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Resumo 
  
 

 
O presente trabalho teve como objetivo principal demonstrar a importância da 
integração entre os cuidados e a educação da criança no  berçário. Justifica-se a 
relevância da temática, pois se historicamente as creches eram assistencialistas, 
cuja preocupação se pautava nos cuidados com a higiene e o corpo da criança, 
atualmente a proposta pedagógica dos centros de educação infantil vai muito além 
desta função já que tais instituições baseiam-se em dois pilares principais: o cuidar e 
o educar. Como metodologia optou-se pela pesquisa bibliográfica que contou com 
uma leitura criteriosa de diversos autores que versam sobre educação infantil. Os 
resultados da pesquisa apontam que uma ação intencionalmente pedagógica das 
professoras no berçário garante um atendimento de qualidade e promove o 
desenvolvimento pleno das crianças. Para tanto, faz-se necessário uma formação 
inicial e continuada que possibilite a essas profissionais uma reflexão crítica e uma 
ação mais inovadora no trabalho pedagógico no berçário.  
 

 
Palavras-chave: Berçário, Trabalho pedagógico, Rotina; Aprendizagem.  
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INTRODUÇÃO 
 

Os tempos modernos provocaram intensas mudanças nas estruturas sociais 

e culturais em todo o mundo. Do ponto de vista histórico, com a entrada da mulher 

no mercado de trabalho, sua função primeira de maternadora dividiu espaço com a 

de profissional. Por isso, a criação de creches foi num primeiro momento, a solução 

apresentada para que as crianças tivessem um lugar de cuidado e proteção 

enquanto suas mães trabalhavam. Embora essas instituições tenham sido criadas 

com o intuito de atender tal necessidade, sobretudo das famílias com baixo poder 

aquisitivo, atualmente o cenário está bastante diferente, já que deixaram de ter um 

caráter assistencialista e passaram a prestar um atendimento educativo. Assim, as 

crianças ingressam nessas instituições não apenas para serem cuidadas, mas 

educadas enquanto seres humanos nos aspectos físicos, afetivos, emocionais e 

culturais de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional-LDB de 

1996.  

Portanto, como problema de pesquisa, questionamos: “até que ponto é 

possível integrar cuidados e educação, considerando os momentos que envolvem a 

rotina da criança no berçário?” 

Justificamos a importância desse estudo, pois entendemos que os bebês 

necessitam de cuidados tais como alimento, banho, sono e troca de fraldas, mas 

também devem ser estimulados na sua imaginação, na percepção de si e do outro e 

na sua autonomia. Por isso, o objetivo geral deste trabalho é demonstrar a 

importância da integração entre os cuidados e a educação da criança no berçário. 

Como objetivos específicos, nossa intenção foi: tecer considerações sobre o 

processo de adaptação e a relevância da construção de vínculos afetivos entre 

professora e o bebê; discutir a organização do trabalho pedagógico e o papel da 

rotina nos momentos que envolvem o banho, a alimentação, o controle dos 

esfíncteres e o descanso infantil; apresentar a organização de espaços interativos e 

atividades lúdicas no desenvolvimento do trabalho com crianças pequenas na escola 

infantil. 

O embasamento metodológico deste trabalho consiste numa pesquisa 

bibliográfica, que abrange, principalmente, livros e periódicos científicos renomados 

no assunto, os quais, após leitura criteriosa foram utilizados para compor o 
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referencial teórico aqui apresentado. O momento da pesquisa ou investigação é um 

processo que ocorre sistematicamente objetivando a construir, elaborar e 

desenvolver novos conhecimentos. Dessa forma, a pesquisa bibliográfica abrange 

uma leitura com maior profundidade juntamente com a análise e a 

interpretação  de livros, periódicos entre outros. Porém, o material escolhido deve 

ser submetido a uma triagem, a partir da qual é possível estabelecer um plano de 

leitura para o desenvolvimento do trabalho. Trata-se de uma leitura mais profunda e 

organizada que deve ser seguida de anotações e fichamentos que, posteriormente, 

poderá servir à fundamentação teórica do estudo. Por isso, segundo Fonseca 

(2002): 

A pesquisa bibliográfica é feita a partir do levantamento de 
referências teóricas já analisadas, e publicadas por meios escritos e 
eletrônicos, como livros, artigos científicos, páginas de web sites. 
Qualquer trabalho científico inicia-se com uma pesquisa bibliográfica, 
que permite ao pesquisador conhecer o que já se estudou sobre o 
assunto. Existem, porém, pesquisas científicas que se baseiam 
unicamente na pesquisa bibliográfica, procurando referências 
teóricas publicadas com o objetivo de recolher informações ou 
conhecimentos prévios sobre o problema a respeito do qual se 
procura a resposta (FONSECA, 2002, p. 32). 

 

A pesquisa, dessa forma, pode ser considerada uma atividade regular e 

pode ser definida como o conjunto de atividades orientadas e planejadas na 

intenção de obter novos conhecimentos. Assim, as questões subjetivas do 

pesquisador interferem no momento da escolha da pesquisa, e de acordo com 

Ludke e André (1986, p. 3) "a sua visão do mundo, os pontos de partida, os 

fundamentos para a compreensão e explicação desse mundo irão influenciar a 

maneira como ele propõe suas pesquisas ou, em outras palavras, os pressupostos 

que orientam seus pensamentos vão também nortear sua abordagem de pesquisa". 

É importante ressaltar, porém, que, embora a pesquisa bibliográfica permita 

contato direto com o que já foi produzido sobre determinado assunto, não se trata de 

mera repetição, mas sim, o exame de um tema sob novo enfoque ou abordagem, 

chegando a conclusões inovadoras. 

O trabalho está organizado da seguinte forma, no capítulo I- intitulado: “A 

construção de vínculos e a adaptação de bebês na educação infantil”, apresentamos 

uma breve reflexão histórica das mudanças que impeliram as mulheres ao mercado 

de trabalho e, assim, por consequência, a criação das instituições de educação 

infantil. As novas pedagogias que perpassam a educação infantil atualmente, o 
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educar e o cuidar, são agora pensados fora de uma perspectiva assistencialista e 

volta-se mais para o desenvolvimento pleno da criança. Dessa forma, este capítulo 

visa a discutir duas questões importantes que permeiam este desenvolvimento: a 

adaptação e a construção de vínculos. No âmbito da adaptação, trata-se de uma 

mudança para o bebê, mas também para a instituição e a família. Daí é 

imprescindível uma atenção personalizada, de modo a conhecê-lo melhor, 

propiciando um espaço aconchegante e motivador, numa ação conjunta da família e 

da instituição. O segundo aspecto diz respeito às interações sociais pelos quais 

permitirá a criança à construção de vínculos neste novo ambiente. Trata-se de 

desenvolver sua capacidade relacional, sendo a educadora a principal motivadora 

de atividades interacionais, a fim de que a criança possa ampliar seus horizontes 

culturais e cognitivos. 

O capítulo II- “A rotina na educação infantil”, versamos sobre a importância 

da rotina, entendida como uma categoria pedagógica da educação infantil. Trata-se 

de uma estrutura básica organizadora da vida coletiva das crianças no cotidiano da 

instituição de modo a garantir-lhes segurança física e emocional e, posteriormente, 

independência e autonomia. A rotina é maleável, e deve ser ajustada sempre que 

necessário, pois o objetivo é atender as necessidades do cuidar e do educar. 

No capítulo III- “A importância do espaço na educação dos bebês”, tecemos 

considerações sobre o papel do espaço e sua influência diretamente na 

aprendizagem e desenvolvimento da criança. Nesse sentido, a instituição deve 

dispor de espaços adequados para atender os bebês no sentido de propiciá-los 

atividades prazerosas e significativas, sobretudo por meio das brincadeiras. 

Como contribuição, esta pesquisa pretende reiterar a importância de um 

trabalho educativo, que promova a aprendizagem e o desenvolvimento dos bebês 

nas suas diferentes linguagens. 
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1. CUIDADOS E EDUCAÇÃO DOS BEBÊS  
 

Ao longo da história, a educação da criança era de responsabilidade 

exclusivamente familiar, pois era no convívio com os adultos e outras pessoas que 

ela participava das tradições da sua cultura. Fatores de cunho político, econômico e 

social, aliado ao avanço das ciências e das novas tecnologias, possibilitaram a 

reorganização da sociedade, assim como o ingresso das mulheres no mercado de 

trabalho.  

Desta maneira, Oliveira (2002) salienta que as famílias das classes menos 

favorecidas passaram a exigir do Estado o compromisso com a criação de 

instituições para o cuidado de filhos. Por isso a função assistencialista foi, durante 

muitas décadas, a única forma de atendimento institucional à criança pequena no 

Brasil. 

De acordo com o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, 

(1998) grande parte destas instituições surgiu da necessidade de atender 

unicamente crianças de baixa renda, com o objetivo basilar de combater a pobreza e 

“significou em muitas situações atuar de forma compensatória para sanar supostas 

faltas e carências das crianças e de suas famílias” (BRASIL, 1998, p. 17). 

O aspecto assistencialista destas instituições estigmatizou a população mais 

pobre que dependia deste serviço, além de desconsiderar questões importantes 

para o desenvolvimento integral da criança, tais como acesso aos bens 

socioculturais, interação e cidadania. A responsabilidade do Estado para com as 

crianças pequenas vai além do trabalho assistencial e requer uma revisão de tais 

concepções a fim que garantir atendimento e ambientes qualificados.  

