricô’, devido ao círculo que a professora 

fazia com os alunos e ficava tricotando, posteriormente, seu nome foi mudado para 

creche que em francês significa “manjedoura”. A finalidade da creche foi o de abrigar 

as crianças enquanto seus pais trabalhavam, outros países foram adotando essa 

prática. Ainda, o nome manjedoura tinha relação com o simbolismo religioso cristão 

que era o de propiciar amparo às crianças necessitadas. 

Em 1873, na Alemanha, foi criado por Fröebel o chamado “jardim de 

infância. Na Itália no século XX, Maria Montessori, acreditando na capacidade que a 

criança traz, criou a “casa dei bambini” (casa das crianças), que tinha como público 

de atendimento, crianças pobres. Na Inglaterra, destacamos o “infantário” – século 
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XX - criado por Margaret Mcmillan juntamente com sua irmã Rachel, ambas 

preocupadas com as péssimas condições de vida das crianças atendidas 

(SEBASTINI, 2006). 

Desse modo, Sebastini (2006 p.38) afirma que:  

 

Assim, podemos dizer que a creche surgiu como uma instituição 
assistencial que ocupava o lugar da família, nas mais diversas 
formas de ausência. Podemos também dizer que a organização da 
família moderna atribuía para si a responsabilidade pelo cuidado e 
pela educação da criança pequena. Portanto, somente as famílias 
que não conseguiam atender a essa função é que utilizavam a 
creche (SEBASTIANI, 2006 p.38). 

 

Nessa perspectiva podemos ver que a educação não era fator primordial e 

nem incluso nas práticas dentro desta instituição, ou seja, somente só cuidar era 

prática que envolvia o trabalho nesses ambientes, o que importava eram as 

necessidades básicas da criança atendida (alimentação, questões de higiene e um 

lugar para ficar enquanto suas mães trabalhavam). 

Oliveira (apud CORTEZ, 2002 p. 57) nos esclarece esse fato: 

 

O delineamento da história da educação infantil por pesquisadores 
de muitos países tem evidenciado que a concepção de infância é 
uma construção histórica e social, coexistindo em um mesmo 
momento múltiplas idéias de criança e de desenvolvimento infantil. 
essas idéias, perpassadas por quadros ideológicos em debate a 
cada momento, constituem importante mediador das práticas 
educacionais com criança até 6 anos de idade na família e fora 
dela. 

 

Em se tratando, dos séculos XV e XVI e, considerando o desenvolvimento 

da sociedade nesse contexto, vemos que a educação infantil passa a ser 

considerada uma possibilidade para o desenvolvimento ativo da criança e essa 

perspectiva de mudança pode ser constatada a partir da elaboração de um 

pensamento pedagógico que pudesse ir além da prática assistencialista. Nesta 

época ocorria-se a Revolução Industrial, devido ao capital acumulado e explorado de 

outros continentes, este momento levou a expropriação de antigos saberes dos 

trabalhadores, modificando as exigências educacionais de outras gerações. 
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Entretanto, a mudança do pensamento pedagógico, a princípio, atinge a camada 

economicamente abastada da sociedade, não contemplando as crianças 

provenientes da classe mais pobre. Essas continuaram recebendo um atendimento 

meramente assistencial, sendo a escola infantil, depósito de crianças. 

Comênio (apud CORTEZ, 2002) acreditava que o nível inicial de ensino era 

o “colo da mãe”, dentro do seio familiar, posteriormente, elaborou um plano de 

escola maternal, na qual se recomendava que fossem usados recursos para educar 

a criança, estes são: livros de imagem, materiais audiovisuais. 

Para Rousseau (1712-1778) a prática educacional deveria seguir livre, rumo 

a natureza, na qual não fosse orientada pelos adultos. Pestalozzi (1746-1827) 

também trouxe sua contribuição a este momento histórico, atribuindo que a 

educação deveria cuidar de desenvolvimento afetivo, o amor, aquele existente na 

família. 

Cada autor em seus respectivos modelos de educação visava em comum 

atender populações desfavorecidas, suas teorias pedagógicas contribuíram 

posteriormente para orientar outros modelos de instituições voltadas ao atendimento 

da classe média, além da elaboração de materiais a serem usados na educação 

infantil. 

A partir do século XVIII a escola da infância surge como meio de educação, 

a criança deixou de aprender a vida por meio do contato direto com os adultos. Ela 

foi separada dos adultos próximos (basicamente familiares) e mantida à distância na 

escola. Começa um longo processo, a escola confinou uma infância outrora livre 

num regime disciplinar cada vez mais rigoroso, que nos séculos XVIII e XIX resultou 

no regime total de “internato”. (ÁRIES, 1978, p.277) 

Neste período, as ordens religiosas tornaram-se dedicadas ao ensino às 

crianças e aos jovens. A igreja afasta a criança de assuntos ligados ao sexo, 

apontando inadequações que estas vivências traziam à formação do caráter e da 

moral dos indivíduos. Passaram a constituir escolas onde, além da preocupação 

básica com o ensino da religião e da moral, ensinavam-se habilidades como leitura, 

escrita, aritmética, etc. A Igreja, por se interessar em que as crianças aprendessem 

formalmente os preceitos religiosos, torna-se grande defensora da escolarização. 



14 

 

 

 

Em relação à família, esta se tornou o centro de afeição entre pais e filhos, 

algo que não era antes. Um sentimento inteiramente novo; os pais se interessavam 

pelos estudos de seus filhos e os acompanhavam com intensidade. A família 

começou a se organizar em torno da criança, sem a indiferença que marcou o 

passado. 

As crianças ganharam roupas específicas que a distinguia dos adultos. Era 

uma prova de mudança ocorrida na atitude com relação a elas. Percebe-se que o 

sentimento da família mudou. Deste período, concluí-se que a criança paga um 

preço alto pela conquista de sua identidade de criança filho-aluno. 

Como diz Frabboni (1998, p.67): 

 

É a criança institucionalizada, o direito de ser criança (de ter 
atenções, gratificações, espaços, jogos) é legitimado somente sob 
a condição de pertencer a este tipo de família e a este tipo de 
escola. A criança existe somente como minha, tua, nossa, sua 
criança, ou seja, dentro de uma estreita privatização de relações e 
de definições. 

 

O que se pode perceber é que o modo como a infância é compreendida 

guarda estreita relação com o desenvolvimento cultural e social das sociedades. Só 

depois que a idéia de indivíduo se tornou corrente foi possível conceber que a 

criança não era simplesmente um “pequeno adulto”, mas um ser que exige atenção 

e cuidados próprios da sua idade. 

Os estudos de Piaget sobre o desenvolvimento psicológico das crianças, 

bem como os de Vygotsky e Wallon, representam grandes avanços nesse campo, 

fazendo com que hoje tenhamos muito claro que a infância é uma fase fundamental 

na formação dos indivíduos, razão pela qual deve merecer especial atenção, 

principalmente quando pensamentos na relação entre cuidar e educar. 

É sabido, que cada criança apresenta um desenvolvimento dinâmico, ativo e 

interativo, constituindo uma forma singular de aprender, que a diferencia em alguns 

momentos e a assemelha em outras. Quando observamos nossas crianças, 

podemos perceber que, apesar da semelhança cronológica, existem diferentes 

infâncias: 1) criança pertencente à famílias com nível sócio-econômico alto, que 

brinca e estuda, mas tem uma rotina preenchida com inúmeras atividades (esportes, 



15 

 

 

 

estudo de línguas estrangeiras, artes, etc); 2) criança que participa da formação da 

renda familiar e, por isso trabalha e nem sempre pode estudar; 3)  criança que, nas 

grandes cidades, acompanha os adultos ou até mesmo outras crianças, e fica 

pedindo esmolas ou cometendo pequenas infrações; 4)  criança que ajuda o pai ou a 

mãe nas tarefas diárias de casa ou do trabalho, aprendendo desde cedo uma 

profissão e outros tipos de infâncias que não são mencionadas nesse trabalho. 

Todas são crianças, porém suas situações de socialização, condições de 

vida, tempo de escolarização, de brincadeiras e de trabalho são diferentes. É 

fundamental que tenhamos consciência dessas diferenças para que saibamos 

conhecer melhor as crianças, com quem convivemos e com quem, como 

educadores, têm responsabilidade.  

 

2.1 A CRECHE NO BRASIL 

 

Em se tratando do surgimento da creche no Brasil, podemos afirmar que 

surge a partir do século XX, na função de ser depósito de crianças filhos de mães 

trabalhadoras. Podemos perceber, conforme contribuições históricas, que nesse 

período predominou a “casa dos expostos”, que consistia num lugar para deixar 

crianças que não eram desejadas por seus pais, por fatores diversos, 

principalmente, por apresentarem algum tipo de deficiência.  

Romão de Matos, comerciante da época (1880-1979) preocupado com o 

grande número de crianças desamparadas e abandonadas decidiu doar recursos a 

Santa Casa de Misericórdia desse amparo a essas crianças, porém as condições de 

atendimento eram muito precárias devido a isso em 13 anos de funcionamento, 

tendo dado entrada aproximadamente 12 mil crianças, segundo Sebastini apenas 

mil sobreviveram. 

Em 1900 a 1930 foram criados novos ambientes de cuidado, muitas fábricas 

passaram a contratar operários europeus, estes por sua vez não satisfeitos com 

suas precárias condições de trabalho passaram a ser organizar e criaram 

movimentos protestando melhores condições de vida e de trabalho. Os empresários 

por sua vez para amenizar a situação, criaram vilas operárias, clubes esportivos e 
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algumas creches e escolas maternais para os filhos de operários, porém não foi só 

este fato que proporcionou a criação das creches. Sebastiani (2006) nos mostra que 

existiu nesta época alguns grupos de mulheres de classe alta, que organizadas em 

associações religiosas ou filantrópicas criaram várias creches. 

Devido aos grupos organizados por mulheres economicamente abastadas e 

envolvidas em associações religiosas ou filantrópicas, foi fundado com sede no Rio 

de Janeiro o “Instituto de Proteção e Assistência a Infância do Brasil”, com o objetivo 

de construir mais creches que pudessem dar assistência às crianças. Em 1922 o 

Estado passou a se preocupar com a criança, organizando o 1 Congresso Brasileiro 

de Proteção a Infância, cujo o enfoque foi limitar as funções da creche; combater a 

pobreza e a mortalidade infantil e, atender as crianças filhos da classe trabalhadora, 

porém reforçando o lugar da mulher dentro do lar. 

Em 1930 a 1980 e, reforçando as relações entre criança e a pátria, as 

autoridades governamentais passaram a defender a prática de cuidado e educação 

da criança pequena. O governo de Getúlio Vargas institui uma lei que todo 

estabelecimento onde houvesse 30 ou mais mulheres trabalhando deveriam ter uma 

creche, porém até os tempos de hoje essa lei não é cumprida. Já em 1960 outra 

forma de pensamento começa a surgir nas creches, referente a  “educação 

compensatória”, onde consideravam que se a criança pobre, carente e privada 

culturalmente deveria ter oportunidade de freqüentar esse espaço de atendimento 

infantil, já que a creche deveria suprir essa carência, inserindo a estes a 

responsabilidade da mudança social (FRABBONI, 1998). 

Na década de 70 ocorre o 1º Congresso da Mulher Paulista, que tem como 

propósito reivindicar a participação do Estado em relação a criação de redes 

públicas de atendimento infantil – creches. Nesse mesmo período, temos a criação 

do projeto Casulo, que atendia crianças de 0 a 6 anos de idade, na finalidade de 

deixar as mães com tempo livre para buscar melhorias no trabalho e, 

conseqüentemente, aumentar a renda familiar. 

Já na década de 80, esse momento deu um salto em relação a educação 

infantil, creches e pré-escola, tais como a importância da educação a criança 

pequena reconhecido o direito conforme a legislação em vigor. Nesse sentido, 
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vemos que conforme a Constituição de 1988, as creches e pré-escolas passam a 

ser direito da família e dever do Estado. 

Nesse sentido, Oliveira (1994 p.9) afirma que:  

 

A história das creches difere da história da escola básica. Esta 
última foi primeira, a escola para os filhos das classes médias e 
altas, e a população mais pobre teve, e ainda tem, de brigar para 
nela entrar e permanecer. A creche, por outro lado,nasceu 
acolhendo os pobres e, apenas recentemente, tem sido tomada e 
recriada pela classe média. 

