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RESUMO 

 

Ao compreender que a formação de professores é realizada dentro dos cursos 

de pedagogia, o presente trabalho de pesquisa se propôs a analisar a 

formação universitária do professor de educação infantil, tendo como foco o 

trabalho na creche, ou seja, como os cursos de pedagogia instrumentalizam o 

professor no trabalho com bebês e crianças muito pequenas. Trata-se de uma 

pesquisa de abordagem qualitativa, estruturada em duas etapas: análise 

documental das ementas do curso de pedagogia de duas universidades do 

estado de São Paulo (uma pública e outra particular). E da aplicação de 

questionários com alunos do último semestre. Após o estudo, foi identificado 

que, nas ementas do curso de pedagogia, há mais ênfase na educação infantil, 

sendo que pouco se fala sobre crianças muito pequenas e creche. Além disso, 

há dois polos na compreensão da educação infantil: um vinculado ao cuidar e o 

outro ao educar. Essa polarização é decorrência de marcas históricas que 

incidiram sobre o ambiente educativo. Na fala dos estudantes foi possível 

identificar que estamos num percurso que tenta superar essa polarização. 

Alunos de ambas as instituições lembraram que na atuação do professor de 

educação infantil estão presentes aspectos pedagógicos e relacionados ao 

cuidar. Esse trabalho é de fundamental importância para instigar a formação de 

professores na valorização do trabalho pedagógico para o desenvolvimento 

físico, emocional, cognitivo e social da criança com idade de zero a três anos. 

 

Palavras-chave: Formação inicial, Professor de creche, curso de Pedagogia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

By understanding that teacher training is held within the courses of pedagogy, 

the present research work proposed to analyses the degree of professor of 

early childhood education, focusing on the work in the nursery, i.e. how the 

courses of pedagogy professor instrumentalism in working with infants and very 

young children. It is a qualitative research, structured in two stages: analysis of 

documents of the pedagogy course menus of two universities in the State of 

São Paulo (one public and one private). And the application of questionnaires 

with students in the last semester. After the study was identified that, in the 

course of pedagogy menus, there is more emphasis on early childhood 

education, and little is said about very young children and day care. In addition, 

there are two poles in the understanding of early childhood education: a linked 

to care and the other to educate. This polarization is due to historical marks 

focused on the educational environment. In speaking of the students, it was 

possible to identify a route that tries to overcome this polarization. Students 

from both institutions were reminded that in the performance of early childhood 

education teacher pedagogical aspects are present and related care. This work 

is of fundamental importance to instigate the formation of teachers in the 

development of pedagogical work to the physical, emotional, social and 

cognitive child aged from zero to three years.  

Keywords: teacher training, early child teacher, course in pedagogy. 
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INTRODUÇÃO 

 

A educação infantil tem sido uma temática muito discutida no campo 

educacional e muitos estudos têm mostrado a importância desse segmento no 

processo de desenvolvimento e de educação da criança pequena. A minha 

experiência docente – tanto em creche quanto em pré-escola – tem me 

instigado a investigar a formação inicial do professor que atua com a 

primeiríssima infância. Algo que me incomodava era o fato de os profissionais 

que atuavam na creche se sentirem desvalorizados. Parecia que ficava mais 

notória essa desvalorização quando observava a fala de alguns colegas de 

trabalho ou até mesmo de normatizações que associam esse espaço apenas 

ao acolhimento das crianças de famílias trabalhadoras, sem ressaltar a 

importância das situações de aprendizagem para o desenvolvimento 

psicomotor e educacional das crianças pequenas.  

Ainda hoje, não é difícil encontrar um professor recém-formado que 

inicia a docência na creche e, no momento em que se depara com algumas 

situações ou faixas etárias, perguntam: o que é possível trabalhar com essas 

crianças? Como eu cuido de um bebê? Isso nos fez questionar: como a matriz 

curricular dos cursos de pedagogia contemplam a formação do professor de 

creche, suas funções e rotinas? Ou será que priorizam discussões/conteúdos 

mais voltados para o ensino fundamental?  