As evidências históricas revelam que a educação infantil passou por várias 

transformações desde a criação das primeiras creches assistencialistas no início do 

século passado à criação dos jardins de infância e outras instituições de 

atendimento às crianças. Do ponto de vista da legislação, as reformas educacionais 

ocorridas especialmente na década de 1990 possibilitaram a inserção da educação 

infantil como primeira etapa da educação básica.  

A Constituição Federal de 1988 reconheceu o direito da criança à educação 

desde o nascimento e o dever do estado na garantia desse direito. A partir daí, 

diferentes documentos legais foram publicados pelo Ministério da Educação no 
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sentido de orientar as práticas educativas nas escolas infantis. Desta forma, o 

reconhecimento legal da educação como direito da criança e da família, possibilitou 

a consolidação da função pedagógica e a superação da função assistencialista, até 

então, presente no cotidiano dessas instituições. 

Nas palavras de Haddad (2003): 

 

Novas tendências têm surgido, mudando a visão da infância e dos 
serviços voltados à criança pequena. Profundas mudanças nas 
sociedades em geral, na estrutura familiar, bem como o surgimento 
de novos papéis para mulheres, mães, homens e pais, pressionam 
uma revisão na relação família e estado (HADDAD, 2003, p.17).  

 

Desse modo, houve a necessidade de reorganização das práticas 

educativas nas instituições de educação infantil, já que o Referencial Nacional 

Curricular Nacional para a Educação Infantil (1998) aponta os seguintes princípios, 

considerando as especificidades afetivas, emocionais, sociais e cognitivas das 

crianças de zero a cinco anos: 

 

O respeito à dignidade e aos direitos das crianças, consideradas nas 
suas diferenças individuais, sociais, econômicas, culturais, étnicas, 
religiosas etc.; o direito das crianças a brincar, como forma particular 
de expressão, pensamento, interação e comunicação infantil; o 
acesso das crianças aos bens socioculturais disponíveis, ampliando 
o desenvolvimento das capacidades relativas à expressão, à 
comunicação, à interação social, ao pensamento, à ética e à estética; 
a socialização das crianças por meio de sua participação e inserção 
nas mais diversificadas práticas sociais, sem discriminação de 
espécie alguma; o atendimento aos cuidados essenciais associados 
à sobrevivência e ao desenvolvimento de sua identidade (BRASIL, 
1998, p. 13). 
 

Haddad (2003), ao ponderar sobre o sistema de educação infantil 

escandinavo, afirma que estas novas tendências apontadas no Referencial superam 

a visão anteriormente vigente de criança frágil e passiva e da interação restritiva e 

autoritária entre adulto e criança. Na verdade, a criança é um sujeito social e 

histórico e as relações que ela estabelece com as pessoas que a cercam ajudam-na 

a entender melhor o mundo ao seu redor. Nesse processo de construção do 

conhecimento, a criança faz uso de diferentes ferramentas a fim de ressignificar a 

realidade que a circunda (BRASIL, 1998). 

Os debates nas últimas décadas em nível nacional e internacional indicam a 

integração entre os cuidados e a educação como funções inseparáveis nas ações 
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das professoras e devem estar associadas a padrões de qualidade. Essa articulação 

só será possível se a hierarquização entre as profissionais for substituída pelo 

trabalho conjunto; o que permitirá a inserção das crianças aos elementos da cultura 

e o enriquecimento do seu desenvolvimento e inserção social. 

 
A base do cuidado humano é compreender como ajudar o outro a se 
desenvolver como ser humano. Cuidar significa valorizar e ajudar a 
desenvolver capacidades. O cuidado é um ato em relação ao outro e 
a si próprio que possui uma dimensão expressiva e implica em 
procedimentos específicos (BRASIL, 1998, p. 24). 

 

O importante é oferecer condições de aprendizagem que ocorrem nas 

brincadeiras e aquelas advindas de situações pedagógicas intencionais, orientadas 

pelas profissionais da área, pois educar uma criança é propiciar situações de 

cuidados, brincadeiras e aprendizagens de forma integrada e que possam contribuir 

para o desenvolvimento das suas capacidades: “Cuidar da criança é, sobretudo, dar 

atenção a ela como pessoa que está num contínuo crescimento e desenvolvimento, 

compreendendo sua singularidade identificando e respondendo às suas 

necessidades” (BRASIL, 1998, p. 25). 

A formação integral da criança é influenciada por valores e crenças em torno 

da saúde, da educação e do próprio desenvolvimento infantil. Desta maneira, prestar 

atenção ao choro da criança e responder às necessidades que ela expressa é um 

recurso importante, pois quando observadas, ouvidas e respeitadas, podem dar 

pistas sobre suas necessidades e na qualidade do atendimento que estão 

recebendo:  

Cuidar é estar comprometido com o outro, com sua singularidade 
atender suas necessidades, confiar na capacidade de quem cuida 
para com o que está sendo cuidado. Cabe ao professor identificar 
assim as necessidades das crianças e priorizar como atendê-las da 
forma adequada (BRASIL, 1998, p.25). 

 

Isto inclui interessar-se sobre o que a criança sente, pensa e o que ela sabe 

sobre si e sobre o mundo, visando à ampliação deste conhecimento e de suas 

habilidades que aos poucos a tornará mais independente e mais autônoma. Dessa 

forma a criança começa a ser pensada com seus direitos, vista como uma 

importante fase da vida. Seu tempo de permanência na escola infantil tem que ser 

pensada e assistida tanto pelos pais como pelas profissionais da área. 
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A sociedade, por entender que a formação das novas gerações cada 
vez mais passa pelas creches e pré-escolas, e que estas precisam 
ter condições de oferecer não só cuidados básicos como alimentação 
e higiene, mas uma atenção diferenciada para cada faixa etária que 
facilite o desenvolvimento emocional, social e educacional do bebê e 
da criança pequena. Qualquer atendimento que não atinja isto se 
constituirá em um desserviço à criança, aos pais e à sociedade 
(RAPOPORT, 2005, p. 80). 

 

  
Em se tratando dos cuidados e da educação dos bebês, é importante 

ressaltar que cabe à professora dominar o conhecimento teórico acerca do 

desenvolvimento humano e saber mobilizá-lo na prática. Isso quer dizer que no 

processo de adaptação dos pequenos, a instituição deve reconhecer que, além dos 

cuidados, as famílias também buscam as instituições para que seus filhos se 

socializem com outras crianças. A adaptação desta criança na escola infantil requer 

planejamento e acompanhamento da família, da instituição e das professoras. 

O termo adaptação foi definido segundo o dicionário Aurélio (2008, p. 93) 

como: “1 – Ato ou efeito de adaptar (-se); 2- Processo que permite a um ser vivo 

tornar-se mais apto a sobreviver no ambiente em que vive.” De acordo com o 

dicionário Larousse (1992, p. 19) a palavra adaptação é entendida como: “Ato ou 

efeito de adaptar (-se); ajuste; adequação; “Conjunto de modificações hereditárias, 

tanto morfológicas e fisiológicas como etológicas, que permite a um organismo, a 

uma população ou a uma espécie, se ajustar às condições do meio em que vive.” 

Desse modo, para que a adaptação dos bebês ocorra de forma tranquila, é 

aconselhável aos pais acompanhá-los nos primeiros dias, pois cada um tem seu 

tempo de adaptação e certas especificidades, portanto, as suas necessidades 

devem ser observadas atentamente pelas professoras. Muitas instituições 

desconhecem a importância desse período e optam por não proporcionar à familia 

esse acompanhamento. Assim, é importante destacar que a atenção individualizada 

de cada criança deve ser priorizada pela instituição, já que, para isso, é “[...] 

necessário muito mais do que simplesmente gostar de criança, pois significa ficar 

durante uma jornada inteira de trabalho cuidando dos bebês tanto em termos de 

suas necessidades básicas, com desenvolvendo propostas pedagógicas” 

(RAPOPORT, 2005, p. 20). 

O período de adaptação é difícil para todas as partes envolvidas, por isso 

pensar a permanência do bebê nesse novo espaço, requer vários caminhos a 

seguir, desde a escolha da instituição e o acompanhamento da família, 
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planejamento e avaliação da instituição, e trabalho conjunto entre a escola infantil e 

família. No entanto, são vários fatores que podem também interferir na adaptação 

dessa criança, tais como: falta frequente e troca das professoras, insegurança dos 

pais, atraso na hora de buscar a criança entre outros. 

 
Além disso, é preciso paciência para situações corriqueiras que 
ocorrem com bebês e crianças pequenas, como o choro, a birra e 
outras reações, estabelecendo limite e demonstrando atenção e 
carinho. E tais exigências em relação, quando os bebês estão mais 
sensíveis e vulneráveis (RAPOPORT, 2005, p. 20). 
 

Cada criança tem características diferentes e necessidades individuais, 

portanto, cabe à professora conhecer estas peculiaridades e dar espaço para cada 

uma independente de suas diferenças, pois o objetivo é a socialização infantil. Todo 

este trabalho se for pensado coletivamente será muito frutífero, uma vez que a 

adaptação não tem que ser pensada isoladamente da família e da instituição, mas 

sim em conjunto:  

É importante salientar que as dificuldades de adaptação não se 
manifestam apenas através do choro, mas podem aparecer em 
forma de apatia, falta de apetite ou mesmo através de algumas 
manifestações de doença. O ambiente da creche ou pré-escola deve 
ser prazeroso e agradável, despertar a confiança da criança neste 
tipo de instituição (FELIPE, 2001, p. 33). 