 

Podemos ver que até os tempos atuais (século XXI), ainda se tem uma 

prática de associação da creche com o atendimento às crianças pobres, entretanto, 

pensar dessa forma já não é mais suficiente, já que nesses espaços infantis vemos 

constituir grupos diversos de crianças: crianças pobres e ricas; crianças filhos de 

mães que trabalham e de mães que não trabalham, entre outras questões.   

 

2.2 A EDUCAÇÃO INFANTIL NOS DOCUMENTOS LEGAIS 

 

As instituições dedicadas ao cuidar e educar de crianças pequenas são 

concebidas como um direito da população cabe fazer uma ressalva que nem sempre 

foi assim. Durante muito tempo eram vistos como um “favor”, em decorrência disso 

assegurando a educação coletiva, muitas lutas se sucedeu em virtude, tendo como 

resultados a concretização em leis, trazendo avanços, guiando a qualidade do 

atendimento. 

No caso da Constituição Federal de 1988 vemos algumas iniciativas legais 

que se fizeram fundamentais no avanço das discussões sobre os direitos da criança 

em receber educação e cuidado. A Constituição Federal de 1988 teve intenso 

processo de transição de regime militar para a democracia, trazendo grandes 

avanços, sendo que dentro destes avanços a educação infantil não ficou de fora, a 

Constituição Federal a coloca como um dever do estado. O artigo 208, inciso IV, diz 

o seguinte: IV – atendimento em creches e pré escolas a criança de 0 a 6 anos de 

idade (...), (Constituição brasileira, artigo 208,1988). 
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Oliveira (1994) nos mostra que nesse sentido, começa a se pensar numa 

proposta de institucionalização do atendimento às crianças pequenas, com olhares 

voltados para um trabalho organizado e com programas de atendimento as 

necessidades das crianças já com o caráter não somente assistencial, mas, 

contudo, educativo, 

Essas contribuições puderam ser reafirmadas com o Estatuto da Criança e 

do Adolescente, criado em 1990 e que traz os direitos e deveres da criança e 

adolescente, reforçando enquanto direito, o de freqüentar a educação infantil na 

qualidade de primeira etapa da educação básica, concretizando as conquistas na 

qual a Constituição Federal alcançou. 

O estatuto da criança e do adolescente (ECA) é um documento no qual está 

contido os direitos e deveres da criança e adolescente e do estado, promulgado dois 

anos após a Constituição Federal, e que prioriza o dever do estado com o 

atendimento de crianças em espaço de educação infantil. O ECA é a 

regulamentação do artigo 227, contido na Constituição Federal, no qual coloca a 

criança e o adolescente como prioridade nacional, exercida pela participação de 

diversos setores sociais. 

Pensando, desse modo, temos que ver a criança como um indivíduo, com 

dificuldades e necessidades totalmente diferente de outro. Em relação a educação 

infantil a criança tem requerido novas formas de educar e cuidar,sendo um estimulo 

a elaboração de políticas públicas. “As instituições públicas de educação infantil, 

além da sua função básica, assegurarão saúde e assistência em complementação a 

ação da família” (BRASIL, 1996 art. 41). 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB nº 9.394/96) 

representa o mais recente avanço para a área, impulsionando vários setores 

educacionais em defesa de um novo modelo de educação infantil. Essa lei nos 

mostra que a educação infantil tem como finalidade o desenvolvimento integral das 

crianças até seis anos de idade, em seu aspecto físico, psicológico, intelectual e 

social, afirmando a cidadania da criança agora. Pretende valorizar as atividades 

desempenhadas nas creches e pré-escolas, ressaltando a integração do cuidado 

com a educação, neste momento faremos um aparato aos artigos mais importantes 

(BRASIL, 1996). 
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Nesse sentido, vemos que conforme consta no artigo 21 da LDB, a 

educação básica é composta pela educação infantil, ensino fundamental e ensino 

médio, sendo a educação infantil a primeira etapa da educação básica e que precisa 

ser considerada na sua seriedade e com propostas que realmente venham a 

contribuir para a aprendizagem e o desenvolvimento de crianças na primeira 

infância. 

Neste artigo, fica clara a finalidade da educação infantil como processo de 

ensino, reconhecendo também o trabalho de educar e cuidar desenvolvido nas 

creches e escolas entendendo que a educação se inicia nos primeiros anos de vida. 

A lei diz que a educação infantil deve se integrar aos sistemas municipais ou 

estaduais de ensino, como parte da educação básica, no prazo de três anos a partir 

de sua publicação (BRASIL, 1996 art. 89) 

Pensando na finalidade da educação infantil enquanto educação integral, 

devemos considerar o papel primordial da família. A discussão que travamos é de 

um trabalho articulado entre família e escola, de modo que a educação infantil seja, 

efetivamente, um complemento do trabalho familiar e não substituição dele. Sem 

essa participação da família não há como ocorrer o desenvolvimento integral da 

criança. A própria relação entre cuidar e educar deve ser vista com responsabilidade 

pelas duas instituições sociais, no caso a família e a escola, em favor de uma vida 

com qualidade para a criança pequena. 

Ainda como contribuição legal, mas em caráter de orientação e não 

imposição tem o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil2. É um 

documento que contribui com as políticas e programas da educação infantil, 

socializa informações, discussões e pesquisas. Com respaldo de lei que possibilita 

algumas orientações no campo do trabalho com as crianças pequenas, não no 

sentido de ser encarado como uma “camisa de força”, mas como um documento que 

referencia e contribui com pressupostos teórico-metodológicos para o nosso trabalho 

docente na educação infantil. 

O Referencial Curricular Nacional para a Educação infantil (RCNEI) 

documento oficial (COED-MEC 1988), contém um capitulo que traz o 

desenvolvimento na educação infantil, após isso apresenta o brincar como prática de 

                                                
2
 Toda vez que citado lê-se pela sigla RCNEI. 
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ensino e interação do ser humano é de extrema importância conhecer este 

documento, na busca de uma base teórica em relação ao atendimento na educação 

infantil, conduzindo o profissional a uma postura ética perante as crianças e suas 

respectivas famílias (BRASIL, 1998). 

Sua proposta visa as redes e municípios, tendo como conteúdos avaliações 

e planejamentos pedagógico, amparando assim redes de ensino do município, cada 

instituição deve elaborar sua proposta pedagógica segundo sua realidade, 

respeitando o que esta descrito na LDB em relação à educação nacional incluindo 

as creches e pré-escolas. Brandão nos esclarece que o artigo 30 da LDB é dividido 

em duas fases, de acordo com a faixa etária da criança, a primeira fase é a da 

educação infantil, oferecidas em “creches e ou entidades equivalentes para crianças 

de até três anos de idade” (inciso I), e a segunda fase oferecida nas “pré-escolas, 

para as crianças de quatro a seis anos de idade” (inciso II). 

O RCNEI nos mostra a valorização deste ser pequeno que é a criança, que 

como todo ser humano é um sujeito inserido em uma organização familiar, na qual 

está inserido em uma sociedade, em seu processo de construção de conhecimento 

utilizam de várias estratégias uma delas é a linguagem que as permite a interação, 

exercendo a capacidade que possuem, e este é o grande desafio da educação 

infantil, de compreender e reconhecer a singularidade de cada um. 

 

Embora as crianças desenvolvam suas capacidades de maneira 
heterogênea, a educação tem por função criar condições para o 
desenvolvimento integral de todas as crianças, considerando, 
também, as possibilidades de aprendizagem que apresentam nas 
diferentes faixas etárias. Para que isso ocorra, faz-se necessário 
uma atuação que propicia o desenvolvimento de capacidades 
envolvendo aquelas de ordem física, afetiva, cognitiva, ética, 
estética, de relação interpessoal e inserção social (BRASIL, 1998 
vol.1p. 47). 

 

Dentro dos objetivos da educação infantil na perspectiva do RCNEI visa 

desenvolver a criança sua própria imagem, para atuar cada vez mais de forma 

independente, a descoberta de seu próprio corpo, estabelecer o vínculo afetivo e de 

troca com o adulto, o contato com o outro e as experiências vividas é o que ira 

marcar significativamente a questão do afeto.  
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Vygotsky (1998) defende que a construção do conhecimento se dá através 

de um intenso processo de interação entre pessoas e, que a partir delas, a criança 

vai se apropriando com o decorrer do tempo de tudo que está em seu meio, cultura, 

forma de pensamento, pouco a pouco conhecendo e construindo a realidade. 

O documento para a educação infantil nos mostra, ainda, que as mínimas 

manifestações da criança pequena são formas de construções, sendo que somente 

ter a educação infantil no papel de guardiã de crianças pequenas não basta. O 

importante, nesse momento, é acreditar que a educação infantil seja espaço de 

aprendizagem e desenvolvimento, por isso a relação entre cuidar e educar, seja por 

situações diversas, como: o brincar que demonstra uma forma de expressar 

emoções, sentimentos, pensamentos, desejos e necessidades; manifestações de 

diferentes formas de linguagens, com as expressões corporais, musicais, plástica, 

oral e escrita, etc. 

Desse modo, acreditamos conforme contribuições do referencial para a 

Educação Infantil, que a proposta curricular de cada escola infantil, deve focar, 

principalmente, nas características socioculturais e nas necessidades da população 

atendida, tendo como parâmetro de análise, o contexto social de cada criança 

envolvida. 

 

Um trabalho pedagógico em que cuidar e educar são aspetos 
integrados e realizados pela criação de um ambiente em que a 
criança se sinta segura a acolhida em sua maneira de ser, em que 
ela possa trabalhar adequadamente suas emoções, construir 
hipóteses sobre o mundo e elaborar sua identidade (OLIVEIRA, 
2002, p.8). 

 

Ainda, é importante ressaltar que hoje há a superação em relação ao espaço 

físico da escola infantil, o que antes era constituído de qualquer maneira, com 

adaptações de lugares inadequados, hoje se tem um olhar mais sensível para essa 

questão, considerando que a criança também aprende e se desenvolve a partir 

dessa constituição espacial na escola. As formas de organização dos espaços 

devem estar contundentes a uma proposta de ensino que garanta a relação entre 

cuidar e educar, já que são reconhecidos pelo discurso legal de que são elementos 

ativos ao processo de ensino, propiciando momentos de interação (BRASIL, 1998 

v.1). 
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Diante disso, conforme consta no documento RCNEI (BRASIL, 1998 p.31) 

os espaços da escola infantil devem:  

 

Propiciar a interação quer dizer, portanto, considerar que as 
diferentes formas de sentir, expressar e comunicar a realidade 
pelas crianças resultam em respostas diversas que são trocadas 
entre elas e que garantem parte significativa de suas 
aprendizagem.Uma das formas de propiciar essa troca é  a 
socialização de suas descobertas,quando o professor organiza as 
situações para que as crianças compartilhem seus percursos  
individuais na elaboração dos diferentes trabalhos realizados. 

 

Em contrapartida, ainda vemos que, a prática educacional não está 

condicionada somente a este dado, mas ao próprio processo de organização do 

trabalho pedagógico docente, considerando que a educação infantil é além de ser 

cuidadora, mas também educativa. 

 

3 O TRABALHO EDUCATIVO E DE CUIDADOS NO BERÇÁRIO (0 A 2 ANOS) 

3.1 O BEBÊ, O CUIDAR E O EDUCAR 

 

Neste capítulo temos o propósito de discutir a educação infantil enquanto 

espaço de cuidado e educação, principalmente acerca do trabalho educativo e de 

cuidados no berçário, já que tem se a tendência de restringir nessa faixa etária (0 a 

2 anos) somente as ações de cuidado para com a criança pequena.   

Para tanto, o objetivo consiste em compreender as formas de trabalho, os 

profissionais envolvidos, a formação acadêmica dos professores e as várias formas 

de ação e reação dentro deste contexto. Sabemos, contudo, que o trabalho no 

berçário deve ser reconhecido no campo da formação profissional e não somente 

como vocação e ou sentimento de amor por crianças pequenas.  