Ao conversar com colegas, as falas de profissionais nos cursos de 

formação e reuniões de professores e sindicato, congressos que participamos, 

nos indagamos por que alguns profissionais que atuam na creche se sentem 

menos valorizados. Será que esse sentimento surge durante a sua formação 

acadêmica, tanto nos cursos de pedagogia quanto nas licenciaturas, com a 

escassez de diálogos que evidenciem a importância do trabalho com crianças 

pequenas, além da falta de valorização da presença de professores 

qualificados nesse segmento de ensino? 

Temáticas envolvendo a creche instigam meu interesse de leitura e 

pesquisa, pelo fato de estar envolvida diretamente com esse segmento de 

ensino, atuo há dez anos em uma instituição de educação infantil. Nesse 

percurso, fui observando diferentes transformações na organização da 

instituição e na carreira do professor. Em 2005, ingressei no curso de 
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pedagogia e, na realização da minha monografia, fiz um estudo a respeito das 

políticas públicas de proteção à criança e ao adolescente. Fui percebendo a 

importância do papel da universidade no desenvolvimento de atividades 

direcionadas à comunidade local. Terminei a graduação com um olhar mais 

atento às questões da infância.  

Ao voltar para a universidade, no curso de mestrado, abracei a ideia de 

investigar o contexto da educação infantil, especificamente a formação do 

profissional que atua nessa área. Cumpre lembrar que a educação infantil se 

divide em creche (atendimento de crianças até 3 anos) e pré-escola 

(atendimento de crianças de 4 e 5 anos). É na primeira etapa dessa 

modalidade que essa pesquisa está concentrada. A relevância de pesquisar a 

formação do professor de creche é proeminente, pois, além de contribuir para a 

valorização desse profissional, também colabora na reflexão sobre a qualidade 

do trabalho que é desenvolvido nessa etapa da educação infantil. Diante 

dessas inquietações, o presente trabalho de pesquisa se propõe a investigar a 

formação universitária do professor de educação infantil, tendo como foco o 

trabalho na creche. É a partir dessa problemática que me propus a responder: 

em que medida os cursos de pedagogia apresenta temáticas/conteúdos 

direcionados ao exercício do magistério nos anos iniciais da educação infantil 

(creche)?  

A intenção foi analisar a matriz curricular e as ementas de cursos 

presenciais de Licenciatura em pedagogia, por responderem pela formação de 

professores da educação infantil, procurando obter um panorama do que está 

sendo proposto para a formação inicial do docente que atuará nesse segmento 

de ensino, identificando ênfases que lhe estão sendo atribuídas e sua 

adequação às demandas profissionais. 

Nesse sentido, o presente estudo tem como objetivo geral: 

 compreender como a formação de professores de creche é 

realizada dentro dos cursos de pedagogia. 

Com relação aos objetivos específicos, temos: 

 identificar, nos documentos oficiais, o se espera que o profissional 

que atuará na docência na fase inicial da educação infantil 

(creche) aprenda no curso de pedagogia;  
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 identificar nas ementas das disciplinas de cursos de pedagogia, 

temáticas relacionadas à formação do professor de educação 

infantil; 

 analisar as propostas curriculares, procurando identificar 

conteúdos relacionados à formação do professor de educação 

infantil; 

 Analisar, a partir da visão dos estudantes de pedagogia, quais os 

conteúdos que estão sendo trabalhos no seu curso que 

contribuem para a formação do professor que atuará na creche. 

 

Esta pesquisa é de abordagem qualitativa, caracterizada pela sua 

proposta de “preencher lacunas no conhecimento [...] que geralmente se 

referem a compreensão de processos que ocorrem em uma dada instituição, 

grupo ou comunidade”. (MAZZOTTI, GEWANDISZNAJDER, 1998, p.151).  