 

Enfatizar a importância da adaptação é necessário, uma vez que envolvem 

grandes mudanças na rotina das crianças, e também da professora e dos pais. 

Ademais, além de aspectos cotidianos das crianças, a entrada na instituição escolar 

podem acarretar mudanças emocionais e comportamentais. É bastante comum que 

as crianças ajam diferentemente, voltem a evacuar ou urinar na roupa, por exemplo, 

ou ainda adoeçam ou sofram alterações de apetite. Estes sintomas devem ser 

acompanhados com muita atenção pelos pais e professora. 

Um modo bastante eficaz é conhecer a criança no período da matrícula, por 

meio de uma entrevista, já que a creche pode apresentar sua prática pedagógica e 

receber informações dos pais sobre os hábitos das crianças e assim permitir um 

ambiente mais acolhedor e aconchegante para seu bebê com brinquedos, ou outros 

objetos que lhe sejam familiar, garantindo-lhe seu bem estar.  Uma atenção especial 

nos primeiros dias da criança na instituição deve ser planejado com muito cuidado 

considerando os gostos e preferências das crianças e oferecendo atividades 
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atrativas, tais como: “material de pintura, desenho e modelagem, brinquedos de 

casinha, baldes, pás, areia e água etc” (BRASIL, 1998, p. 82). 

Para bebês muito pequenos, os pais podem ajudar a arrumar o berço, além 

de mandar para a instituição alguns objetos como a chupeta, a fralda que ele 

costuma cheirar etc. Ademais, a presença dos pais é primordial, pois é 

recomendável que se estabeleça um processo gradual de inserção, para que o bebê 

ou a criança vá se familiarizando aos poucos com a nova rotina e com as outras 

crianças com as quais irá conviver (BRASIL, 1998). 

A adaptação é uma questão complexa e subjetiva, pois há de se considerar 

diversos fatores, inclusive a aceitação da criança a um novo ambiente. Por isso, 

Rapoport (2005) propõe uma tabela com algumas contribuições no que tange a 

adaptação dos bebês. Certamente, esta atua somente como um indicativo, pois, 

como já mencionado anteriormente, a adaptação é um processo individual e tem seu 

tempo determinador por diferentes fatores, conforme tabela I. 

 

CRIANÇAS EM ADAPTAÇÃO CRIANÇAS ADAPTADAS 

Reações do bebê na chegada 

Chora ao ver a educadora 

Agarra-se à mãe 

Resmunga ou chora muito 

Mantém-se quieto na sala ao chegar 

Reações do bebê na chegada 

Abre os braços para a educadora 

Abraça / beija a educadora 

Despede-se da mãe / pai 

Engatinha, anda, corre para dentro da 

sala 

Horário de adaptação 

Necessita a presença de um familiar 

Tempo de permanência menor que o 

previsto 

Horário de adaptação 

Não necessita da presença de um 

familiar 

Tempo de permanência previsto 

Funcionamento fisiológico do bebê 

Não se alimenta 

Não dorme 

Adoece com pouca ou muita frequência 

Não evacua 

Funcionamento fisiológico do bebê 

Alimenta-se bem 

Dorme normalmente 

Apresenta boas condições de saúde 

Evacua regularmente 

Interação com a educadora 

Não aceita / estranha a educadora 

Interação com a educadora 

Interage com a educadora 
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Rejeita a educadora 

Solicita colo em demasia 

Comportamento agressivo com as 

educadoras 

Mostra-se feliz com a educadora 

Solicita colo normalmente 

Comportamento afetivo com as 

educadoras 

Interação com o ambiente 

Permanece quieto, sem brincar 

Não se movimenta pelo ambiente 

Apresenta dificuldades com a rotina da 

creche 

Não participa das atividades da creche 

Interação com o ambiente 

Brinca e explora brinquedos 

Explora a sala 

Acostuma-se à rotina 

Participa das brincadeiras da creche 

Interação com outros bebês 

Não brinca com outros 

Não aceita dividir atenção 

Interação com outros bebês 

Brinca ao lado ou com outros bebês 

Aceita dividir atenção 

Manifestações afetivas gerais 

Chora bastante, em intervalos ou dorme 

muito 

Ninguém consegue confortá-lo 

Mostra-se indiferente ou irritado 

Manifestações afetivas gerais 

Mostra-se feliz, sorri, brinca 

Demonstra preferência por educadoras 

Apresenta-se calmo e alegre 

 

Reações na saída 

Evita olhar ou ir com o pai e a mãe, 

chora, agarra-se na educadora 

Reações na saída 

Mostra-se feliz ao ver familiares, indo 

com eles. 

Tabela I - Indicadores de adaptação dos bebês 
Fonte: RAPOPORT (2005, p. 72). 

 

Considerando que a adaptação pode durar meses, é comum o pensamento 

de que a adaptação do bebê acontece apenas no nível emocional ou no ambiente 

institucional. Na verdade, outros fatores interferem na adaptação, tais como a 

segurança dos pais, a escolha da creche, o número de educadoras por bebê, a 

postura das educadoras, a idade dos bebês, seu temperamento e a segurança 

emocional dos bebês (RAPOPORT, 2005). Isso porque estes fatores se relacionam 

mutuamente e são interdependentes na medida em que os bebês geralmente são 

expostos as diferentes situações no desenvolvimento da rotina. A união do binômio 

cuidar e educar constitui uma parceria importante nesse processo, visto que os 

bebês exigem mais atenção, por precisar de um adulto para cuidar deles, sobretudo 

nos momentos que envolvem a rotina da mamadeira ou da troca da fralda. Portanto, 
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é importante a boa relação do bebê com a professora no espaço institucional, para 

que eles sintam-se motivados e aconchegados neste espaço. Para tanto, Winnicortt 

(1978 apud SCHULTZ, 2004, p. 45) ressalta que o bebê deverá ter suas 

necessidades atendidas, o que inclui ser “alimentado, manipulado, embalado, 

banhado e nomeado”. Ser alimentado constitui-se numa necessidade básica, mas 

importa o modo como este ato é realizado: é preciso afeto e amor nesta atividade, 

pois “as atitudes mudam completamente de significado dependendo da qualidade 

afetiva que as envolve” (SCHULTZ, 2004, p. 46).  

O ato de manipular a criança inclui tocá-la, massageá-la, acalmá-la e 

conversar com ela, com qualidade afetiva. Já o ato de embalar o bebê, assim como 

a chupeta, é um recurso para acalmar a sua ansiedade, que pode ser proveniente 

do momento de separação bebê / mãe. O momento do banho deve ser prazeroso 

tanto para a criança quanto para a figura maternadora. Trata-se de uma ocasião 

lúdica para o bebê que pode utilizar brinquedos para tornar o momento mais 

divertido. Por fim, chamar a criança pelo nome de modo que o bebê seja 

“individualizado” é de suma importância segundo Winnicott (1978). 

Os momentos de aprendizagem são responsáveis, também, pelas 

interações sociais dos bebês, pois o ser humano nasce imerso numa cultura 

mediada por seus pais e/ou pessoas próximas e participam dialeticamente com o 

meio social onde vivem. Essa relação que se inicia em casa com a família deve 

continuar na educação infantil, lugar em que as interações sociais permitem criar um 

vínculo afetivo com o educador e com outras crianças.  

De acordo com o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil 

(1998), “[...] o desenvolvimento da capacidade de se relacionar depende, entre 

outras coisas, de oportunidades de interação com crianças da mesma idade ou de 

idades diferentes em situações diversas” (BRASIL, 1998, p. 32). Dessa forma, a 

professora é a principal responsável em fomentar momentos de interação, no qual 

as crianças podem alargar seus horizontes culturais e cognitivos uma vez que 

interage com crianças de crenças diferentes. A criança já apresenta determinada 

inclinação para interação, evidenciando uma característica basilar de sua 

capacidade inata de estabelecer vínculos. Ademais, desenvolve-se uma forte 

relação afetiva entre os envolvidos nesta interação por meio de brincadeiras, criando 

um espaço propício para o aprendizado e valorização das experiências tanto 

coletivas, assim como do indivíduo em si. Sendo assim, é de fundamental 
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importância que as instituições propiciem a criação de vínculos, de modo a conduzir 

ao desenvolvimento integral da criança, considerando os fatores emocional, 

cognitivo e social (RAPOPORT, 2005). 

Rapoport (2005) salienta que, quanto maior a interação com outras crianças 

(e consequentemente a criação de vínculos) mais enriquecedor é o momento para 

elas. Daí a importância de um ambiente que facilite e auxilie a criança a estabelecer 

novos vínculos, uma vez que elas sofrem com o afastamento da mãe, e que adapte 

às necessidades do bebê.  