Longe de ser um espaço somente de cuidados conforme a rotina 

estabelecida pela escola infantil, o trabalho no berçário consiste em acreditar na 

possibilidade de mediação do professor no processo de desenvolvimento integral da 

criança, seja pelos aspectos; físico, biológico, afetivo, social, cognitivo, psicomotor. 
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Didonet (2003 p.06) acredita que não há um conteúdo na creche que esteja 

desvinculado das ações de cuidado. Ainda,  

 

[...] Não há um ensino, ou conhecimento ou hábito, que utilize uma 
via diferente da atenção afetuosa, alegre, disponível e promotora 
da progressiva autonomia da criança. Os conteúdos educativos da 
proposta pedagógica (da creche), por sua vez, não são objetos 
abstratos, de conhecimentos desvinculados de situações de vida, 
nem são elaborados pela criança pela via de transmissão oral,de 
ensino formal. Em vez disso, são interiorizados como construção 
da criança em um processo interativo com os outros em que entra 
em jogo a iniciativa, a ação, reação, pergunta e dúvida, a busca de 
entendimento. 

  

Considerando a afirmativa acima e relacionado com a idéia de Mayeroff 

(apud VERISSIMO 2001 p. 07) podemos inferir que: “No sentido mais significativo é 

ajudá-la a crescer e realizar-se... é um processo, uma forma de relação com o outro 

que envolve desenvolvimento... mediante o cuidado do outro, servido pelo cuidado, 

o homem vive o significado de sua própria vida”. Desse modo, acreditamos em 

ações de estimulação e mediação no berçário, superando práticas meramente 

assistenciais.  

 

3.2 E POR FALAR EM EDUCAR NO BERÇÁRIO 

 

O processo de educação no berçário se faz também importante e 

fundamental, principalmente, porque não há um conteúdo educativo na creche que 

esteja descolado das ações de cuidar e brincar. Ainda, não há uma educação, seja 

um conhecimento ou um hábito, que use via diferente da atenção afetuosa, alegre, 

disponível e promotora da progressiva autonomia da criança. 

Nesse sentido, partindo do que seja a prática educativa no berçário, 

acreditamos que está relacionada com o cuidar, ou seja, tal prática deve caminhar 

na perspectiva de interagir, compreender, focando o desenvolvimento integral da 

criança, fazendo com que estes possam desfrutar de novas experiências. 
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Há a necessidade de que o professor da educação infantil esteja 

comprometido com o desenvolvimento da criança, a partir das suas necessidades e 

interesses individuas, conforme a afirmativa do artigo da LDB 9394/96: 

 

A educação infantil, primeira etapa da Educação Básica, tem como 
finalidade o desenvolvimento integral da criança até seis anos de 
idade, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, 
complementando a ação da família e da comunidade (BRASIL, 
1996). 

 

Nesse sentido, acreditamos que a educação infantil tem o compromisso para 

além do assistencialismo, instigando e mediando o conhecimento junto às crianças, 

conforme suas especificidades e desenvolvimento. Há nesse sentido, a necessidade 

de firmar o direito ao processo de educação, algo que vem sendo conquistado no 

trabalho pedagógico conforme as discussões estabelecidas pela legislação, 

diretrizes e concepções teóricas.  

Conforme Rosemberg (1997 p.23),  

 

Para implantar este modelo de educação infantil que educa e 
cuida devemos, pois, afastarmos duas concepções inadequadas: 
a concepção de que educar é apenas instruir e alimentar a cabeça 
através de lições ou ensinamentos; e de que cuidar é um 
comportamento que as mulheres desenvolvem naturalmente em 
suas casas. O que estou querendo afirmar é que educar e cuidar 
de crianças pequenas em instituições coletivas é uma habilidade 
profissional que necessita ser aprendida e de condições de 
trabalho adequadas para se expressar.  

 

Após esse direito conquistado a criança pequena passa a ser vista com 

potencialidades a serem desenvolvidas no período da infância. Angotti (2006) coloca 

que “o período da infância é uma etapa singular da vida do ser humano, momento 

mágico, único de desenvolvimento e para tanto deve estar planejado, estruturado”, 

ou seja, o professor deve tornar a ação pedagógica um momento de ludicidade e 

descontração. 
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3.3 O CUIDAR E O BRINCAR NO BERÇÁRIO 

 

Ao pensar sobre o cuidar na escola infantil, especificamente, no berçário, 

devemos, primeiramente, levar em consideração a necessidade da criança/bebê que 

será cuidado. O bebê quando observado com um olhar mais aguçado pode dar 

pistas importantes sobre a qualidade daquilo que está recebendo, antes de tudo, 

deve-se estar comprometido com o outro, com sua singularidade, ser solidário as 

suas necessidades, confiando em suas capacidades, perante a isso é construído um 

vínculo afetivo entre quem cuida e quem é cuidado, ou seja, vai além do cuidado 

visando as necessidades básicas e, sim procurar compreender os alunos como 

parte integrante da educação. 

O cuidar busca valorizar, compreender e auxiliar a criança em seu 

desenvolvimento (capacidades, inteligência, coordenação motora). Além da 

dimensão afetiva e relacional do cuidado, é preciso que o professor possa ajudar a 

criança a identificar suas necessidades e priorizá-las, assim o cuidar é disponibilizar 

em sua totalidade a criança pequena uma atenção primária a tudo o que ela traz 

consigo: o modo como pensa, sente, age, visando a ampliação deste conhecimento 

e suas habilidades (BRASIL, 1998 v.1). 

Diante dessas mediações no berçário, é possível que as crianças se tornem, 

posteriormente, mais independente. As atividades voltadas para o bebê devem se 

constituir de maneira lúdica, pela ação do brincar, proporcionando prazer e 

desenvolvimento infantil. Brincar é de fato a coisa mais importante na vida de uma 

criança, especialmente na primeira infância, é tão importante e vital que do jogo e da 

forma que é conduzido depende em grande parte o desenvolvimento de o futuro ser 

humano. Através das ações, do fazer, do pensar e do brincar é que o ser humano 

vai construindo seu conhecimento e desenvolvendo suas estruturas psíquicas para 

se relacionar com o mundo que o cerca.  

Para Brougère (2003), a criança não nasce sabendo brincar: ela aprende 

primeiro com a mãe e depois com outros familiares. E assim é desde os tempos 

mais remotos. Por isso, diversos cientistas, antropólogos, psicólogos e sociólogos 

focaram suas pesquisas na relação do indivíduo com o lúdico. 
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Segundo Kishimoto (2001, p.229) a vida da criança é toda permeada pela 

brincadeira e pelo fantasiar. É nesse momento que ela experimenta suas novas 

habilidades, explora seu potencial, exercita sua imaginação, sua sociabilidade e sua 

criatividade. A brincadeira expressa a forma como uma criança reflete, ordena, 

desorganiza, destrói e reconstrói o mundo à sua maneira. É também um espaço 

onde a criança pode expressar, de modo simbólico suas fantasias, seus desejos, 

medos, sentimentos e os conhecimentos que vai construindo, a partir das 

experiências que vivem. 

Vygotsky (1994, p.117) afirma que na brincadeira “A criança se comporta 

além do comportamento habitual de sua idade, além de seu comportamento diário, 

no brinquedo, é como se ela fosse maior do que ela é na realidade”.  Em sua visão, 

a brincadeira cria uma zona de desenvolvimento proximal favorecendo e permitindo 

que as ações da criança ultrapassem o desenvolvimento real já alcançado 

permitindo-lhe novas possibilidades de ação sobre o mundo. Uma criança ao brincar 

de boneca repete situações ou acontecimentos presentes na vida adulta, como por 

exemplo, cuidar de um bebê. Ao fazê-lo ela imita a forma como a mãe cuida do 

irmão mais novo. 

Vygotsky (1994 p.118) ressalta que o brinquedo “[...] é muito mais a 

lembrança de alguma coisa que realmente ocorreu do que a imaginação. Na 

brincadeira todas as operações e ações que a criança realiza são reais e sociais; por 

meio delas a criança busca apreender a realidade”.  

Percebe-se então que o brincar possibilita o desenvolvimento integral da 

criança, já que ela se envolve afetivamente, convive socialmente e opera 

mentalmente, tudo isto, de uma maneira envolvente, em que a criança despende 

energia, imaginação, constrói normas e cria alternativas para resolver os imprevistos 

que surgem no ato de brincar. 

De acordo com Kishimoto (2005 p.66): 

 

Brincando, portanto, a criança coloca-se num papel de poder, em 
que ela pode dominar os vilões ou as situações que provocariam 
medo ou que a fariam se sentir-se vulnerável e insegura. A 
brincadeira de super-herói, ao mesmo tempo em que ajuda a 
criança a construir a autoconfiança, leva-a a superar obstáculos da 
vida real, como se vestir, comer um alimento sem deixar cair, fazer 
amigos, enfim, corresponder às expectativas dos padrões adultos. 
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Velasco (1996, p.69) completa o pensamento de Kishimoto (2005), pois: 

 

A criança constrói sua personalidade brincando. A brincadeira é 
uma parcela importante da sua vida. Para o adulto as experiências 
tanto externas como internas podem ser férteis, mas para a 
criança essa riqueza encontra-se principalmente na brincadeira e 
na fantasia. 

 

A educadora Vera Lúcia dos Santos (1990), em seu texto Promovendo o 

Desenvolvimento do Faz-de-Conta na Educação Infantil, fala que, ao observarmos 

crianças brincando, ficamos impressionados com a forma como elas são absorvidas 

por essa atividade. Como não se cansam? De onde vem tanta energia? O que faz 

com que as crianças, mesmo esgotadas e sem fôlego, continuem a correr para não 

serem pegas numa brincadeira de pega-pega, ou permaneçam escondidas num 

cantinho, apesar do medo do escuro, num jogo de esconde-esconde? A resposta é 

simples: a causa de tamanha entrega e envolvimento por parte das crianças é o 

prazer e o divertimento que o brincar dá a elas. 

Bruno Bettelheim (1988), em seu livro Uma Vida para seu Filho, fala que a 

brincadeira é uma ponte para a realidade e que nós, adultos, através de uma 

brincadeira de criança, podemos compreender como ela vê e constrói o mundo: 

quais são as suas preocupações, que problemas ela sente, como ela gostaria que 

fosse a sua vida. Pela brincadeira, ela expressa o que teria dificuldade de colocar 

em palavras. Ele diz ainda que a criança escolha a sua brincadeira de acordo com 

os seus desejos, problemas e ansiedades. Ou, seja, brincar é a sua linguagem 

secreta que devemos respeitar mesmo que não a entendamos. 

Neste mesmo raciocínio, se observarmos atentamente a criança brincando, 

constatamos que neste brincar está presente a construção de representações de si 

mesma, do outro e do mundo, ao mesmo tempo em que, comportamentos e hábitos 

são revelados e internalizados por meio das brincadeiras. Através do brincar a 

criança consegue expressar sua necessidade, sua curiosidade, seu desejo de criar, 

de ser aceita e protegida, de se unir e conviver com outros. 

Smole (2000, p.14) enfatiza que:  
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Quando brinca, a criança se defronta com desafios e problemas, 
devendo constantemente buscar soluções para as situações a ela 
colocadas. A brincadeira auxilia a criança a criar uma imagem de 
respeito a si mesma, manifestar gostos, desejos, dúvidas, mal-
estar, críticas e aborrecimentos, etc. 

 

Este mesmo autor ainda diz que qualquer adulto que observe uma criança 

brincando percebe que esta situação contribui para sua inserção social. Quando 

brincam, a crianças confronta-se com uma variedade de problemas interpessoais e 

sociais: “Quem vai ser o primeiro?”; “Por que não é a minha vez?”; “Ela não cumpriu 

o combinado”. 

Nota-se que essas situações de conflito exigem que as crianças percebam 

que fazem parte de um grupo que deve ser respeitado, ouvido; que devem ter 

respeito às regras; que precisam cooperar e assumir suas responsabilidades com o 

sucesso ou o insucesso do que foi previamente combinado. 

Desse modo, acreditamos que o cuidar pode ser de forma prazerosa e 

lúdica, tendo como parâmetro a promoção da aprendizagem e desenvolvimento 

infantil. Ainda, o cuidar deve estar ligado a uma educação, tal educação que não 

deixe de cuidar, atendendo essa criança em suas necessidades e exigências, em 

atividades, ludicidade e tempo, por meio destas atividades lúdicas a criança passa a 

construir novas possibilidades de ação, compreendendo as características do objeto 

na qual esta sendo utilizado, tendo como estratégia pedagógica a criança pequena o 

“brincar”, podemos citar este como base ao desencadeamento ao afeto, a 

motricidade, linguagem, percepção, representação e outras funções cognitivas que 

são interligadas. 

 

3.4  É POSSIVEL CUIDAR E EDUCAR NO BERÇÁRIO? 