Para a realização da pesquisa, inicialmente, foi feito estudo documental 

(documentos oficiais e ementas de dois cursos de pedagogia) e, na sequência, 

estudantes de pedagogia responderam questionários com perguntas fechadas 

e abertas.   

Para análise dos dados, procurando fazer relações, identificando padrões 

e desvelando nas respostas, visualizamos o “processo complexo, não linear 

que implica um trabalho de redução, organização e interpretação dos 

resultados” (p. 170) que nos acompanhou em toda a investigação. Na medida 

em que os dados foram sendo coletados, fomos seguindo os seguintes passos: 

 

1ª etapa: o estudo da resolução nº 2, de 1º de julho de 2015, que institui 

as Diretrizes Curriculares para o curso de pedagogia. 

2ª etapa: o estudo das ementas das disciplinas de dois cursos de 

pedagogia (em uma universidade pública e uma universidade particular). 

A partir da leitura rigorosa dos documentos, procuramos identificar os 

conteúdos/temas que foram escolhidos para subsidiar a ação 

pedagógica dos professores no segmento da creche.  

3ª etapa: realização de questionários com perguntas abertas e fechadas 

com alunos do último semestre do curso de pedagogia de duas 
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universidades. Procuramos identificar quais os conteúdos trabalhados no 

curso relacionados ao universo da creche marcaram a formação inicial. 

4ª etapa: análise descritiva dos dados coletados.  

 

A escolha das duas universidades no estado de São Paulo partiu do 

critério de ser uma pública e a outra privada. O primeiro contexto universitário – 

denominado nesta pesquisa como Universidade A – é do curso de pedagogia 

de uma universidade pública localizada na Grande São Paulo, em uma cidade 

que o Índice de desenvolvimento humano é considerado muito alto atingindo 

0,862, e o índice de desenvolvimento relacionado a educação, atinge o número 

de 0,8111. O curso é oferecido de forma semestral com carga horária mínima 

de 3220 horas e tem capacidade para atender 320 alunos.  

O segundo contexto – Universidade B – é de uma instituição de ensino 

superior particular sem fins lucrativos localizada na capital de São Paulo, 

cidade que tem como índice de desenvolvimento humano, um total de 0,808, e 

relacionado a educação atinge 0,725. O curso pesquisado foi organizado de 

forma semestral com carga horária de 3286 horas e capacidade para 548 

alunos. 

Após a coleta de dados, as informações foram organizadas em quadros 

(Anexo 3: Universidade A e Anexo 4: Universidade B).  

Na sequência, apresentamos a discussão referente ao questionário 

aplicado com os estudantes dos respectivos cursos, os conteúdos que se 

sobressaíram e a análise das falas foram interpretadas à luz da teoria 

referenciada na pesquisa, como Shulman (1987), Garcia (1999), e Vaillant 

(2012). Inicialmente são apresentados os dados da Universidade A, para 

depois passarmos para a Universidade B.  

 

O presente trabalho está organizado da seguinte forma: 

No capítulo 1 – Reflexões sobre processo histórico, espaço e 

aprendizagem nas creches – inicialmente, apresentamos a história da creche 

no Brasil, procurando conceituá-la no momento atual. A intenção foi mostrar 

como esse contexto foi se constituindo como espaço para o desenvolvimento 

                                                           
1
 O IDH (Indice de Desenvolvimento Humano) é calculado a partir de um valor de zero a um.  
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infantil. Na sequência, dissertamos sobre a importância da organização do 

espaço na educação infantil, procurando ressaltar a complexidade envolvida 

nesse contexto e como pode ou não colaborar na educação infantil. Na parte 

final, fazendo referências aos estudos de Piaget (2014), Wallon (2008) e 

Vigotski (2007), lembramos que o desenvolvimento infantil depende do 

protagonismo da criança e das ações que o mundo oferece. A intenção, com a 

discussão propiciada, foi ressaltar a complexidade da dinâmica da educação 

infantil e a importância da ação docente nesse contexto. 