Para facilitar a criação de novos vínculos pela criança, Schultz (2004) aborda 

a teoria winnicottiana dos objetos transicionais, que podem ser objetos como, por 

exemplo, um lençol ou um babador. Os pais têm consciência deste objeto e chegam 

a levá-lo em viagens, pois sabe que se tirá-lo do bebê causaria uma ruptura, a 

mesma experienciada por ele ao frequentar uma instituição de educação infantil: a 

ruptura com a mãe. Estes objetos transicionais “podem ser essenciais como um 

antídoto contra a ansiedade, a depressão, conseqüência da separação dos pais ou 

de uma situação nova e desconhecida [...]” (SCHULTZ, 2004, p. 55). Além disso, 

este objeto é saudável para o bebê, pois dá a ele maior confiança e autonomia. 

Diante do exposto, é importante ponderar que, para atender as 

necessidades dos bebês nas instituições de educação infantil, propiciando o cuidar e 

o desenvolvimento cognitivo, faz-se necessário uma profissional qualificada que 

possibilite um trabalho de qualidade, por meio de atividades pedagógicas planejadas 

e direcionadas, a fim de estimular o seu desenvolvimento integral e pleno.  
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2. QUESTÕES SOBRE A ROTINA  

Conforme discutido no capítulo anterior, a professora é responsável pela 

integração entre o cuidado e a educação dos bebês. Além dos cuidados com higiene 

do corpo e outras situações intencionalmente pedagógicas que envolvem a rotina, 

tais como: a alimentação, o sono, o controle dos esfíncteres, as crianças também 

vivenciam momentos de interação social nas quais seu mundo é ressignificado. Para 

que isso ocorra de fato, o tempo deve ser estruturado e planejado para criar 

situações significativas de aprendizagem, que possibilite o seu desenvolvimento e 

estimule sua criatividade. Nesse sentido, a professora deve proporcionar aos 

pequenos atividades diversificadas por meio da organização de uma rotina flexível e 

acolhedora para eles. 

Planejar a rotina requer unificar tanto em aspectos do cuidar como os que se 

referem ao educar, uma vez que nesta fase do trabalho pedagógico ambos são 

essenciais para o desenvolvimento infantil. São importantes tanto as necessidades 

biológicas, como sono, alimentação e higiene, quanto as afetivas, motoras e 

cognitivas.  

A rotina pode ser considerada uma categoria pedagógica na educação 

infantil, uma vez que opera como a estrutura básica organizadora da vida coletiva 

das crianças no cotidiano da instituição, segundo Barbosa (2006). Nela, estão 

presentes as ações do cuidado, atividades orientadas e momentos de socialização 

onde o mais importante na ação da professora é a intencionalidade pedagógica. 

Assim, a rotina pode ser vista como um elemento integrante das práticas 

pedagógicas e didáticas que são previamente pensadas, planejadas e reguladas, 

com isto tem um objetivo a ser alcançado, no cotidiano de uma instituição que se 

preocupa com seus integrantes (BARBOSA, 2006). 

O planejamento constante da rotina é essencial para que o projeto 

pedagógico aconteça, pois, conforme salienta o Referencial Curricular Nacional para 

a Educação Infantil (1998a), o tempo deve ser bem utilizado para que a instituição 

cumpra sua função de cuidar atendendo as especificidades de cada criança. Sendo 

assim, Barbosa (2006) pontua que as atividades que acontecem no espaço da 

instituição não se dão de modo isolado simplesmente, mas sim por meio de práticas 

que promovem o desenvolvimento e o aprendizado da criança, além de possibilitar 

sua segurança física e emocional.  
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É necessário refletir e planejar as atividades cotidianas, pois a rotina tem um 

conteúdo simbólico que contribui para a formação do grupo de crianças, já que 

essas se formarão de acordo com as influências e as possibilidades que lhe serão 

oferecidas no cotidiano da instituição. Desta maneira, a professora terá a 

responsabilidade de trabalhar com atividades diversificadas e ricas em 

possibilidades de interações. A rotina deve ser pensada e organizada no sentido de 

garantir a sobrevivência e a convivência com o outro, além da socialização e troca 

de experiências entre as crianças. Além disso, a rotina permite um fluxo estável 

(ainda que flexível) de modo a conhecer a sequência dos acontecimentos e, por 

isso, as crianças podem organizar suas rotinas com mais independência e 

autonomia (BATISTA, 2009).  

A rotina pedagógica é um elemento estruturante da organização institucional 

e de normatização da subjetividade das crianças e dos adultos que frequentam os 

espaços coletivos de cuidados e educação. Por outro lado, de acordo com Barbosa 

(2006, p. 45): 

O excesso de rotinização impede a exploração, a descoberta, a 
formulação de hipóteses sobre o que está para acontecer. Em outras 
palavras: trata-se de combinar rotina e variação, de oferecer à 
criança um andaime, uma estrutura feita de tempo, espaço, fórmulas 
verbais que lhe permitam a exploração, a inferência, a decifração do 
que acontece, os experimentos mentais sobre quando sucede.  

 

O Referencial Curricular Nacional para a educação infantil (1998a) corrobora 

a visão de Barbosa (2006) ao ponderar que a rotina pode atuar como cerceadora do 

processo de aprendizagem, quando esta se torna rígida e inflexível e desconsidera a 

individualidade da criança. Na verdade, não é a criança que deve adaptar-se a uma 

rotina, mas sim esta última deve adaptar-se à criança, a qual, somente dessa forma, 

terá garantido o atendimento às suas necessidades. 

O termo “rotina” tem sua definição no dicionário Michaelis on line: “1. 

Caminho habitualmente seguido ou trilhado; caminho já sabido. 2. Hábito de fazer as 

coisas sempre da mesma maneira, maquinal ou inconscientemente, pela prática, 

imitação etc”. Daí, a palavra rotina, por sua própria definição, nos remete a pensar 

como fazer algo sempre igual, todos os dias, de modo até mesmo “maquinal”, ou 

seja, sem refletir naquilo que se faz. No entanto, sabe-se que na educação infantil, a 

função da rotina não pode ser maquinal ou inconsciente.  
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Barbosa e Horn (2001) salientam que a organização das atividades das 

crianças deve ser pensada de acordo com o contexto sociocultural no qual elas se 

inserem e com a idade de cada uma, de modo a garantir o envolvimento efetivo 

delas sem tornar a atividade uma “monótona sequência”. Por isso, cabe à professora 

ter clareza que podem ocorrer mudanças, pois o planejamento não é estático e 

acabado. Planejar a rotina é importante para a organização do sujeito, que contribui 

pra sua segurança e independência. 

No cotidiano da instituição as atividades que envolvem os cuidados físicos 

dos bebês, como o banho, a alimentação e a higiene devem ser planejadas de 

maneira pedagógica, pois:  

 

O controle do corpo é parte fundamental para controle social: a maior 
parte de nossos prazeres implicam, de maneira típica, sensações 
físicas: o alimento, o sono, a sexualidade, o exercício e o descanso. 
Não estou sustentando que estas sejam atividades simplesmente 
físicas. São, de fato, profundamente culturais, ou, pelo menos, estão 
mediadas pela cultura, mas, assim mesmo tenham corpo e que a 
pessoa esteja corporificada (BARBOSA, 2006, p. 56). 

 

Podemos observar que a rotina pedagógica é um elemento estruturante da 

organização institucional e de normalização da subjetividade das crianças e dos 

adultos que frequentam os espaços coletivos de cuidados e educação. Não 

devemos desvincular o “cuidar” do “educar”, segundo Barbosa (2006), já que esta é 

uma das grandes preocupações e discussões a respeito do tema nos últimos anos. 

Assim, atividades básicas como o cuidado pessoal e com a saúde é relevante, pois 

se entende a saúde como sendo o bem-estar físico, psicológico e social da criança 

e, portanto, pertinente aos espaços de educação. 

Com a entrada dos bebês a este novo ambiente desencadeiam muitas 

mudanças na sua rotina, como o banho, alimentação, sono e o controle dos 

esfíncteres. Por isso, segundo Barbosa e Horn (2001), as necessidades biológicas 

como as relacionadas ao sono, à alimentação e à higiene merecem especial atenção 

da professora, principalmente no que diz respeito à faixa etária e as necessidades 

psicológicas, que se referem às diferenças individuais como o tempo e o ritmo de 

cada um, lembrando que as crianças não se desenvolvem da mesma forma, mas 

consideram os contextos sociais e históricos que dizem respeito à cultura e ao estilo 

de vida de cada uma delas. Desta forma, cabe à professora adquirir todas as 
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informações a respeito dessa criança nos momentos da rotina como a alimentação, 

por exemplo, pois muitas vezes a criança ainda faz uso da mamadeira e, sendo 

assim, não se deve obrigá-la a utilizar o copo, porque neste momento o importante é 

ela se alimentar. A mesma coisa deve acontecer com os novos alimentos que 

devem, sim, ser oferecidos, mas não obrigados a comer, já que este processo tem 

que ocorrer gradativamente. 

Além da alimentação, o sono configura-se numa outra mudança na rotina da 

criança, uma vez que cada uma tem seu tempo e possui um ritmo para dormir. Por 

isso, Barbosa (2006) enfatiza que promover um sono tranquilo é importante, já que 

haverá dias em que a criança dormirá menos; se estiver agitada, seu sono será 

também agitado. O ambiente, por sua vez, será igualmente um fator que influenciará 

na qualidade do sono (se será calmo ou não), por isso é indispensável a presença 

do adulto nesse momento a fim de observar e prestar atendimento adequado caso 

haja necessidade.  