 

Quando pensada a relação entre cuidar e educar no berçário, logo tecemos 

como parâmetro de análise a necessidade de propiciar ao bebê seu 

desenvolvimento integral, em todos os aspectos: afetivo, físico, social, psicomotor, 

cognitivo. Desse modo, acreditamos no trabalho pedagógico voltado para a 

afetividade e mediação no sentido de estimular esse desenvolvimento.  
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Sabemos de início que a criança pequena demanda de vários cuidados 

básicos, ela é totalmente dependente do adulto para tudo, e todos os momentos 

deste adulto com a criança é um momento no qual deve ser valorizado, pois o 

período da infância é uma construção social. Para que isso ocorra deve se haver a 

afetividade do bebê para com o adulto, a criança tem que estabelecer uma relação 

de confiança a este que está cuidando visando seu pleno desenvolvimento. 

A criança nasce dotada de potencialidades a serem desenvolvidas e com 

esta relação de confiança com o adulto fica mais fácil o trabalho com este. O 

trabalho com a criança pequena não permite somente o desenvolvimento do bebê, 

mas também do professor, este contribui para uma aprendizagem como agente 

experimental; já que partimos do pressuposto de que a criança seja rica em 

potencial, forte, poderosa e competente. 

Para Frabboni (1998 p.10): 

 

[...] vivemos hoje, uma etapa histórica fortemente marcada pela 
transformação tecnológico-científica, onde a criança é 
compreendida como figura social, como sujeito de direitos. Desta 
maneira, a criança não deve ser considerada como um ser 
indefeso, e sim, como alguém que não só pertence à cultura como 
produz cultura. 

 

Desta maneira podemos ver que desde o nascimento a criança já está 

preparada para receber os estímulos que irão determinar seu desenvolvimento, para 

que isso ocorra é necessário além da afetividade para com este, um ambiente 

acolhedor, pois a criança demanda de necessidades especificas (trocar, dar banho, 

alimentar, colocar para dormir), a diferença dessas atividades dentro do berçário em 

relação ao seio familiar é o significado que o professor dará, exemplo, na hora das 

refeições cantar, procurar criar um momento no qual o bebê passe a ser o 

protagonista de sua aprendizagem, contar historinhas. 

Muitas pessoas acreditam fielmente que o trabalho do educador que está 

inserido no berçário é semelhante ao trabalho de uma babá. Essa percepção do 

educador-babá pode ser experienciada quando na qualidade de educadora infantil 

no berçário, houve uma situação cotidiana de narrativa pela mãe de um dos bebês 

da turma, quando afirmou: “Olha filho, hoje tem três babás para cuidar de você”. 
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Para o educador que ouve uma fala semelhante a esta, se vê a desvalorização de 

seu trabalho e a pouca instrução dos pais em relação ao trabalho nesse ambiente, 

talvez seja devido a concepção assistencialista dos tempos passados ou até mesmo 

falha da instituição na qual o filho esta inserido, que não proporcionou condições a 

esta mãe de conhecer e diferir o trabalho pedagógico que é realizado dentro da 

instituição de ensino, embora a criança seja muito pequena, perpassando a imagem 

de um ser passivo não preparado para a aprendizagem, do trabalho realizado por 

uma pessoa no senso comum, ou seja, as chamadas “babás”. 

Diferente das “babás”, o professor de educação infantil precisa de uma base 

teórico-prática para o trabalho pedagógico no berçário, no sentido de oferecer a 

criança pequena não somente o cuidado, mas também a educação e os estímulos 

necessários para o seu desenvolvimento integral. 

Hillal (1995) afirma que o primeiro professor de uma criança tem papel 

fundamental na sua vida, principalmente nas atitudes futuras desse educando, não 

só durante sua fase de aprendizagem, mas na sua relação com os sucessivos 

professores. Para que todo esse processo de desenvolvimento ocorra, o trabalho no 

berçário demanda de alguns elementos, tais como: brinquedos e outros materiais 

adequados a sua faixa etária, de preferência materiais de borracha, em alto relevo, 

texturas diferenciadas, coloridos, com imagens, estes que levem a criança a pensar, 

raciocinar, conhecer e reconhecer algumas coisas de seu cotidiano, um ambiente 

arejado, possuindo uma estrutura adequada a este, ou seja, almofadas no chão, 

tapetes adequados permitindo essa criança estar indo para o chão, barras de apoio, 

tomadas tampadas, ambiente especifico para alimentação, decoração adequada não 

sendo muito carregada poluindo o ambiente, além do bom convívio do educador 

com a criança deve se haver a interação educador e pais. 

 O trabalho na educação infantil não deve ser indissociado da família, deve 

haver a troca de informações, para que ambos possam estar realizando o trabalho 

dentro e fora da instituição. A comunicação é muito importante neste momento, pois 

o professor não é o detentor do conhecimento, precisa-se haver a comunicação para 

que ambos conheçam a criança no espaço educacional e fora, com tais informações 

elaborar suas metodologias de ensino. Freire (1983) nos diz que comunicação é 

uma das formas de educação com amor, que não há educação sem amor. “Ama-se 

na medida em que se busca comunicação, integração a partir da comunicação com 
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os demais” (FREIRE, 1983 p.29). Com todos estes elementos a disposição, o 

trabalho no berçário caminha de maneira natural, não sendo algo forçado. 

 

3.4.1 Práticas de estimulação com bebês: corporeidade e movimento 

 

Sabemos o quanto à atividade física é importante ao desenvolvimento, em 

inúmeras áreas do nosso corpo, na educação infantil iremos enfatizar o 

desenvolvimento psicomotor, sendo este elemento fundamental a aquisição de 

outras habilidades importantes. Seja no plano motor, afetivo ou cognitivo, com a 

finalidade na qual a atividade física nos proporciona uma vida saudável e em pleno 

desenvolvimento.  

Na educação infantil, principalmente com a criança pequena, as atividades 

de corporeidade devem vir acompanhadas do aspecto lúdico com uso de materiais 

diversos. Ainda, as brincadeiras devem predominar no ambiente do berçário, no 

intuito de estimular o aspecto motor das crianças, proporcionado o enriquecimento 

corporal e dos movimentos  

Em se tratando das atividades podemos caracterizar algumas que podem 

ser desenvolvidas no berçário: esconde-esconde; o trabalho com o rolo, que 

proporciona ao bebê a atividade muscular dos braços e musculatura dorsal, e 

também, proporciona a criança o desenvolvimento de sua capacidade de engatinhar; 

o trabalho com o túnel, que tonifica a musculatura dos braços, pernas e troncos; 

rolar, com o auxílio de almofadas, onde a criança possa ficar deitada, posteriormente 

vindo a rolar.  

Na atividade de rolamento, vemos que a criança é estimulada ao 

desenvolvimento global, por conta do próprio deslocamento corporal. Esse tipo de 

movimento requer a integração da musculatura dos dois lados do corpo, a almofada 

é atividade natural, em uma instituição com o trabalho dirigido pelo educador, a 

atividade se dá com o uso de colchonete, com o bebê deitado atravessado, com 

cuidado ir rolando-o devagar, procurando estar sempre conversando com este. O 

objetivo dessa atividade é que o próprio bebê tenha condições corporais de virar o 

corpo sozinho, podendo perceber que possui e domina esta capacidade, não só 
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neste momento da para se executar esta atividade, mas também quando o educador 

vai trocar ou dar banho, pode estar realizando, dentro de uma atividade rotineira. 

Segundo Gallardo (2003 p.08):  

 

A infância é caracterizada por concentrar as aquisições 
fundamentais para o restante do desenvolvimento humano, pois é 
nessa etapa da vida que o indivíduo forma a base motora para a 
realização de movimentos mais complexos futuramente. Neste 
momento é importante que a criança tenha um bom 
acompanhamento no seu desenvolvimento físico, cognitivo e 
psicossocial. 

 

É importante que o professor que acompanha essa criança tenha para si o 

quão significativo é para a criança os estímulos recebidos e a importância que é 

dado a eles em seu retorno, todas as atividades realizadas pelo bebê, dever ser 

avaliada como crescimento, pois este mesmo esta descobrindo e aprendendo a lidar 

com essas capacidades, quando a criança consegue se arrastar em um tapete para 

pegar algo que esta um pouco distante para ele é uma conquista e assim também 

deve ser o pensamento do professor,este deve aprender a pensar como esta criança 

e ter a sensibilidade de respeitar as pequenas coisas realizadas por este bebê De 

acordo com Le Boulch (1987):  

 

O desenvolvimento de uma criança é o resultado da interação de 
seu corpo com os objetos de seu meio, com as pessoas com 
quem convive e com o mundo onde estabelece ligações afetivas e 
emocionais. O corpo, portanto, é sua maneira de ser. É através 
dele que ela estabelece contato com o ambiente, que se engaja no 
mundo, que compreende o outro. Todo ser tem seu mundo 
construído a partir de suas próprias experiências corporais, sendo 
assim, a criança terá maior habilidade para se diferenciar e para 
sentir estas diferenças, pois é através dele que ela estabelecerá 
contato com o meio, interagindo em nível psicológico, psicomotor, 
cognitivo e social. Nesse sentido, através das experiências de 
aprendizagem, a criança constrói seu esquema corporal e amplia 
seu repertório psicomotor, adquirindo autonomia e segurança 
(OLIVEIRA, 1997). 

 

Neste sentido, a instituição de ensino e o responsável por essa criança têm 

o compromisso e a responsabilidade de ser o facilitador e mediador, visando o pleno 

desenvolvimento de seu aluno, proporcionando a estes situações desafiadoras 

porém respeitando sua faixa etária e capacidades presentes no momento. A cada 

atividade citada podemos ver que todas tem em comum a prática lúdica, ou seja, o 
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brincar esta presente em todas as atividades,pois a infância e brincar são termos 

muito próximos, a educadora Vera Lúcia (1990), nos mostra que a causa tamanha 

da entrega envolvimento por parte das crianças é o prazer e o divertimento que o 

brincar da a elas, assim podemos concluir que o brincar também contribui ao 

desenvolvimento da criança pequena,em todos os seus aspectos,este sendo usado 

como metodologia de ensino. 

 

4 ESTUDO DE CASO DE UMA INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

Neste capítulo abordaremos a questão do trabalho gestor na instituição de 

educação infantil, tendo como parâmetro de análise, a forma de organização, 

elaboração, as partes envolvidas, o público a quem se destina e as intenções 

educativas voltadas ao atendimento das crianças de 0 a 5 anos.  

Como metodologia de analise, será desenvolvida uma reflexão do que seja o 

Projeto Político Pedagógico de uma instituição e sua aplicabilidade no dia-a-dia da 

escola infantil. Para tanto, como metodologia de trabalho optamos por analisar o 

projeto da Unidade Social Nossa Senhora Aparecida, tendo como objetivo 

compreender o que seja o trabalho dos profissionais de educação infantil que atuam 

no berçário. Além do estudo do PPP3, desenvolveremos um estudo de caso com 

aplicação do questionário com os professores atuantes dessa faixa etária de 0 a 2 

anos, bem como também as famílias atendidas. 

Em se tratando do trabalho diretivo – gestão – é considerado uma gerência 

administrativa, quando um grupo de pessoas assume responsabilidades dentro de 

uma instituição, no caso iremos abordar a gestão administrativa de uma creche, 

onde se necessita da participação mais direta dos pais, dos profissionais envolvidos 

e da comunidade; visando a todo o momento a educação e o cuidado da criança.  

Sebastiani defende que estes grupos compostos por crianças, familiares e 

educadores, são inseparáveis, o conforto de um, acarreta ao bem estar do outro, 

tanto nas relações pedagógicas, quanto nas relações administrativas, ou seja, o 

desenvolvimento da gestão social democrática.  

                                                
3
 Lê-se a sigla PPP – Projeto Político Pedagógico 
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A gestão social democrática trata-se de um trabalho participativo, que 

valoriza a relação entre pessoas e a instituição, tendo como resultado positivo a 

possibilidade maior de responder as necessidades da população atendida; criando 

com isso um reconhecimento social. Assim a instituição passa a ser vista como parte 

essencial da vida daquelas famílias, estas trazendo para si a responsabilidade a 

integridade dessa instituição. 