No capítulo 2 – O professor de creche e a formação inicial – 

apresentamos a importância da formação inicial para a construção da 

profissionalidade docente. A primeira parte do texto foi constituída de uma 

revisão bibliográfica sobre a formação inicial, na qual trouxemos as concepções 

de Imbernón (2002), Mizukami (2010), Vaillant e Garcia (2012), Vaillant (2015), 

sobre a aprendizagem da docência dentro das universidades. Na sequência, 

buscamos dialogar nos processos que o professor de creche foi sendo 

legitimado enquanto profissional da docência, principalmente sobre a ótica de 

sua formação. Finalizamos o capítulo dialogando com Peter Moss (2005), Julia 

Formosinho (2005) e Sonia Kramer (2005), que tratam da formação do 

professor de educação infantil.  

No capítulo 3 – A formação inicial do professor de creche – 

trouxemos o percurso metodológico da pesquisa, bem como a realização da 

pesquisa de campo. A partir do estudo das ementas do curso de pedagogia de 

duas universidades em São Paulo e da análise de questionários com os seus 

respectivos estudantes, chegamos à conclusão que apesar dos conteúdos de 

ensino que compõem a atuação do profissional de creche serem menos 

evidenciados no curso, os alunos da graduação já perceberam, pelo menos no 

discurso, que a ação do professor de educação infantil tem ultrapassado a 

ação apenas do cuidar, e avançado na compreensão de cuidar/educar/brincar.  
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CAPÍTULO I: REFLEXÕES SOBRE PROCESSO HISTÓRICO, ESPAÇO E 

APRENDIZAGEM NAS CRECHES 

 Nesse capítulo, inicialmente apresentamos a história da creche no 

Brasil, procurando conceituá-la no momento atual. A intenção foi mostrar como 

esse contexto foi se constituindo num espaço para o desenvolvimento infantil. 

Na sequência, dissertamos sobre a importância da organização do espaço, 

procurando ressaltar a complexidade envolvida nesta modalidade de ensino e 

como pode ou não colaborar na educação infantil. Na parte final, fazendo 

referências aos estudos de Piaget, Wallon e Vigotski, lembramos que o 

desenvolvimento infantil depende do protagonismo da criança e das ações que 

o mundo oferece. A intenção, com a discussão propiciada, é ressaltar a 

complexidade da dinâmica da educação infantil e a importância da ação 

docente para atuar na creche. 

 

1.1 HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

Ao analisar a história do atendimento da criança pequena, Kramer 

(2006) identificou dois momentos específicos. O primeiro seria de 1500 até 

1930, em que, de forma gradativa, os direitos à vida e à educação, fora do 

ambiente doméstico, foram sendo conquistados. O segundo momento, seria de 

1930 a 1980, quando se multiplicaram as propostas para atender a criança de 

zero a seis anos.  

No que se refere ao primeiro momento, pouco se falava sobre a infância 

brasileira. A partir de 1874, surgiram timidamente as primeiras discussões de 

médicos sobre o atendimento da criança, mas somente a partir de 1889 foram 

concretizadas ações que visavam intensificar “os progressos no campo da 

higiene infantil, médica e escolar” (KRAMER, 2006, p. 48). 

A educação infantil no Brasil esteve associada durante muitos séculos à 

tarefa da família, sob responsabilidade das mães ou outras mulheres. A partir 

do século XIX, surgiram preocupações sobre a proteção da criança devido às 

altas taxas de mortalidade infantil, ou seja, as primeiras políticas de 

atendimento à educação da criança pequena estiveram envolvidas com a 

criação de instituições para cuidar de crianças pobres, tais como creches, 

asilos e internatos (OLIVEIRA, 2011). 
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Somente, no final do século XIX, influenciados pelos ideários do 

movimento da escola nova, os Jardins de Infância foram aceitos pelos 

diferentes setores sociais, por compreenderem que trariam benefícios para o 

desenvolvimento infantil.  