É comum observarmos que, no desenvolver do trabalho de muitas 

professoras, todas as crianças são colocadas em uma sala e obrigadas a dormir. 

Essa ação não é a correta, pois é preciso respeitá-la caso não queira dormir, 

proporcionando atividades alternativas, como leitura, pintura, desenho, etc.  

Outro momento delicado é a hora de tirar as fraldas; a escola infantil 

juntamente com a família tem que estabelecer algumas combinações, para que isto 

não se torne um trauma na vida da criança. Na realidade, não existe uma idade 

certa: geralmente a capacidade de controlar o xixi e o cocô se dá por volta dos dois 

anos ou um pouco antes, depende de cada criança (BARBOSA, 2006). É preciso 

muita atenção e afeto neste momento, pois a professora pode perguntar à criança se 

ela deseja ir ao banheiro, pois cada uma tem suas necessidades fisiológicas e nem 

sempre na mesma hora; por isso fazer todas as crianças irem ao mesmo tempo ao 

banheiro, também é uma agressão.  

A rotina do banho também pode ser planejada de maneira educativa, pois se 

constitui para a criança um momento de descoberta de si mesma e do outro. Cabe à 

professora proporcionar esta descoberta objetivando a aprendizagem e o 

desenvolvimento de suas diferentes habilidades. 

A rotina é importante para a formação das crianças pequenas, pois quando 

bem planejada proporciona maior conforto e segurança, principalmente quando as 

atividades possuem regras e são programadas. Assim, elas se habituam à 
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sequência de eventos e têm condições de prever aquilo que estará para acontecer 

no desenvolver do dia (BRASIL, 1998).  

Trabalhar com o limite também é essencial, pois no momento das atividades 

as crianças não só compreendem os seus deveres, mas também o do outro. Mesmo 

quando muito pequenas, elas aprendem a conviver com as normas da instituição e 

são capazes de lidar com a frustração quando não atendidas, aguardando o 

momento de atenção da professora. 

Para os bebês, é difícil fixar uma rotina num primeiro momento visto que eles 

dormem mais e precisam de várias trocas de fraldas ao longo do dia. Contudo, na 

medida em que eles vão crescendo, a rotina torna-se essencial, e quanto mais cedo 

for trabalhada de forma repetitiva, as regras serão assimiladas. Já com dois anos, as 

crianças se adaptam com maior facilidade, pois já andam e entendem quase tudo 

que lhes é falado, pois possuem um amplo vocabulário neste período, segundo 

Batista (2009). A rotina diária é o desenvolvimento prático do planejamento previsto 

para aquele dia e também a ordem das diferentes atividades que acontecem no dia-

a-dia da creche e é esta ordem a ser trabalhada que irá possibilitar que a criança se 

oriente na relação tempo-espaço e perceba a organização do próprio dia (BATISTA, 

2009). 

 Organizar uma rotina adequada é muito construtivo para a criança, pois 

permite que ela vá se tornando mais independente e autônoma, além de estimular a 

sua socialização perante o grupo. No planejamento, devem ser levados em conta 

pela professora momentos diferenciados que certamente não se organizarão da 

mesma forma para crianças maiores e menores.  

Para Barbosa; Horn (2001), uma gama de atividades envolverá a jornada 

diária das crianças e dos adultos como o horário da chegada, a alimentação, a 

higiene, a hora do sono, as brincadeiras de faz de conta – os jogos diversificados, os 

jogos imitativos e motores, de exploração dos diversos materiais – os livros de 

histórias, as atividades coordenadas pelo adulto entre outras. As autoras pontuam 

algumas possibilidades de organização do dia a dia de crianças de zero a dois anos.  

Chegada dos educadores e organização da sala e dos materiais, 
combinações sobre o trabalho; Recepção das crianças, contato com 
os familiares, verificação das agendas, brincadeiras livres das 
crianças nos diferentes espaços da sala; Café da manhã; 
Brincadeiras ao ar livre (no verão) brincadeiras na sala (em dias frios) 
(cuidar com as variações das estações do ano); Higiene e troca de 
fraldas; Repouso (opção de atividade para os que não dormem); 
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Almoço / troca de fraldas (ou uso de privadas e penicos, sempre que 
possível); Registro ou troca de informações orais entre educadores 
na mudança de turno ou escala de almoço; Reorganização da sala e 
interação entre as crianças, à medida que acordam; Lanche; 
Brincadeiras livres no pátio ou na sala de aula; Atividades coletivas 
ou opções individuais (organização de diferentes materiais para 
interação das crianças); Higiene e troca de fraldas e jantar; 
Reorganização da sala e brincadeiras de livre escolha; Saída 
(BARBOSA; HORN, 2001, p. 70-71). 

 

 

As autoras também exemplificam uma rotina para crianças de dois a seis 

anos: 

Chegada dos educadores, combinações à cerca do trabalho; 
Organização da sala e dos materiais; Recepção das crianças; Café 
da manhã; Atividades diversificadas para livre escolha e / ou 
brincadeiras no pátio; Planejamento das atividades do dia (retomada 
do que vem sendo feito pelo grupo, proposição de novos 
encaminhamentos, etc.);Atividades coordenadas pelo adulto; 
Atividades expressivas das diferentes linguagens; Higiene e almoço; 
Relatos ou troca de informações orais entre educadores na mudança 
de turno; Sono ou atividades repousantes; Atividade coordenada pelo 
adulto; Pátio ou brincadeiras de livre escolha; Reorganização da sala 
e saída (BARBOSA; HORN, 2001, p. 71). 

 

Certamente, Barbosa e Horn (2001) elencam apenas sugestões, as quais 

podem ser aproveitadas e modificadas conforme o perfil da turma. É oportuno 

lembrar uma vez mais que é a professora quem deve melhor organizar a rotina em 

sua sala, pensando na melhor maneira de atender as necessidades fisiológicas, 

afetivas e cognitivas de seus bebês. 
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3. A IMPORTÂNCIA DO ESPAÇO NA EDUCAÇÃO DOS BEBÊS. 

3.1 Considerações sobre o espaço 
 
 

O espaço tem que ser pensado e planejado para criança de maneira que ela 

possa interagir com segurança e autonomia no cotidiano da instituição infantil. 

Portanto, é importante que a organização e distribuição da mobília respeitem o 

tamanho da criança para que ela tenha a visão do todo e que assim se sinta segura 

para explorar com confiança o espaço que lhe é apresentado. A estruturação do 

espaço em áreas menores, o que possibilita mais intimidade e segurança, tende a 

ser um item facilitador devido ao maior estímulo para que ocorra a interação. As 

atividades devem fazer parte do planejamento diário de todos os grupos de crianças, 

desde o berçário até a turma dos maiores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               FIGURA 1: Estruturação da sala em espaços menores 
              FONTE: (GOOGLE, 2015)  

 

Conforme figura 1, cabe à professora organizar o espaço de modo funcional 

a fim de que as crianças explorem livremente o ambiente e escolham as atividades 

com independência e autonomia. É interessante que nos momentos das 

brincadeiras, a professora intervenha com objetivos que favoreçam as 

aprendizagens infantis, estimulando a troca entre as crianças. Ademais,  

 
As características de cada criança, seja no âmbito afetivo, seja no 
emocional, social ou cognitivo, devem ser levadas em conta quando 
se organizam situações de trabalho ou jogo em grupo ou em 
momentos de brincadeira que ocorrem livremente (BRASIL, 1998, p. 
33) 
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Forneiro (1998, p. 232) estabelece uma distinção importante entre espaço e 

ambiente, e se refere aos espaços como “[...] locais para a atividade caracterizada 

pelos objetos, pelos materiais didáticos, pelo mobiliário e pela decoração”. Os 

espaços, com seus qualificativos físicos, constituem locais de aprendizagem e 

desenvolvimento. A autora apresenta a definição de espaço por Battini (1982, p. 24 

apud FORNEIRO, 1998, p. 231), segundo o modo pelo qual as crianças veem a 

questão: 

Para a criança, o espaço é o que sente, o que vê, o que faz nele. 
Portanto, o espaço é sombra e escuridão; é grande, enorme ou, pelo 
contrário, pequeno; é poder correr ou ter que ficar quieto, é esse 
lugar onde ela pode ir pra olhar, ler, pensar. O espaço é em cima, 
embaixo, é tocar ou não chegar a tocar; é barulho forte, forte demais 
ou, pelo contrário, silêncio, é tantas cores, todas juntas ao mesmo 
tempo ou uma única cor grande ou nenhuma cor... O espaço, então, 
começa quando abrimos os olhos pela manhã em cada despertar do 
sono; desde quando, com a luz, retornamos ao espaço. 

 

O ambiente, por sua vez, corresponde ao conjunto do espaço físico e das 

relações que nele se estabelecem (FORNEIRO, 1998). A referida autora apresenta 

quatro dimensões que estruturam o ambiente de forma bem objetiva, porém 

correlacionadas sendo elas: a dimensão física, a funcional, a temporal e a relacional.  

A dimensão física refere-se ao aspecto material do ambiente, o espaço físico 

e suas condições estruturais tais como objetos e toda sua organização neste 

espaço, desde a arquitetura, a decoração, a forma como estão estruturadas os 

materiais, a cantina, o pátio, o parque infantil, ou seja, as possibilidades de 

organização espacial e física do que se caracteriza a instituição de educação infantil 

(FORNEIRO, 1998). 