 

Assim, o envolvimento na direção promove a responsabilização 
dos pais e pode ser um canal para reunir os membros da 
comunidade em torno de iniciativas que visam satisfazer as 
necessidades mais prementes das crianças (Sebastini apud 
UNESCO, 2002 p.181 e 183) 

 

A instituição pesquisada Unidade Social Nossa Senhora Aparecida – está 

localizada na Rua Reinaldo Massi 741, Vila Oliveira em um dos bairros mais 

tradicionais da cidade de Rolândia Paraná, sendo, ainda, de cunho filantrópico, sem 

fins lucrativos, contendo em seu contexto a prática educacional e social. 

Em se tratando da proposta pedagógica da escola, Oliveira (2007 p.167) 

afirma que: 

 

Delinear uma proposta pedagógica para a educação infantil 
significa pôr creches e pré-escolas diante de atraentes tarefas e 
sérios desafios. O modo como essas instituições historicamente se 
organizaram reflete o posicionamento que assumiram acerca de 
sua função social em face de uma dada representação de criança 
e de um entendimento do seu processo de desenvolvimento, entre 
outros fatores. 

 

Nesse sentido, o Projeto Político Pedagógico deve ser instrumento de 

diálogo e mudança, em favor de uma educação com mais qualidade e coerência. 

Para isso, vamos compreender um pouco o que seja o PPP do Centro de Educação 

Infantil pesquisado. 
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4.1 PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO DO CEI 

 

O Projeto Político Pedagógico da Unidade Social Nossa Senhora Aparecida, 

2010, Rolândia-Pr, tem o intuito de promover uma reflexão do que seja a escola e 

sua função social, procurando conhecer um pouco mais a respeito desta. O plano 

pedagógico é elaborado de forma democrática onde todas as partes envolvidas 

participam de sua elaboração, sendo este uma atualização anual exigida pelo núcleo 

paranaense de educação. 

No documento contém todas as informações básicas sobre a caracterização 

física, recursos humanos, materiais disponíveis na instituição. É um dos norteadores 

do trabalho, não é restrito o seu acesso, todos têm a possibilidade de conhecer o 

trabalho executado na mesma. 

A instituição é de cunho filantrópico, permitindo, além, do conhecimento 

pedagógico, ao público, a capacitação de recursos, demonstrando através deste um 

trabalho sério, responsável e de grande confiabilidade. A unidade Social é um 

projeto que atende crianças de 0 a 14 anos, sendo esta divisão feita por idade e 

prédios de atendimento, as crianças de 0 a 6 anos são atendidas no Recanto dos 

Anjos que é o prédio da educação infantil,o outro é o apoio sócio educativo, onde 

atende crianças de 7 a 14 anos, porém estes não ficam tempo integral nesta 

somente meio período, pois o outro período estão na escola, apesar de ser dois 

âmbitos de atendimento distintos em um único projeto,daremos ênfase ao que é 

mais voltado a nossa pesquisa, ou seja, o atendimento realizado no Recanto dos 

Anjos, porém o PPP é do projeto no seu todo. 

A unidade trabalha visando uma proposta pedagógica, sendo esta uma ação 

consciente e organizada, na qual norteia o atendimento pedagógico, esta mostra 

praticamente o retrato da instituição, revela seu contexto, sua história, seus sonhos, 

seus desejos, suas crenças, seus valores, suas concepções e, a partir disso, os 

princípios e diretrizes que orientam sua ação de cuidar e educar. 

Em um dos momentos em sala de aula, ao ler para meus alunos o livro Alice 

no país das Maravilhas, ocorre um momento que Alice se encontra perdida e 

conversa com o gato, ela pergunta ao gato qual o melhor caminho que deveria 

seguir, o gato retruca, perguntando onde ela desejava ir, e ela responde que não 
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sabia. O gato lhe diz: “se você não sabe para onde ir, então qualquer caminho 

serve”. Esta passagem do livro me chama à atenção, fazendo um aparato a área de 

educação, o quão importante é para a instituição ter uma proposta pedagógica, não 

se pode levar a educação sem ter um foco, um objetivo, é preciso se ter a 

consciência de onde se quer chegar e de como chegar. Os ambientes construídos a 

atender a educação infantil, devem visar e ter como prioridades o desenvolvimento 

da criança, no sentido de desenvolver sua identidade, sua competência, sensação 

de segurança e confiança, oportunizar o contato social e privado, oportunizar seu 

crescimento. 

 

A constante orientação do trabalho educativo deve respeitar a 
infância, captá-la na complexidade de sua cultura com sua 
pluralidade de características. A perspectiva que defendemos é a 
de que o projeto pedagógico daquelas instituições busque fazer o 
olho infantil saltar o muro, quebrar barreiras,e que o olhar dos 
educadores procure reconhecer aquilo que as famílias das 
crianças sabem, vêem e esperam (ANGOTTI, 2006 p.170). 

 

A criatividade deve permear a proposta pedagógica em sua elaboração, ou 

seja, visando a educação infantil aberta e flexível, e todas as partes envolvidas, 

devem ter a consciência dessa flexibilidade, este campo é controlado pelo adulto, 

mas a essência é voltado para a criança. Para isso é preciso em todo momento 

repensar no método de ensino, que esta sendo aplicado, este fazendo sempre uma 

análise, tentando se por no lugar da criança, como que ela reagiria perante a isso, a 

partir do momento que fazemos este exercício torna-se mais fácil, tudo que for 

elaborado para a criança passa a ser elaborado não como um fardo, mas sim de 

forma prazerosa.  

A instituição em questão possui uma ampla área de interação, solário, 

parque, sabemos que através da brincadeira a criança se desenvolve de maneira 

mais natura, em meio a tanta modernidade, nada melhor que as brincadeiras ao ar 

livre é correndo, pulando ou subindo em árvores que as crianças se desenvolvem 

tanto no aspecto quanto no conhecimento do mundo, assim explica o educador 

físico Thales Ribeiro: 
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A presença de espaço onde a criança possa descobrir, criar, 
experimentar é um bom caminho para o desenvolvimento da 
aprendizagem perceptivo-motora, da inteligência, das habilidades 
da leitura e da escrita e da formação de conceitos através de suas 
próprias experiências. 

 

As salas são equipadas para as atividades de estimulação, artes, 

brinquedoteca, o berçário atende 12 crianças, e para este atendimento ocorrer duas 

professoras trabalham nesta sala de aula, além do berçário no Recanto dos Anjos 

tem 3 maternais, cada um possui 16 alunos para uma professora, ainda tem 1 Pré, 

com 20 alunos e somente 1 professora, na administração desse corpo docente a 

unidade possui uma equipe técnica, formada por 1 Pedagoga, 1 Psicóloga e 1 

Assistente Social,mensalmente ocorre encontro com a pedagoga e psicóloga, para 

elaboração do planejamento pedagógico, e trabalhar questões sobre o trabalho com 

a psicóloga, apesar dessas reuniões ocorrerem mensalmente, somos 

acompanhadas no cotidiano expondo dificuldades,discutindo idéias, não há um 

isolamento da equipe técnica, pois o trabalho é interligado e orientado pela mesma. 

A instituição é dirigida pela Congregação das Irmãs Franciscanas, porém como 

possui um cunho filantrópico, é mantida por promoções, e uma pequena verba da 

prefeitura, a Unidade Social é considerada o CEI, referência em Rolândia, tanto em 

estrutura física, como em atendimento. 

 

4.2 O PAPEL DOS PROFESSORES NO BERÇÁRIO 

 

Sabemos que o melhor lugar para criança pequena é no seio familiar, onde 

pode estar perto o dia todo de sua mãe, recebendo os estímulos e os cuidados 

necessários. No entanto, por conta do trabalho terceirizado, a criança hoje tem tido 

sua referencia afetiva e social em espaços infantis, no caso em Centros de 

Educação Infantil. Crianças chegam muito cedo na escola infantil, e passam a maior 

parte do tempo nessas instituições. No caso do CEI observado, vemos que algumas 

mães confirmam nossa hipótese com a seguinte afirmativa: “tia eu não estou vendo 

meu filho crescer”, e é isso mesmo que acontece. 
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Devido aos baixos salários de seus maridos estas mulheres tendem 

enfrentar jornadas de trabalho longas tendo que deixar seus filhos em uma 

instituição de práticas de cuidar e educar, estas como já foi citado no decorrer do 

trabalho são práticas interligadas, e o profissional que irá receber essa criança tem 

toda uma formação acadêmica, porém o lado humano entra muito em questão, eu 

vou aplicar conteúdos a este bebê? O professor de educação infantil atuante no 

berçário tem toda uma sensibilidade, todo um carisma, desde seus primeiros dias 

nesta instituição a criança irá buscar uma forma de sentir segurança, e é neste na 

qual ela irá recorrer de inicio ocorre a troca de sentimentos, do professor para a 

criança e vice-versa, para que o trabalho se desenrole e prossiga da melhor maneira 

possível não se pode pular etapas, sendo esta fundamental. 

Para Mello (2004) [...] “não dá para se ensinar pensando apenas na cabeça 

do aluno, pois o coração também é importante”. Assim como os aspectos afetivos 

interferem no aspecto cognitivo. Arantes afirma a partir de um estudo a obra de 

Piaget que: 

 

[...] não existem estados afetivos sem elementos cognitivos, assim 
como não existem comportamentos puramente cognitivos. Quando 
discute os papéis da assimilação e da acomodação cognitiva, 
afirma que esses processos de adaptação também possuem um 
lado afetivo: na assimilação, o aspecto afetivo é o interesse em 
assimilar o objeto ao self (o aspecto cognitivo é a compreensão); 
enquanto na acomodação a afetividade esta presente no interesse 
pelo objeto novo (o aspecto esta no ajuste dos esquemas de 
pensamento ao fenômeno). 

 

Após este o professor pode dar seqüência ao seu trabalho, propiciando que 

o aluno possa conhecer ambientes novos, todo o trabalho gire em torno da 

ludicidade, sempre em todas suas atividades ter um objetivo, exemplo: trabalho com 

fantoches, visando trabalhar a exploração da linguagem, realizar atividades com o 

rolo, estimulando o mesmo a rolar, atividades com a lanterna, com esta pode-se 

explorar a coordenação visual e espacial, em que o bebê terá que acompanhar com 

os olhos o espaço por onde o ponto luminoso irá passar, conforme eles forem 

crescendo o nível das atividades também vai aumentando, com auxilio de outros 

ambientes, (parque) onde possam ser incentivados a passar no túnel, o cavalinho, 

desenvolvendo equilíbrio, esconde-esconde, trabalhando a delimitação do campo de 
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visão. A música também é uma forma bem dinâmica para trabalhar movimentos 

corporais, ritmos, incitar a fala.  

O professor deve ser o mais prático e com uma metodologia mais dinâmica 

possível, sendo que este é privilegiado pegando a primeira fase do aluno, e todo 

este trabalho terá reflexos nas próximas fases que este aluno irá passar 

posteriormente, ou seja, a marca positiva que o professor deixara nessa criança. 

Hillal (1995) cita que: [...] o primeiro professor do aluno tem muito grande 

importância na atitude futura, desse educando, não só durante sua fase de 

aprendizagem, mas na sua relação com os sucessivos professores (p.19). Isto para 

a educação infantil até a fase adulta é importante, quando você tem uma boa 

abertura com aquele que lhe esta transmitindo conhecimento, pois a pessoa 

desenvolve seu crescimento interpessoal e, com isso, também suas capacidades 

como cidadão ativo. 

 

4.3 PROCEDIMENTOS DA PESQUISA 

 

Neste momento, debruçaremos para a pesquisa de campo com estudo de 

caso no Centro de Educação Infantil localizado na cidade de Rolândia. De inicio, 

tivemos o objetivo de analisar como é estabelecida a relação entre cuidar e educar 

na escola infantil tecendo um olhar a partir das referencias dos professores e pais. 

Atrelado a isso, tivemos leituras e fontes bibliográficas que pudesse subsidiar nessa 

discussão teórica.  

Sabemos, entretanto, que não deve existir a dicotomia entre teoria e prática, 

já que acreditamos que nossas intenções político-pedagógicas devem ser 

respaldadas por ações concretas e que expressem nossas concepções. Diante 

disso, vemos as contribuições de Ludke (1986 p.34) quando afirma sobre a relação 

entre teoria e prática: “[...] se desenrola a partir de um esquema básico, porém não 

aplicado rigidamente, permitindo que o entrevistador faça as necessárias 

adaptações”. 