Em 1875 no Rio de Janeiro e em 1877 em São Paulo, os primeiros 
jardins de infância sob os cuidados de entidades privadas e, apenas 
alguns anos depois, os primeiros jardins de infância públicos, que, 
contudo, dirigiam seu atendimento para as crianças dos extratos 
sociais mais afortunados, com o desenvolvimento de uma 
programação pedagógica inspirada em Froebel. (OLIVEIRA, 2011, p. 
93) 

 

Em 1908 foi criada a primeira creche popular dirigida aos filhos de 

imigrantes de até dois anos. No ano seguinte, foram instituídos os primeiros 

jardins de infância públicos. O primeiro foi em Belo Horizonte e o segundo, em 

1909, no Rio de Janeiro. A expansão das escolas para crianças envolvia a 

criação das instituições para preparar para o antigo ensino primário, já que 

pesquisas retratavam que as raízes do fracasso escolar estavam associadas à 

privação cultural das crianças de camadas sociais mais pobres (KRAMER, 

2006). 

Nesta perspectiva, surgiram duas vertentes de educação infantil 

relacionadas com a divisão de classes sociais, um tipo de proposta pedagógica 

para as crianças com poder aquisitivo e outro modelo para os desfavorecidos 

economicamente. Para os mais pobres, a educação pré-escolar tinha a 

finalidade de compensar as faltas de privação cultural, saúde e alimentação 

(KRAMER, 2006). 

Para Kramer (2006), não se limita a si mesma a compreensão de que a 

criança é concebida através de uma sociedade de classes. “Encarar a infância 

dentro de uma sociedade de classes significa que não existe „a‟ criança, mas 

sim indivíduos de pouca idade que são afetados diferentemente pela sua 

situação de classe social” (p. 24).  

Desta forma, Bujes (2001) ressalta que a forma de ver a criança 

enquanto sujeito em formação varia de acordo com o contexto histórico, bem 

como com a vivência da experiência de infância. Isto nos permite compreender 

que, na medida em que foi sendo amadurecida pela sociedade uma concepção 

de infância que vê a criança como agente de sua própria cultura, também 
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foram conquistados direitos, políticas de atendimento e ações que legitimaram 

a criança como um sujeito.  

Com isso, Bujes (2001) diz que as creches e pré-escolas surgiram a 

partir de mudanças sociais, políticas e econômicas, como: 

 incorporação das mulheres à força de trabalho assalariado; 

 a organização das famílias; 

 o novo papel da mulher; 

 a nova relação entre os sexos; 

 o conjunto de ideias novas sobre a infância. 

 

Sendo assim, a educação infantil esteve associada ao conceito de 

assistência social, principalmente porque sua expansão ocorreu após a 

Segunda Guerra Mundial, atendendo às necessidades de mães que 

trabalhavam na indústria bélica ou que trabalhavam substituindo a mão de obra 

masculina. Também neste momento surgiu o conceito de assistência social 

para as crianças pequenas, além de preocupações com as necessidades 

socioemocionais (KRAMER, 2006). 

Ao pensar no atendimento dos filhos das mães trabalhadoras, surgiram 

as primeiras creches, como iremos dissertar abaixo. 

 

1.2 BREVE HISTÓRICO DAS CRECHES NO BRASIL 

 

O que é creche? Poderíamos responder afirmando que é um espaço 

seguro para as mães deixarem seus filhos enquanto trabalham. 