 A dimensão funcional discute como os espaços são utilizados e o tipo de 

atividade que se destinam a este local. Com a orientação da professora, os espaços 

podem ser usados pela criança em diferentes contextos e um mesmo espaço pode 

assumir diferentes funções, como, por exemplo: o tapete da sala de aula, que em 

um momento funciona como o lugar em que as crianças se sentam para a hora do 

conto e da comunicação entre as crianças e o professor; já em outro momento pode 

ser utilizado como o tapete das construções, do jogo simbólico, da música e da 

brincadeira (FORNEIRO, 1998).  

A terceira dimensão é a temporal e trata da organização do tempo e dos 

momentos em que serão usados os diferentes espaços: o tempo das atividades está 
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ligado ao espaço em que se realiza cada uma delas. É fundamental deixar bem claro 

para a criança as questões temporais, pois assim ajudam-nas a compreender a sua 

rotina, como o tempo de brincar nos cantos, o tempo das atividades, a hora do conto 

e o tempo do lanche, por exemplo.  

A última dimensão é a relacional, e se refere às relações estabelecidas 

neste espaço de sala de aula, as quais acontecem, segundo Forneiro (1998), devido 

a alguns requisitos, tais como: a distribuição dos alunos por faixa etária; a forma 

como se estabelecem as regras de convivência e na relação professora e criança; a 

divisão de atividades que acontece no interior dos grupos e a interação da 

professora durante o desenvolvimento das atividades no decorrer das aulas. 

Quando analisamos estes ambientes é importante considerá-los não como 

um produto final, mas um processo, haja vista que ambiente e espaço possuem 

certas especificidades inerentes a cada momento, ou seja, a organização do espaço 

na educação infantil deve ser voltada para o interesse do grupo de crianças. 

Observar como as crianças brincam, como interagem com o espaço, o que mais 

gostam de fazer, o tempo que permanecem em cada espaço e que atividades 

despertam mais atenção é importante para planejar atividades e sua rotina nas quais 

as crianças participem de forma ativa, contribuindo assim para seu desenvolvimento, 

conforme figura 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     FIGURA 2: Espaço de interação entre as crianças 
     FONTE: (GOOGLE, 2015) 
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Pensar neste espaço é, portanto, considerar as questões físico-materiais 

como os elementos de cor, piso que seja seguro e de fácil limpeza, altura de janelas, 

altura das maçanetas das portas, as organizações dos móveis, a louça do banheiro 

considerando o tamanho apropriado, a metragem das salas, corredores, refeitórios, 

banheiros, e o acesso entre estes espaços; o desenho arquitetônico e suas formas. 

As possibilidades de interação entre crianças e adultos exigem cuidados e devem 

ser pensados na intenção de promover a interação com o mundo exterior da 

seguinte forma: olhar se o dia está chuvoso ou com sol, observar os transeuntes e 

os animais, escutar sons. Todos estes aspectos são relevantes para o processo 

educativo que se desencadeia na educação infantil.  

 
A criança se expressa pelo ato lúdico e é através desse ato que a 
infância carrega consigo as brincadeiras. Elas perpetuam e renovam 
a cultura infantil, desenvolvendo formas de convivência social, 
modificando-se e recebendo novos conteúdos a fim de se renovar a 
cada nova geração. É pelo brincar e repetir a brincadeira que a 
criança saboreia a vitória da aquisição de um novo saber fazer, 
incorporando-o a cada novo brincar. Estão sendo incorporados aos 
jogos infantis os brinquedos eletrônicos como os videogames, carros 
com controle remoto, minigames... eles fazem parte das novas 
tecnologias do brincar. Precisamos, enquanto educadores/ras nos 
debruçar sobre eles, para que possamos compreender como as 
crianças constituem-se crianças através desses novos brinquedos 

(DORNELES, 2001, p.103).  

 

Estudos apontam para a organização do espaço a partir de aspectos 

estéticos, funcionais, por exemplo, de modo que sejam adequados aos recursos 

disponíveis, exercendo sua finalidade educativa; e ainda ambientais referentes às 

sensações de frio ou calor.  Essas três dimensões se completam e visam a 

corroborar que o espaço pedagógico seja pensado com o intuito de garantir a 

educação e os cuidados dos pequenos. 

Certas particularidades são necessárias na organização dos espaços, tais 

como: espaços amplos, bem diferenciados, de fácil acesso e especializados, em que 

as crianças possam transitar, interagir, viver e conviver, desenvolvendo-se na sua 

totalidade e em segurança, conforme figura 3.  
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                         FIGURA 3: Espaços abertos 
         FONTE: (GOOGLE, 2015) 

 

Barbosa (2006) pondera que os espaços devem ser planejados e 

estruturados de modo a incitar nas crianças a curiosidade e imaginação, mas 

também eles devem ser incompletos, de modo que elas possam agir e transformar o 

espaço que as cercam. 

Nesse sentido, a importância relativa ao espaço como elemento curricular é 

tema de discussões bastante recentes, em que se aceita quase que amplamente a 

criação de “cantos” como ferramenta de aprendizado.  

Segundo Batista (2009, p.135):  

 
Os cantos favorecem a uma estruturação do espaço da sala que 
reúne o dinamismo, a plasticidade e a flexibilidade característicos 
das próprias crianças. Seu objetivo principal é potencializar a 
autonomia cognitiva e, por esse motivo, as crianças escolhem o 
canto desejado. A própria criança decide, organiza e realiza a 
atividade a que o canto a incita.  

 

Cada vez que se muda o canto, abre-se à criança um novo cenário a ser 

explorado o que permite criar variações na rotina, haja vista a existência de 

ambientes que ampliam o universo cultural das crianças “onde todos tenham a 

possibilidade de ter vivências e experiências diferenciadas, ampliando suas 

capacidades de aprender, de expressar seus sentimentos e pensamentos” 

(BARBOSA, 2006, p. 135). 

 

As crianças devem encontrar em cada canto matérias que instiguem 
a experimentação e a manipulação, que estimulem sua capacidade 
criativa e imaginativa. Podem ser criados cantos de sucata, farinha, 
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garrafas, criatividade, banho de boneca, música, papéis, construção, 
literatura, casinha, etc. (BATISTA, 2009, p.136) 
  
 

Embora os cantos potencializem o aspecto pedagógico, não se pode oferecer 

muitas atividades de uma só vez, ou muitos cantos com vários materiais, pois a 

criança não terá foco em nenhuma delas, impedindo-lhe de explorar o lugar. Desse 

modo, deve-se oferecer no máximo três cantos, com uma quantidade razoável de 

material para que a criança possa viver o lugar e assim deixar sua imaginação fluir. 

Selecionar o material dos cantos de acordo com o objetivo que deseja obter com 

cada atividade é importante, pois assim os materiais poderão ser trocados entre uma 

atividade e outra, conforme figuras 4 e 5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

              FIGURA 4: O canto do faz de conta 
                       FONTE: (GOOGLE, 2015)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           FIGURA 5: O canto do salão de beleza 
                          FONTE: (GOOGLE, 2015)  

 

A organização do espaço deve ser estimulante e bem dirigida pela 

professora, para que a criança se sinta apoiada e segura quanto a seus medos e 

dificuldades. Cabe à professora junto à criança enfrentar tais dificuldades e 
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encontrar o caminho de superação por meio do desenvolvimento de estratégias que 

possibilitará escolhas e, assim, promover a formação desse ser humano para sua 

convivência em sociedade.  

A professora deve estar sempre atenta para qualquer necessidade que a 

criança tenha, e atuar no sentido de promover a autonomia da criança, pois 

“conceber uma educação em direção à autonomia significa considerar as crianças 

como seres com vontade própria, capazes e competentes para construir 

conhecimentos, e, dentro de suas possibilidades, interferir no meio em que vivem” 

(BRASIL, 1998, p. 14). Por conseguinte, ao promover estratégias coerentes e 

eficazes, a professora terá seu objetivo alcançado, uma vez que possibilitar 

atividades em ambientes diversos e bem organizados leva a criança não só a 

desenvolver sua autonomia, mas também a explorar o espaço e interagir com outras 

crianças.    

Fazer com a criança aprenda não é simplesmente cuidar das suas 

necessidades básicas, mas sim levá-la a pensar e a tomar decisões sobre seus 

sentimentos e suas dificuldades encontradas, sendo ela um ser indivisível. Com as 

brincadeiras vividas pelas crianças, as mesmas vão desenvolvendo sua identidade e 

sua personalidade. Ao explorar um mundo novo, elas passam a sentirem-se 

pertencentes a este mundo; deixá-las livres para novas descobertas e 

experimentação é fundamental para seu desenvolvimento. Sendo assim, a 

professora deve conhecer o desenvolvimento da criança para que na sua prática 

diária, faça com ela e não por ela, sendo a mediadora perante o processo de 

aprendizagem. Isso porque, segundo Batista (2009), nessa faixa etária as crianças: 

 

Estão ávidas por explorar um mundo que vai se tornando cada vez 
mais vasto, já que se movimentam com maior facilidade. Essa 
exploração permite-lhes ir desenvolvendo o seu conhecimento fisico 
e, ao refletir a respeito dos dados obtidos, desenvolver o 
conhecimento logico-matematico. Caminham, então, no sentido de ir 
desenvolvendo também a capacidade de classificação e seriação, 
construindo a noção de número e estrutura cada vez melhor a noção 
de espaço e de tempo (BATISTA, 2009, p.137).  
 