Para tanto, optamos pela entrevista com questões elaboradas através do 

uso de questionário. O objetivo foi coletar informações de professores e partes 
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envolvidas, visando conhecer o pensamento e a posição dos mesmos sobre a 

relação entre cuidar e educar e o trabalho pedagógico no berçário. 

A pesquisa de campo foi realizada com 10 educadoras da educação infantil, 

na instituição Recanto dos Anjos que fica inserida no contexto da Unidade Social 

Nossa Senhora Aparecida, esta localizada na cidade de Rolândia. O trabalho foi 

essencial, considerando as contribuições extraídas do questionário respondido pelos 

professores, a fim de que seja formatada a leitura e a prática que se tem sobre a 

relação cuidar e educar. Como ferramenta de pesquisa, utilizamos de um 

questionário, com 10 questões e que foi aplicado no 2º semestre de 2011 no mês de 

setembro de 2011. 

 

4.3.1 Coleta de Dados 

 

Para a realização da coleta de dados, optamos por uso do questionário com 

10 questões envolvendo as seguintes discussões: o papel da educação infantil; a 

relação entre cuidar e educar; o papel da ludicidade; a organização do tempo e 

espaço, entre outras. As questões elaboradas podem ser abaixo registradas:  

1) As creches surgiram com o propósito de dar assistência e cuidado às crianças 

filhos de trabalhadores. Entretanto, várias mudanças vêm ocorrendo, bem como 

políticas públicas voltadas ao atendimento na educação infantil. Desse modo, qual a 

sua opinião acerca das mudanças no trabalho e atendimento às crianças de 

educação infantil nos dias atuais?  

2) Sabemos que a criança, desde seu nascimento é um ser dotado de 

potencialidades, quando estimulado a partir das relações sociais de aprendizagem. 

Como você vê essa criança a partir desta informação? 

3) Em que sentido os estímulos favorecem a criança?  

4) No trabalho pedagógico desenvolvido na educação infantil, como você 

desenvolve as ações entre cuidado e educação? 
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5) Na atualidade tem se dado muita ênfase ao trabalho voltado para a ludicidade. O 

que você pensa sobre isso e, como desenvolve a proposta lúdica com as crianças? 

6) De acordo com a faixa etária na qual você atende em sala de aula, quais 

estímulos você considera importantes para sua turma? 

7) Como que é organizado o planejamento de sala de aula (organização dos 

espaços e das atividades)? 

8) Sabemos que a educação da criança não é tarefa somente da instituição de 

ensino, como você vê a participação dos pais em relação a isso? 

9) Quais são as principais dificuldades que você encontra no trabalho? 

10) Muitas pessoas têm ainda consigo a questão do trabalho em creche como 

apenas cuidador, sendo que para estar atuando neste ambiente o professor deve ter 

uma formação acadêmica, você sente algum tipo de desvalorização estando 

trabalhando em uma creche, em que sentido? 

 

4.3.2 Análise da Coleta de Dados 

 

O objetivo consiste em analisar as respostas prestadas pelos professores a 

partir do questionário elaborado sob o objeto de estudo. Nesse sentido, as respostas 

puderam expressar as compreensões que se têm do trabalho pedagógico na 

educação infantil, especificamente, no berçário. 

De acordo com as respostas, pudemos identificar o comprometimento de 

seu trabalho, gostam do que fazem, trabalham em cima de uma proposta, 

planejamento, trazem para o trabalho a importância da prática da ludicidade em sala 

de aula, porém o ponto mais em comum de todas elas é aquilo que estamos 

tentando desmistificar com a nossa pesquisa, acerca de que a creche é só um lugar 

um depósito onde os pais possam deixar seus filhos para que possam trabalhar, 

para eles, somente isso esta bom, não se preocupando com a parte pedagógica e 

estimulativa, na maioria dos questionários vemos o descontentamento das 

educadoras da não participação dos mesmos, no qual seria muito mais fácil o 

trabalho se fosse o contrário. 
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Às vezes tenho a impressão que eles acham que somos 
responsáveis por tarefas que deveriam ser realizadas pelos 
mesmos, acho de extrema importância a participação dos pais 
para o trabalho, se torna mais fácil e a criança se desenvolve 
muito mais quando há colaboração de ambas as partes, porém 
não é que acontece na maioria das vezes (PROFESSORA A). 

 

Fazendo uma ponte a essa fala desta educadora, Sambrano (apud 

ANGOTTI, s/d p.141) coloca que: 

 

Na sociedade em geral, a família determina as dimensões das 
práticas educativas direcionadas as crianças e, antes disso é o 
primeiro ambiente no qual se desenvolve a personalidade do ser 
humano e o primeiro contexto de aprendizagem para as pessoas. 
Espera-se dessa instituição social, portanto, a construção de 
identidades de seus membros e vínculos relacionais de 
pertencimento, capazes de promover uma inclusão na 
comunidade em que vivem, bem como, que seja capaz de 
proporcionar cuidado, proteção e aprendizagem de afeto. 

 

Podemos ver o quão importante é a participação da família, para Sebastiani 

(2006 p.161): 

 

A instituição de educação infantil deve abrir suas portas para os 
pais das crianças. É fundamental que as famílias tenham a 
oportunidade de saber como é o funcionamento da creche/pré-
escola e que possam reconhecer e valorizar o profissional da 
educação, em especial, aquele que tem conhecimentos 
específicos para educar crianças pequenas. 

 

Quando me refiro no questionário a questão de conhecer a criança e suas 

potencialidades, a fim de trabalhar com essa criança, todas são bem sucintas em 

trazer para sua proposta de trabalho aquilo que o aluno traz consigo, Sebastiani 

(2006 p.160) coloca esse conhecer de maneira frágil e delicado: 

 

Nesse momento em que se procura conhecer a criança, é possível 
acontecer de dar “rótulos” a ela (“é uma criança muito agitada, 
mal-educada, faz de tudo errado, é desatenta”) e, por isso, é 
importante que os adultos que a educam e com ela convivem 
tenham consciência deste” perigo” e tomem todo cuidado para não 
transmitir essas classificações a criança. Devemos pensar que a 
criança pode mudar e que precisamos estar abertos a essas 
novas possibilidades de ser e de agir. 
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Podemos perceber também o quanto que a estimulação é importante, 

dependendo da faixa etária na qual o aluno esta inserido, assim como a organização 

de uma proposta pedagógica é importante, o professor deve ter toda essa 

organização, muitas professoras colocaram como estímulos coordenação motora, 

estímulos visuais, cognitivo, afetivo, lateralidade, tendo uma proposta em mãos o 

professor tem o discernimento em como aplicar cada uma dessas ações, com um 

foco, assim o trabalho não se da de forma desorientada e sem importância,assim 

como foi falado da pratica da ludicidade, se uma pessoa em seu senso comum 

chega em uma instituição, e vê o professor brincando com seus alunos, acha que é 

só uma brincadeira simples, mais a pratica do lúdico são atividades de formas mais 

prazerosa assim como coloca a professora B:  

 

Concordo plenamente na importância da proposta lúdica, pois se 
aprende brincando. A criança que brinca é mais feliz, se 
desenvolve muito bem e sempre com atividades novas os 
pequenos vão se descobrindo cada vez mais. Desenvolvo uma 
proposta lúdica com jogos, quebra-cabeças, brincadeiras no pátio 
para que não fique cansativo para as crianças ficarem dentro da 
sala de aula. 

 

Neste relato da professora podemos constatar, a pratica da ludicidade assim 

como ela é, uma pratica de atividades dirigidas de maneira mais dinâmica, visando o 

pleno desenvolvimento das crianças,Oliveira (2007 p.159) vem salientar dentro 

desta proposta que: 

 

O jogo simbólico ou de faz-de-conta, particularmente, é ferramenta 
para a criação da fantasia, necessária a leituras não 
convencionais do mundo. Abre caminho para autonomia, a 
criatividade, a exploração de significados e sentidos. Atua também 
sobre a capacidade da criança de imaginar e de representar, 
articulada com outras formas de expressão. São os jogos, ainda 
instrumentos para aprendizagens de regas sociais. 

 

A pratica do cuidar e educar sendo um dos temas pesquisados, podemos 

ver na prática assim como a fala de alguns autores, que é um trabalho apesar de ser 

distinto um do outro, são práticas indissociáveis,assim como expressa a professora 

D: 
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O educar em si é de modo necessário a todas as crianças seja ela 
pequena ou grande, o educar é de modo indissociável do cuidar e 
de dar condições para que as crianças explorem os diferentes 
ambientes onde ela convive, onde as atividades são articuladas, 
em torno do cotidiano dessas crianças. 

 

Apesar dos vários pontos que foram abordados neste questionário, o que 

mais me chamou a atenção foi na questão 10: Muitas pessoas têm ainda consigo a 

questão do trabalho em creche como apenas cuidador, sendo que para estar 

atuando neste ambiente o professor deve ter uma formação acadêmica, você sente 

algum tipo de desvalorização estando trabalhando em uma creche, em que sentido? 

Sabemos que a área da educação em questões salariais esta muito 

defasada, não sem tem pago o justo para um trabalho de extrema importância, 

acredito ser o mais importante de todos, porque antes do cidadão se transforma em 

um advogado, em um engenheiro, um médico, ele foi lapidado inicialmente por um 

professor na educação infantil, vejo a criança como uma pedra bruta que aos poucos 

vai sendo lapidada, se transformando em uma jóia rara, para isso a criança precisa 

ser estimulada, precisa ser trabalhado com, mas aqueles que estão nos bastidores 

de toda essa construção social também precisam de estímulos, de valorização 

pessoal, profissional, pude perceber que na prática não é assim, embora tenham a 

mesma formação de professores de redes de ensino, o professor que atua na 

creche, é visto apenas como um cuidador, 90% das entrevistadas colocam seu 

descontentamento em relação a desvalorização em sua área de trabalho,assim 

vemos na colocação da professora C.R.S, quando lhe é perguntado se ela sente 

alguma desvalorização: 

 

Com certeza, não só da parte dos pais, mas também de outras 
pessoas, uma vez a instituição em que trabalho foi convidada para 
fazer um curso, oferecido pela prefeitura juntamente com as 
professoras da mesma, neste curso teve uma parte onde tivemos 
que nos apresentar para colegas do lado, e quando fiz isso e disse 
onde trabalhava a outra professora olhou e me disse “ai você 
trabalha na creche”, pais já me falaram “você estuda para ficar 
limpando bumbum de neném? ”então quando você ouve falas 
desse gênero, sente essa desvalorização. 
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Partindo desta fala, e também analisando descontentamento das outras 

educadoras, acredito plenamente, que embora a área da educação tenha sofrido 

grandes avanços, que ainda assim em uma parte das pessoas esta enraizada a 

questão da creche em sua visão primária,quando seu surgimento,que não visava 

uma proposta pedagógica, embora vários autores venham desmistificando isso, nos 

relatos, na prática pode se ver que ainda umas minorias de pessoas não 

assimilaram essas mudanças como obra do passado, e eu não estou me referindo 

apenas de pessoas que estão no senso comum e sim também pessoas que estão 

inseridas no contexto educacional. A Pedagoga L.M vem complementando esse 

meu modo ver com a seguinte colocação: 

 

Acredito que muitas vezes o preconceito pode partir dos próprios 
colaboradores da instituição, que muitas vezes se colocam em um 
papel inferior por ser educador de “creche”. Atualmente essa 
nomenclatura não è mais existente, talvez comece aí, já pela 
maneira como as pessoas denominam o seu local de trabalho. Em 
nossa entidade è Centro de Educação Infantil e com os 
adolescentes do Programa de Apoio Sócio Educativo em Meio 
Aberto. Acho que se os próprios integrantes da entidade 
chamassem os programas pelos nomes corretos não haveria essa 
tal discriminação, pois como trabalhamos aqui penso que temos 
que sermos os agentes multiplicadores do trabalho que 
realizamos. Talvez a inferiorização seja pelo aspecto salarial, no 
mais realizamos um trabalho que às vezes nem uma escola 
particular oferece. 