 

Tendo a criança a oportunidade de revolver seus conflitos interno e externo 

no espaço da escola infantil e sendo bem acompanhada por profissionais 

preparados, elas estarão aptas a  novas descobertas do mundo e do seu próprio eu. 

Por isso a importância do planejamento com objetivos visíveis daquilo que se almeja 
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alcançar e a clareza das mudanças que tem que ser feitas para um melhor resultado 

da prática desenvolvida com as crianças.  

Para cada atividade organizada e trabalhada com as crianças, exige-se um 

olhar atento para que no momento da avaliação a docente possa perceber se os 

objetivos propostos no início das atividades foram alcançados. Antes de se construir 

os cantos e permitir que os espaços sejam explorados pelas crianças, vale a pena 

perguntar do que elas mais gostam de brincar; desta forma, além de aproximar as 

crianças para a brincadeira, elas ajudarão a construí-la e com isso passarão a se 

sentir pertencentes ao espaço em que convivem. 

A professora será para as crianças, durante o tempo em que elas passarem 

na instituição, sua referência de ensinamento e formação. Desse modo, esta 

profissional deve estar bem preparada e, principalmente, ter uma formação que a 

leve a planejar e desenvolver seu trabalho com qualidade, visto a grande 

responsabilidade que sua profissão encerra. Além disso, as crianças desta faixa 

etária devem ser apoiadas em suas iniciativas e incentivadas a brincar, se expressar 

e desenvolver a imaginação e ampliar conhecimentos, tudo isto com ajuda e 

supervisão da docente para que se sinta segura em todas estas descobertas. 

Pensar numa profissional bem preparada não é um ganho somente para as 

crianças, mas para toda a família, porquanto ambas as instituições são necessárias 

na educação e formação dessas. 

A prática pedagógica envolve conhecimentos, afetos, saberes e valores, 

cuidados e atenção, seriedade e riso, um desafio e uma formação de muita 

qualidade para assim trabalhar com estas crianças.  

 

Todas as crianças têm o direito a um espaço digno e sadio, ao 
conhecimento, à educação de qualidade, com professores que 
também sejam tratados e vistos como sujeitos sociais, que produzam 
cultura e sejam sujeitos da história. Em condições precárias, não se 
educa (nem se ensina nem se cuida) (KRAMER, 2003, p. 13). 

 

Uma profissional comprometida com sua prática deve ter claro que, além do 

embasamento teórico, a certeza que a sua formação inicial é o ponto de partida de 

seus estudos, pois quando no dia a dia as dúvidas e receios aparecerem, a 

capacitação em serviço será necessária. Para Kramer (2003, p. 11) “[...] é importante 

mirar o que foi produzido ontem com o olhar de hoje e olhar criticamente o que foi 

feito para poder mudar”. Assim, reforçamos a necessidade de os espaços 
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oferecerem oportunidades diversas de relações e de aprendizagem, sabendo que as 

relações ocorrem no coletivo, ou seja, na relação da criança com outra criança ou da 

mesma com os adultos, conforme figura 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 6: Interação criança/criança e criança/professora 
FONTE: (GOOGLE, 2015)  

 
A criança tem que ser pensada como sujeito histórico social e cultural, e 

garantir e valorizar seus conhecimentos prévios. Para tanto, as profissionais devem 

utilizar da linguagem como elemento central que possibilite a reflexão, interação e 

transformação dos processos de formação em espaços de pluralidade de vozes e 

conquista da palavra (KRAMER, 2003). Reconhecer a especificidade da infância, 

capacidade de criação e imaginação, requer medidas concretas que sejam tomadas 

e assumidas diante da formação que esta criança está recebendo por parte da 

instituição.   

 

3.2 Sugestões de atividades para crianças do berçário 
 

Foi a partir da década de 70 que, com o fim do caráter assistencialista, que 

as instituições infantis incluíram, entre outras propostas, o ato de brincar. A princípio, 

no entanto, o brincar era espontâneo, sem suporte físico ou material. Nos dias 

atuais, no entanto, este perfil não mais se adequa aos novos parâmetros 
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pedagógicos em vigor, uma vez que toda a ação pedagógica se volta para atender 

as necessidades das crianças, seja no âmbito fisiológico ou cognitivo. Dessa forma, 

a brincadeira deve respeitar o universo da criança, suas características e seus 

interesses de modo que ela possa criar sua própria representação do mundo. 

(BATISTA, 2009). 

Com o intuito de garantir o desenvolvimento pleno de bebês de zero a três 

anos, o Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil (1998), propõe os 

seguintes objetivos: 

• experimentar e utilizar os recursos de que dispõem para a 
satisfação de suas necessidades essenciais, expressando seus 
desejos, sentimentos, vontades e desagrados, e agindo com 
progressiva autonomia; • familiarizar-se com a imagem do próprio 
corpo, conhecendo progressivamente seus limites, sua unidade e as 
sensações que ele produz; • interessar-se progressivamente pelo 
cuidado com o próprio corpo, executando ações simples 
relacionadas à saúde e higiene; • brincar; • relacionar-se 
progressivamente com mais crianças, com seus professores e com 
demais profissionais da instituição, demonstrando suas necessidades 
e interesses (BRASIL, 1998, p. 28). 
 

Assim, as crianças podem desenvolver a atenção, a imitação, a memória e a 

imaginação, além de aprenderem regras por meio da interação (BRASIL, 1998). Na 

realidade, todos os seres humanos começam a desenvolver as conexões entre os 

neurônios a partir do nascimento: “Pode-se comparar o cérebro de uma criança a 

um imenso canteiro de obras, cujas fundações são edificadas para o futuro” 

(THÉVENOT; NAOURI, 2004, p. 139). Um dos meios mais efetivos e significativos 

para se iniciar a edificação dos bebês são os jogos. O bebê já começa a brincar a 

partir do momento em que faz um gesto voluntário em direção a um objeto e o 

segura para tentar fazer alguma coisa com ele. A partir de então, tudo o que foi 

falado sobre o desenvolvimento pleno já começa a se estruturar nas crianças. É 

através do brincar, por exemplo, que a criança desenvolve suas faculdades física (o 

treinamento das mãos para posteriormente aprender a escrever) e intelectual 

concomitantemente.  

Batista (2009, p. 104) pondera ainda que, “[...] a grande meta, se assim 

podemos dizer, dos dois primeiros anos de vida, é a organização do corpo no meio e 

o desenvolvimento da consciência de si como sujeito [...]”. Nos três primeiros meses, 

a brincadeira envolve “reações circulares primárias” e o bebê, por meio das 

repetições, utiliza suas mãos para brincar. No quarto mês, aproximadamente, o 
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brincar envolve “reações circulares secundárias” e o bebê já é capaz de brincar com 

um objeto fora do próprio corpo. Aos oito meses:  

  

Afirma-se a intencionalidade da ação, coordenam-se os esquemas 
secundários e pontua-se a separação objeto-sujeito, o que dá 
condições de aparecimento de uma forma ritual pré-simbólica de 
brincar, ainda com características repetitivas e funcionais, mas já 
esboçando as primeiras tentativas de uma representação dramática. 
A consciência de si, do outro e da representação simbólica vão se 
alicerçando de modo gradual, complementar e recíproco (BATISTA, 
2009, p. 106).  

 

O bebê de 12 a 18 meses já apresentam as “reações circulares terciárias” 

caracterizadas pela progressiva inclinação ao inovar e explorar.  

A brincadeira constitui-se num processo individual, ou seja, envolve uma 

relação afetiva que induz ou não a criança ao brincar. Por isso, é fundamental que a 

própria criança possa descobrir como brincar, sem a intervenção de um adulto, para 

que ela aprenda, assim, com sua experiência, caso contrário, ela se desinteressa da 

brincadeira (THÉVENOT; NAOURI, 2004). Diferentes objetos tornam-se um 

instrumento lúdico para as crianças que os transformam nas brincadeiras de faz-de-

conta, imitando e transformando sua realidade. Daí é imperativo que, nas 

instituições de educação infantil, todo esse universo seja explorado seja pelo espaço 

disponível ou pela variedade de materiais oferecidos, pois, uma vez existem 

inteligências múltiplas, deve haver múltiplos estímulos para que elas sejam 

desenvolvidas. Dessa forma: 

Cabe ao professor organizar situações para que as brincadeiras 
ocorram de maneira diversificada para propiciar às crianças a 
possibilidade de escolherem os temas, papéis, objetos e 
companheiros com quem brincar ou os jogos de regras e de 
construção, e assim elaborarem de forma pessoal e independente 
suas emoções, sentimentos, conhecimentos e regras sociais. É 
preciso que o professor tenha consciência que na brincadeira as 
crianças recriam e estabilizam aquilo que sabem sobre as mais 
diversas esferas do conhecimento, em uma atividade espontânea e 
imaginativa (BRASIL, 1998, p. 29). 

 

Diante da importância da brincadeira para o desenvolvimento infantil, esta 

seção irá apontar também algumas sugestões de atividades que podem ser 

realizadas com as crianças do berçário, o desenvolvimento pleno da criança a partir 

de uma variedade e riqueza de contextos culturais, orientado por uma profissional 
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qualificada e atenciosa. As sugestões abaixo mencionadas foram inspiradas em 

Batista (2009).  