 

Analisando este relato, podemos perceber que com as mudanças que a 

educação infantil sofreu no decorrer do tempo de forma positiva, mudaram-se 

também suas nomenclaturas que antigamente diminuía seu poder de atuação, já 

hoje em dia sua nomenclatura deixa bem claro até onde as mudanças a atingiu, e 

para que isso vigore na prática os próprios autores desta prática deve estar dentro 

dessa visão, desvinculando-a de pensamentos mesquinhos e diminutivos, um 

pensamento que seria mais normal em pessoas do senso-comum. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com o intuito de desmistificar a educação infantil em centros de educação 

infantil como local somente de cuidados básicos, no qual tenho grande fascínio em 

relação a educação e cuidado a criança pequena nesses locais específicos, perante 

a oportunidade que tive de estar vivenciando isso por um determinado tempo dentro 

da instituição que é citada no decorrer do trabalho, tivemos a oportunidade de 

conhecer a visão de alguns autores podendo ir além daquilo que era primeiramente 

o intuito da pesquisa, podendo discutir de cada prática que a educação infantil traz 

consigo, bem como compreender a importância de cada atitude com a criança 

pequena no decorrer das mudanças sociais e históricas.  

Nesse estudo, percebemos que as mudanças foram significativas no 

decorrer da história, o que antes era negligenciado pelas autoridades e pelas 

políticas públicas, atualmente tem tido destaque, tanto no âmbito das políticas 

quanto nas discussões teóricas em cursos que formam profissionais para atuar com 

crianças pequenas.  

Sabemos, contudo, que as crianças são sujeitos de direitos e que precisam 

ser exploradas e mediadas em favor de uma aprendizagem e desenvolvimento 

integral. Além disso, o papel dos professores que atuam com crianças pequenas 

precisa ser resignificado no sentido de perceber sua influencia no processo de 

formação da criança, considerando, contudo, os aspectos afetivos e emocionais, a 

dinâmica em sala de aula, a importância da ludicidade na prática educacional e, 

principalmente, o respeito, garantindo a relação entre cuidar e educar. 

O professor precisa entender a criança, procurando em sua metodologia de 

trabalho, oportunizar situações de valorização, respeito e compromisso com o 

desenvolvimento da criança. Nesse sentido, Codo e Gazzoti (2002) relatam que o 

ato de ensinar só terá sucesso se tiver uma relação afetiva entre professor e o 

aluno, caso isto não ocorra a aprendizagem não será significativa. A importância da 

comunicação, do brincar e o mais importante de tudo, a interação da família em todo 

esse processo se faz fundamental na organização do trabalho pedagógico com 

crianças. 
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Almejamos uma escola infantil que seja significativa no processo de 

formação integral da criança, oportunizando situações de aprendizagem e de 

ampliação do conhecimento, e não apenas ser um lugar para crianças ficarem juntas 

enquanto seus pais trabalham. 
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ANEXO 01 – QUESTIONÁRIO APLICADO AOS PROFESSORES 

Dados de identificação: 
Formação Acadêmica: 4 ano em curso 

Tempo de trabalho: _____1 ano e 7 meses____ 

Idade: ___40 anos__ 
 
 
 

 
1) As creches surgiram com o propósito de dar assistência e cuidado às crianças 

filhos de trabalhadores. Entretanto, várias mudanças vêm ocorrendo, bem como 

políticas públicas voltadas ao atendimento na educação infantil. Desse modo, qual a 

sua opinião acerca das mudanças no trabalho e atendimento às crianças de 

educação infantil nos dias atuais?  

 

2) Sabemos que a criança, desde seu nascimento é um ser dotado de 

potencialidades, quando estimulado a partir das relações sociais de aprendizagem. 

Como você vê essa criança a partir desta informação? 

 

3) Em que sentido os estímulos favorecem a criança?  

 

4) No trabalho pedagógico desenvolvido na educação infantil, como você 

desenvolve as ações entre cuidado e educação? 

 

5) Na atualidade tem se dado muita ênfase ao trabalho voltado para a ludicidade. O 

que você pensa sobre isso e, como desenvolve a proposta lúdica com as crianças? 

 

6) De acordo com a faixa etária na qual você atende em sala de aula, quais 

estímulos você considera importantes para sua turma? 

 

7) Como que é organizado o planejamento de sala de aula (organização dos 

espaços e das atividades)? 

 

8) Sabemos que a educação da criança não é tarefa somente da instituição de 

ensino, como você vê a participação dos pais em relação a isso? 
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9) Quais são as principais dificuldades que você encontra no trabalho? 

 

10) Muitas pessoas tem ainda consigo a questão do trabalho em creche como 

apenas cuidador, sendo que para estar atuando neste ambiente o professor deve ter 

uma formação acadêmica,você sente algum tipo de desvalorização estando 

trabalhando em uma creche,em que sentido? 
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ANEXO 02 – RESPOSTAS DOS PROFESSORES - QUESTIONÁRIO 

PROFESSORA ( A ) 
 
 
1) As creches além de cuidar e ensinar, as creches desenvolvem um trabalho 
pedagógico. 
 

2) Vejo que as crianças crescem com o aprendizado conforme o meio em que vivem 

e é formado de acordo com o conhecimento que vai adquirindo. 

 

3) Favorecem no desenvolvimento da própria criança. 

 

4) Cuidar e educar significa compreender que o espaço, tempo em que a criança 

vive, exige seu esforço particular e a mediação dos adultos como forma de 

proporcionar ambientes que estimulem a curiosidade com consciência e 

responsabilidade. 

 

5) O lúdico é muito importante para a criança, porque através dele que muitas vezes 

a criança aprende e solta a imaginação. 

 

6) Na turma na qual trabalho todos os estímulos considero importantes (berçário). 

 

7) É planejado semanalmente, supervisionado pala pedagoga, onde é trabalhado a 

coordenação motora, o intelectual e social. 

 

8) Nos dias de hoje muitas vezes os pais priorizam primeiro o seu trabalho, deixando 

muitas vezes a educação por conta da instituição. 

 

9) Quase não encontro dificuldades, as vezes, com a rotina,porque para esta rotina 

ser colocada em prática precisamos da colaboração dos pais, principalmente com 

horários, relacionado ao sono. 

 

10) Não, eu não me acho desvalorizada, porque quando ocorre reuniões, procuro 

expor meu trabalho, que realizo com as crianças. 
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PROFESSORA ( B ) 

 
 

1) Vejo que as mudanças foram boas, na maioria da criançada atendida pelas 

creches, elas necessitam de algo mais que proteção básica. É ótima a oportunidade 

que há desde esta mudança: a criança já estimulada desde a mais tenra idade. 

 

2) A criança é aberta ao mundo e vale a pena aproveitar a oportunidade para o 

estímulo no geral. 

 

3) Os estímulos favorecem em todo o desenvolvimento: psíquico, motor, social e 

outros. 

 

4) Conciliando ambos. O cuidado é necessário a educação é primordial. 

 

5) A ludicidade favorece a assimilação das atividades. Brincando a criança vai 

aprendendo e aprendendo brinca mais. 

 

6) Estímulos a atenção – escuta, fala, movimentos e concentração. 

 

7) Conforme proposta pedagógica, ou seja, espaço e atividades conciliados e 

realizadas para os objetivos serem conseguidos. 

 

8) De muita precisão, pois o trabalho tem que ser algo em conjunto em prol das 

crianças. 

 

9) Falta de limite da criança, falta de uma linguagem comum entre educadora e 

família. Esta nem sempre apóia a proposta pedagógica, em casa a criança não 

possui limites. 

 

10) Sim, sempre senti que a família valoriza e aceita bem como hoje deve acontecer 

a caminhada na creche. Porém, isso vai muito da postura do educador, eu sempre 

faço questão de insistir que na creche se cuida e se educa.  
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PROFESSORA ( C ) 

 
 
1) Hoje em dia é direito de todas as crianças terem acesso a Educação Infantil, 

porém eu acredito no direito de ficar com a mãe que não resta trabalhando, e 

também antes era visado apenas o cuidar e hoje existe um compromisso maior com 

o desenvolvimento da criança. 

 

2) As crianças vêm com um conhecimento do meio em que esta inserida e nós 

podemos aproveitá-lo para ampliar e diversificar as formas de aprendizagem, 

valorizando a bagagem das mesmas. 

 

3) Com os estímulos elas podem ter muitas oportunidades, de desenvolver suas 

potencialidades, através de jogos e brincadeiras. 

 

4) É trabalhado a independência da criança, dentro da própria rotina, existe um 

determinado tempo para cada atividade, trocar de roupa, escovar os dentes, 

alimentação, pentear os cabelos, atividades pedagógicas, regras e limites. 

 

5) No decorrer da vida profissional tenho aprendido, o quão importante é transmitir 

um aprendizado para as crianças através de atividades lúdicas, o aprender 

brincando é muito mais prazeroso, com jogos, quebra-cabeças, atividades coletivas, 

o faz de conta, etc... 

 

6) Concretos, palpáveis, recursos visuais, atividades de coordenação motora, a base 

nessa idade são estímulos relacionados à psicomotricidade (maternal 3). 

 

7) Ele pode ser semanal,quinzenal a até mensal,dependendo da necessidade de 

cada projeto; é feito um planejamento diário, biblioteca, educação física, educação 

cristã, atividades dirigidas seguindo os dias da semana. 

 

8) Vejo que hoje em dia os pais tem se preocupado de mais com quantidade e não 

com qualidade, muitas vezes suprem a falta que os filhos sentem do afeto, carinho, 

limite e educação, com mimos e estão sendo muito permissivos, deixando de 

orientar seus filhos e educá-los para a sociedade na qual estão inseridos 
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9) Falta de uma pessoa para auxiliar em sala de aula ou até mesmo dividir as 

atividades diárias que sobrecarrega devido a quantidade de exigências que nos são 

lançadas. Cumprir projeto, manter o ambiente em ordem, controlar o comportamento 

das crianças, educá-los, cuidar de seu asseio. 

 

10) Sim, pois temos o mesmo nível de escolaridade que as professoras do município 

e os pais parecem que ainda nos vêem como se fossemos babás, como se apenas 

cuidássemos e não na área da educação, sendo que temos feito muito além, temos 

dado a educação que os pais deveriam dar em casa. 
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PROFESSORA ( D ) 

 
 
1) Hoje as entidades de educação infantil vão além de cuidar, com o pedagógico e 

as atividades que estimulam e são voltadas às crianças, com um atendimento de 

qualidade. 

 

2) Vejo a criança como uma caixa vazia, que nós professores temos que enchê-las a 

cada dia, de conhecimento e aprendizagem, para que essa criança no futuro sejam 

cidadãos de bem. 

 

3) Em todos os sentidos pois os estímulos já é próprio da criança em si, mas a 

criança que convive em grupo com outras crianças dentro de uma instituição, 

maiores são os estímulos. 

 

4) O educar em si é de necessário a todas as crianças,seja ela pequena ou 

grande,sendo este indissociável do cuidar e dar as condições para que esta explore 

os diferentes ambientes onde convive, onde as atividades são articuladas em seu 

cotidiano. 

 

5) Tendo um ambiente lúdico, prazeroso para a criança, acima de tudo que o 

professor seja criança como a criança, que saia de seu mundo e viva com a 

inocência de uma criança. 

 

6) Todo tipo de estímulo é importante para as crianças, principalmente as crianças 

de berçário, pois é onde tudo começa, desde o falar, cantar, bater palmas e outros, 

tudo é estímulo (berçário). 

 

7) O planejamento de sala é semanal e as estimulações são feitas de acordo com a 

faixa etária de cada criança, onde se trabalha explorando desde a parte motora, 

intelectual, cognitiva, linguagem. 

 

8) A maioria dos pais acham que a instituição tem que fazer tudo para seus filhos 

desde o cuidar e até o educar, e como trabalham na maior parte do tempo fora, os 
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pais quase não tem tempo para os filhos, deixando essa tarefa nas mãos dos 

professores. 

 

9) Muito pouca, mas a colaboração dos pais é uma delas, pois alguns pais acham 

que a criança principalmente o “bebê” não precisa seguir uma rotina, como horário 

de dormir e comer, e que no berçário é só dar comida e banho, e sabemos que a 

criança quando estimulada, melhor é o seu desenvolvimento. 

 

10) Da parte de alguns pais, que não nos valorizam, acham que somos meros 

cuidadores e não nos vêem como professores, e que as crianças não ficam apenas 

na instituição para comer, tomar banho e brincar. 
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PROFESSORA ( E ) 

 
 

1) Concordo com todos os direitos,mas não consigo entender porque mães que não 

trabalham tem que deixar as crianças o dia todo na creche. 

 

2) Vejo como uma criança que vai ser muito bem preparada para enfrentar 

futuramente um vestibular e ser um grande profissional,isso vem desde da educação 

infantil. 