 

Brincando com o Espelho: 

Objetivos: 

 Promover a construção da identidade; 

 Reconhecer as partes do próprio corpo; 

Procedimentos: Sentar com o bebê na frente do espelho e conversar com ele. 

Nomear todas as partes do corpo. Permitir que o bebê brinque de explorar o corpo; 

fazer caretas diferentes. 

Material: Espelho. 

 

Luvas Mágicas. 

Objetivos: 

 Desenvolver a imaginação; 

 Enriquecer a linguagem oral. 

Procedimentos: Cortar as pontas da luva e colar adesivos diferentes em cada dedo. 

Vestir a luva e conversar com bebê. Chamar a atenção para os movimentos 

realizados. Contar histórias. 

Material: Luva descartável; Adesivo. 

 

Móbiles de Silhueta 

Objetivos: 

 Estimular a percepção visual; 

 Identificar formas e cores. 

Procedimentos: Prepare um móbile com silhuetas de animais ou qualquer outro 

desenho. Amarre as silhuetas do animal em fios de nylon e prenda em diferentes 

alturas no cabide ou vara. Coloque o móbile fora do alcance da criança, mas ao 

alcance de seus olhos. 

Material: 1 cabide ou vara; fios de nylon; molde de desenhos variados; papel 

colorido. 

 

Pulseira/Bracelete musical 
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Objetivos: 

 Desenvolver a memória auditiva; 

 Reconhecer sons; 

 Realizar movimentos. 

Procedimentos: Confeccionar o bracelete: colocar na fita ou elástico os materiais e 

prendê-los com nós bem fortes. Colocar no braço do bebê e fazer com que ele 

perceba os sons a cada movimento. 

Material: Elástico; guizo; fitas coloridas; contas diversas. 

  

Sugestão de cantos:  

Canto da cozinha: 

Um canto em que haja colheres, pratos, panelas, frutas e legumes de 

plástico, ou alimentos de verdade; esses objetos e utensílios da cozinha tornam-se 

brinquedos ricos, em situações-problemas, envolvendo tanto o conhecimento físico 

quanto o conhecimento lógico-matemático, além de proporcionarem vivências de 

situações domésticas. 

Nesse canto, as crianças imitam acontecimentos reais ou manifestam 

desejos. Arrumam a mesa, escolhem o que fazer para comer e beber. Assim a 

professora pode observar como as crianças organizam a cozinha, como arrumam a 

mesa, por exemplo, buscando um prato de cada vez, como também um copo e um 

talher de cada vez, fazendo a relação da quantidade de crianças que vão sentar-se 

a mesa para fazer a refeição e a quantidade de copos, pratos e talheres. É possível 

observar, também, a relação de quais utensílios colocam a mesa de acordo com a 

refeição que será servida por elas, como sopa (colher); arroz e feijão (garfo),etc. E 

ainda, observar como as crianças organizam os objetos e utensílios nos armários e 

sobre o fogão, realizando assim formas variadas de classificação.  

 

Canto do supermercado: 

Um canto onde haja embalagens de produtos variados: sabonete, leite, 

pacotes de bolachas, doces, etc. ou, ainda, alimentos de verdade, para fazer 

compras, as crianças fazem a leitura dos rótulos, verificam suas hipóteses. Além 

disso, manuseiam e classificam os produtos. 

A professora pode observar a preferência das crianças com relação aos 

produtos expostos no canto do supermercado, evidenciando, assim, as vivências 
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cotidianas delas mesmas. Pode-se, ainda, observar como as crianças organizam 

esses produtos nas prateleiras e como elas se organizam nesse canto. 

Explorar esses produtos também é uma possibilidade muito interessante: as 

crianças podem perceber seus diferentes tamanhos, cores e texturas, além das 

variações de peso, consistência, odor, sabor, etc. Também se pode conversar sobre 

os produtos, dando ênfase à importância deles para saúde. 

 

Canto da sucata: 

Um canto com recipientes de plástico de diferentes tamanhos, cores e 

texturas, assim como caixas pequenas de diferentes formas e cores. É necessário 

cuidado em relação aos potes cujas tampas forem pequenas, para que sejam 

lacradas a fim de evitar acidentes. A experiência com esses potes possibilita à 

criança ações como abrir e fechar (tampa e destampa), colocar um pote dentro do 

outro e empilhar tanto os potes como as pequenas caixas. Podemos, também, fazer 

montanhas com rolos de papel higiênicos, caixas pequenas de papelão recipientes 

de plástico de diferentes tamanhos. 

Outra sugestão é esconder bichinhos (plástico, pano, pelúcia, etc.) dentro 

dos recipientes para que, ao encontrá-los, as crianças possam tanto imitar os 

bichinhos como reproduzir o som onomatopaico que fazem. 

 

Canto da fantasia: 

Um canto com fantasias diversas, onde a criança pode organizar as 

fantasias em caixas, como se fossem prateleiras, ou em cabides pendurados numa 

arara. Esse canto proporciona à criança o brincar imaginativo e sociável, além de 

estimular a imitação. 

 

Canto das caixas e dos caixotes: 

Um canto com caixas de diversos tamanhos e medidas diferenciadas para 

que as crianças possam experimentar, com seu corpo, tamanhos e alturas (grande, 

médio, pequeno). É interessante colorir essas caixas: cada lado pode ter uma cor ou 

todos serem de uma única cor. Ainda podem ser feitas aberturas que imitem formas 

geométricas (círculos, quadrados, triângulos, etc.) em todos os lados, de dois ou 

mesmo de um único lado. 
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As crianças gostam de entrar nas caixas e essas aberturas as fazem circular 

por entre as diversas caixas desse canto; ainda, podem-se colocar diversos caixotes 

para a criança empurrar, deslocar, puxar, transportar materiais e até mesmo amigos, 

possibilitando muito jogo motor e muito movimento. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Os resultados desse estudo apontam que, com a entrada da mulher no 

mercado de trabalho, novos ajustes acontecem na sociedade, principalmente no que 

diz respeito à estrutura familiar. A mulher, então, grande maternadora do lar, abarca 

duas grandes funções: o cuidar dos filhos e a vida profissional. Para tanto, as 

instituições de educação infantil foram de grande valia naquele momento no sentido 

de possibilitar às famílias menos favorecidas um lugar para deixar seus filhos. 

No entanto, o caráter assistencialista de outrora deu lugar a uma função 

pedagógica, já que atualmente as instituições de educação infantil têm a grande 

responsabilidade de cuidar e educar das crianças. O grande desafio neste novo 

cenário consiste em não apenas prover aos bebês os cuidados com alimentação ou 

banho, mas ainda proporcioná-los educação, principalmente por meio das 

brincadeiras. Assim as professoras trabalham para que os pequenos possam tornar-

se mais autônomos e independentes por meio de atividades que estimulem a 

criação e sua imaginação. Trata-se de desenvolver o potencial de cada criança, 

como ser único e indivisível, considerando suas bases socioculturais, para constituí-

la integralmente, pois um espaço bem estruturado e planejado de modo adequado 

que favoreça o brincar juntamente com uma rotina pensada para a criança 

contribuem significativamente para seu aprendizado e desenvolvimento e, 

consequentemente, para a criação de vínculos.  

Assim, quando se fala em práticas pedagógicas, deve-se pensar o 

desenvolvimento integral da criança e suas especificidades, visto que cada uma 

delas tem características diferentes e necessidades individuais, além de considerar 

o contexto cultural onde elas vivem. Por isso, este trabalho enfatiza duas categorias 

basilares e integrantes: a rotina e o espaço.  

Uma vez que a ação pedagógica se volta para atender as necessidades 

fisiológicas e cognitivas das crianças, faz-se necessário possuir um espaço que 

permita, assim, estímulos múltiplos por meio de brincadeiras e atividades 

direcionadas para esta finalidade, de modo que a criança possa ressignificar o seu 

mundo através da exploração de espaços que permitam a descoberta do eu e do 

mundo. O espaço deve ser facilitador deste processo e mudar conforme a 

necessidade pedagógica.  
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Assim como o espaço, a rotina é uma ferramenta importante para a prática 

pedagógica, uma vez que a organização permite planejar as atividades de modo a 

permitir mais qualidade na formação da criança. A rotina garante-lhe maior 

autonomia sobre as atividades e, consequentemente, promove a segurança, o 

conforto e a sua independência.  

Portanto, a sugestão dos cantos de atividades e outras brincadeiras para 

crianças de berçários vêm exemplificar, ainda que suscintamente, como os bebês 

podem ser estimulados cognitivamente, considerando sua idade e suas 

necessidades individuais. Conforme mencionado anteriormente neste trabalho, até 

mesmo as funções de cuidar podem estar perpassadas por práticas pedagógicas, 

uma vez que o banho, por exemplo, pode se tornar um momento de brincadeira. O 

importante é oferecer condições de aprendizagem que ocorrem nas brincadeiras e 

aquelas advindas de situações pedagógicas intencionais, orientadas pelas 

profissionais da área, pois educar uma criança é propiciar situações de cuidados, 

brincadeiras e aprendizagens de forma integrada e que possam contribuir para o 

desenvolvimento das suas capacidades. 
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