 

3) No seu desenvolvimento motor, psicológico, cognitivo, afetivo mental. A criança 

estimulada consegue desenvolver todas as suas potencialidades. 

 

4) Adquirindo uma didática própria,baseado em trocas,experiências do dia-a-dia, de 

acordo também com o tempo disponível, mas procuro sempre fazer um trabalho de 

qualidade. 

 

5) Concordo plenamente pois se aprende brincando. A criança que brinca é mais 

feliz, se desenvolve muito bem e sempre com atividades novas os pequenos vão se 

descobrindo cada vez mais, desenvolvo uma proposta lúdica com jogos, quebra-

cabeças, brincadeiras no pátio para que não fique cansativo para as crianças 

ficarem dentro de sala de aula. 

 

6) Coordenação, lateralidade, equilíbrio (pré). 

 

7 ) Faço o planejamento de acordo com o projeto semanal ou quinzenal.Organizo as 

atividades de acordo com os dias da semana, inclusive as atividades lúdicas, ex: dia 

do teatro, leitura, brinquedoteca, atividades de educação física, etc. 

 

8) Muito importante e necessária, pois a educação das crianças também é tarefa 

deles. 

 

9) Salário baixo, falta de um ajudante na sala. 
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10) Sinto-me muito desvalorizada, pois tenho formação acadêmica, pós-graduação e 

cursos e nada mudou, nem o meu registro em carteira esta de acordo, gostaria de 

ter pelo menos o registro em carteira como professor (educador social). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 

 

 

 

PROFESSORA ( F ) 

 
 

1) As creches passaram por um longo percurso até chegar a este momento,no que 

melhorou bastante para as crianças que hoje tem seus direitos garantidos, só que 

acredito que há muito o que mudar ainda. 

 

2) Não podemos desvalorizar aquilo que a criança traz consigo, e através disso 

procurar elaborar a melhor proposta de trabalho que caiba a essa criança. 

 

3) Em todos os sentidos, desde os positivos até um estimulo negativo, quando você 

tem que repreender uma criança no qual contribui muito para a formação do caráter 

e limites, e depois em suas necessidades gerais. 

 

4) Não tem como desvincular uma da outra, as duas são interligadas, então quando 

vou elaborar minha proposta de trabalho não desprezo nenhuma dessas ações. Até 

porque na educação infantil não é porque você tem a prática do cuidar que você 

esta deixando de ser o professor. 

 

5) Para você trabalhar com a criança,temos que tentar entender como ela entende,e 

a proposta lúdica auxilia muito nesse trabalho, é muito mais fácil para qualquer 

pessoa aprender algo de maneira mais prazerosa. 

 

6) Coordenação motora, lateralidade, fala, visuais, artes (maternal 1). 

 

7 ) Na instituição trabalhamos com projetos, então é nos passado o tema, daí 

pesquiso aquelas atividades que cabe a meus alunos, de acordo com as 

dificuldades observadas. 

 

8) Às vezes tenho a impressão que eles acham que somos responsáveis por tarefas 

que deveriam ser realizadas pelos mesmos, acho de extrema importância a 

participação dos pais para o trabalho, se torna mais fácil e a criança se desenvolve 

muito mais quando há colaboração de ambas as partes, porém não é que acontece 

na maioria das vezes. 
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9) O trabalho em si não tem tantas, mas a questão dos pais te ver como babá de 

seus filhos considero a principal. 

 

10) Com certeza, não só da parte dos pais,mas também de outras pessoas, uma vez 

a instituição em que trabalho foi convidada para fazer um curso, oferecido pela 

prefeitura juntamente com as professoras da mesma, neste curso teve uma parte 

onde tivemos que nos apresentar para colegas do lado, e quando fiz isso e disse 

onde trabalhava a outra professora olhou e me disse “ai você trabalha na creche”, 

pais já me falaram “você estuda para ficar limpando bumbum de neném? ”então 

quando você ouve falas desse gênero, sente essa desvalorização. 
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PROFESSORA ( G ) 

 

1) Com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 9394/96 e em cumprimento à 

exigência a Secretaria Estadual de Educação define-se um novo olhar ao que se diz 

respeito ao trabalho com as crianças de educação infantil (creche e pré escola) nos 

dias atuais. Olhar esse que se torna qualitativo e reconhecido por lei o trabalho 

aplicado com crianças na educação infantil, exigindo a qualificação dos profissionais 

para com essa faixa etária, adequações nos ambientes e na divisão das turmas, 

conteúdos a serem trabalhados, contribuindo de forma significativa no 

desenvolvimento da criança 

 

2) Já respondendo a questão 2 e 3 toda criança traz consigo sua bagagem, seja do 

meio em que vive, de sua individualidade, compete ao educador conhecer e utilizar 

as diferentes linguagens (corporal, musical, plástica, oral e escrita) da turma com 

que trabalha, adequando o conteúdo a faixa etária, necessidades e complexidade 

dos alunos, considerando que cada aluno é um ser único, considerando suas 

diferenças individuais, sociais, econômicas, culturais, étnicas, religiosas, etc.  

 

3) Idem  a 2. 

 

4) As ações entre cuidado e educação estão atreladas entre si. Educar significa, 

portanto, propiciar situações de cuidados, brincadeiras e aprendizagens orientadas 

de forma integradas e que possam contribuir para o desenvolvimento das 

capacidades infantis de relação interpessoal, de ser e estar com só outros em uma 

atitude básica de aceitação, respeito e confiança, e o acesso, pelas crianças, aos 

conhecimentos mais amplos da realidade social e cultural. Neste processo, a 

educação poderá auxiliar o desenvolvimento das capacidades de apropriação e 

conhecimento das potencialidades corporais, afetivas, emocionais, estáticas e 

éticas, na perspectiva de contribuir para a formação de crianças felizes e saudáveis. 

 

5) A brincadeira é uma necessidade no desenvolvimento do ser humano e não pode 

ser vista apenas como mera diversão, uma vez que o uso de material lúdico facilita a 

aprendizagem, o desenvolvimento pessoal, social e cultural, colaborando assim, 
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para uma boa saúde mental e um estado interior fértil, que facilitará a expressão e 

construção do conhecimento. 

 

6) Cada turma deve ser estimulada levando-se em conta a faixa etária, tempo de 

atenção da mesma, as necessidades específicas de cada criança, utilização de 

recursos para motivação, conteúdos voltados a sua faixa etária, interesse e 

necessidades. Para isso saliento mais uma vez a formação adequada do educador, 

onde esse deve conhecer as características da faixa etária com a qual trabalha, bem 

como a bagagem que cada um traz consigo. 

 

7) O plano de cada sala de aula é organizado nas reuniões pedagógicas mensais e 

com acompanhamento diário da pedagoga. É elaborado de acordo com o nível de 

cada turma, no berçário são realizados atividades de estimulação aos bebês, além 

dos cuidados de higiene e saúde e banho de sol (solário). Além das atividades 

pedagógicas e de ludicidade, também é realizado uma rotina específica a cada 

turma com atividades voltadas para recreação e atividades de coordenação motora 

grosseira aplicadas pela professora de educação física da instituição, atividades ao 

ar livre (parque), atividades na sala de brinquedoteca (biblioteca, jogos, tv, 

fantoches), atividades de educação cristã, alimentação e cuidados de higiene 

(escovação de dentes). 

 

8) Em relação a aprendizagem e desenvolvimento das crianças as famílias 

desempenham um papel fundamental e devem participar no processo educacional 

das crianças, seja através de reuniões, exposições de trabalhos aplicados junto as 

crianças, afim de valorizar, acompanhar  e subsidiar seus filhos. Os pais devem ser 

chamados a um cenário de reflexão, sempre respeitando seus valores, culturas 

conforme explicitado nos Parâmetros Curriculares da Educação Infantil. “É possível 

integrar o conhecimento das famílias nos projetos e demais atividades pedagógicas. 

Não só as questões culturais e regionais podem ser inseridas nas programações por 

meio da participação de pais e demais familiares, mas também as questões afetivas 

e motivações familiares podem fazer parte do cotidiano pedagógico. Por exemplo, a 

história da escolha do nome das crianças, as brincadeiras preferidas dos pais na 

infância, as histórias de vida, etc. podem tornar-se parte integrante de projetos a 

serem trabalhados com as crianças”. 
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9) Bem acredito que quando temos comprometimento para realizarmos nosso 

trabalho e trabalhamos com uma equipe comprometida onde o coletivo tem a 

mesma postura e mesma linguagem, as dificuldades não se tornam grandes 

empecilhos. Talvez meu desafio maior enquanto pedagoga seja esse, fazer com que 

a equipe esteja sempre unida para juntos superarmos os obstáculos que, como em 

qualquer lugar sempre irão existir. 

 

10) Acredito que muitas vezes o preconceito pode partir dos próprios colaboradores 

da instituição, que muitas vezes se colocam em um papel inferior por ser educador 

de “creche”. Atualmente essa nomenclatura não è mais existente, talvez comece aí, 

já pela maneira como as pessoas denominam o seu local de trabalho. Em nossa 

entidade è Centro de Educação Infantil e com os adolescentes do Programa de 

Apoio Sócio Educativo em Meio Aberto. Acho que se os próprios integrantes da 

entidade chamassem os programas pelos nomes corretos não haveria essa tal 

discriminação, pois como trabalhamos aqui penso que temos que sermos os 

agentes multiplicadores do trabalho que realizamos. Talvez a inferiorização seja pelo 

aspecto salarial, no mais realizamos um trabalho que às vezes nem uma escola 

particular oferece, a começar por nossas instalações e espaços físicos que são 

excelentes, tantos em áreas verdes quanto nas instalações internas, qual a escola 

particular de educação infantil que tem um auditório como o nosso. 
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PROFESSORA ( H ) 

 
 
1) A educação infantil tem sua importância, mas apenas criar leis é fácil quero ver 

aplicá-las,pois  o governo precisa melhorar sua forma de administrar e ainda mais 

importante quem emprega,pois quem ganha bem realiza também muito bem seu 

trabalho,valendo assim sua formação. 

 

2) Depende, necessita verificar que tipo de potencialidade essa criança traz 

adquiriu,para depois pensar em trabalhar com ela. 

 

3) No sentido de descoberta e aprendizado. 

 

4) Cuidado:contribuindo no bem estar da criança.Educação: a educação voltado 

para o aprendizado pois a educação mesmo vem da família, moral e bons costumes. 

 

5) Ensinar na maneira proposta que é lúdico é interessante,pois até você conhece 

métodos interessantes que ajuda a criança aprender brincando. 

 

6) Faz de conta, dramatização, fantoche, música (maternal 2). 

 

7) De acordo com o tema e cada dia trabalhando de forma lúdica e prazerosa para a 

criança. 

 

8) Considero importante, porém a participação dos pais é péssima, somente alguns 

tem esse interesse e se preocupa em educar seu filho, colaborando assim com a 

entidade. 

 

9) Salário, ajuda de uma auxiliar e comprometimento de todos que cerca a criança 

(equipe técnica e família). 

 

10) Com certeza onde trabalho meu serviço não é valorizado e sinto muito por 

isso,pois gosto do que faço e estou sempre tentando estar atualizada para melhor 

realizar o meu trabalho. 
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PROFESSORA ( I )  

 
 
1) Considero que foi de extrema importância todas essas mudanças, pois tudo evolui 

e a área da educação não poderia ficar para trás. 

 

2) Dependendo do contexto familiar que essa criança esta inserida, suas 

potencialidades são vistas nitidamente, daí cabe ao professor explorá-las. 

 

3) Todos os sentidos, a criança depende de estímulos para seu desenvolvimento. 

 

4) De maneira que nenhuma e nem outra venham sofrer alguma deficiência. 

 

5) A ludicidade é um dos melhores caminhos a aprendizagem, principalmente 

quando se trata de criança pequena. 

 

6) Considero a estimulação motora um dos mais importante. 

 

7 ) Semanalmente, através de projetos, estes também dependendo do tema podem 

ser quinzenal. 

 

8) Os pais não se interessam muito de estar acompanhando o trabalho na instituição 

realizado com seus filhos, eles não acham que é desenvolvido uma proposta 

pedagógica. 

 

9) Desvalorização. 

 

10) Sinto, na diferença salário, pois temos a mesma formação que uma professora 

do município, e ganhamos menos que o motorista que aqui trabalha, não 

desmerecendo seu trabalho. 