Historicamente, a sua implantação esteve primeiramente associada ao 

atendimento da população carente, que ensinava às mães preceitos de 

higiene, saúde e cuidados de seus filhos. Outro fator para a sua constituição foi 

a solução paliativa para uma problemática envolvendo falta de mão de obra 

para o trabalho formal, além de ser fortemente constituída a fim de diminuir a 

mortalidade infantil. A expansão das creches no Brasil também teve outra 

intenção política para sua constituição, que foi o combate ao trabalho das 

criadeiras, que consideravam o trato com as crianças um comércio (VIEIRA, 

1988). 

No passado, após a Proclamação da República, houve no Brasil o 

incentivo à urbanização e modernização do país, principalmente por meio da 
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industrialização, juntamente com a agricultura, em que predominava a cultura 

cafeeira. De acordo com Faleiros (1995, p. 54), “certamente após a 

escravatura, estimula a imigração para as cidades. Além dessa explosão 

urbana, há o crescimento industrial e o número de operários”. Mediante alguns 

números que o autor traz para nossa reflexão, em “1920 há 1.189.357 pessoas 

ocupadas na indústria de transformação contra 195.599 em 1900” (Ibid., p.54). 

Com esses números, podemos refletir sobre quantas mulheres estavam 

trabalhando nessas fábricas? Nesse período, os seus filhos permaneciam 

juntos com suas mães, trabalhando nas fábricas igualmente um período de dez 

horas, ou ficavam na rua, em casas de cuidadoras ou familiares. Esse fator 

também influenciava o aumento da taxa de mortalidade infantil, que era de 110 

por cada 1.000 crianças (FALEIROS, 1995). 

Para Faria (1998), havia um duplo sentido nessa consolidação. O primeiro 

era atender os filhos das operárias e da mulher pobre, favorecendo a sua 

acessibilidade no mercado de trabalho. O segundo, “iniciar o treinamento das 

crianças operárias, o que favorecerá o caráter escolar de algumas pré-escolas” 

(FARIA, 1998, p. 217). Essa evidência é ilustrada no seguinte texto: 

Jorge Street, dirigente do centro industrial, reafirmando a 
estratégia de inserção da criança no trabalho precoce, assinala 
que têm, nas fábricas que dirigem, cerca de 300 crianças, 
todas trabalham dez horas como adultos, argumenta que são 
os pais que ali desejam seus filhos, alegando que lhes dá 
trabalhos leves, considerando justo que se regulamente o 
trabalho infantil [...] se a futura lei reduzir o trabalho pela 
metade, também assim reduziremos o salário e que a oficina 
com todos os seus inconvenientes é preferível à rua com todos 
os seus perigos. (FALEIROS, 1995, p. 62) 

O trabalho infantil nas fábricas era visto como uma iniciativa de 

aprendizado ao trabalho. A legislação citada, o Código de Menores de 1927, 

determina a proibição do trabalho de crianças menores de 12 anos. A primeira 

iniciativa no Brasil para atender à criança foi a roda dos expostos, criadas em 

1726 para abrigar crianças que antes eram abandonadas em portas de igreja e 

nas ruas, onde muitas morriam de fome ou eram devoradas por cães, porcos 

ou outros animais (ARANTES, 1995, p. 191).  

As legislações voltadas para crianças e adolescentes reforçavam a 

desigualdade social. As crianças “bem-nascidas tinham uma infância garantida, 
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os demais estavam sujeitos ao aparato jurídico assistencial destinado a educá-

los ou corrigi-los. Alguns eram crianças e os demais, menores” (RIZZINI, 1995, 

p. 102). Tais menores eram regidos pelo Código de Menores de 1927 e, 

posteriormente, com o Código de Menores de 1979, que não os consideravam 

sujeitos de direitos e tinham caráter punitivo.  

Na medida em que o Estado revertia seu olhar para a proteção à criança, 

foram sendo criadas diferentes instituições para resguardar crianças pobres, 

meninos desvalidos e órfãos, como abrigos e asilos. Como forma de controle 

social, tais instituições, segundo Faleiros (1995), se dividiam em uma política 

de menorização do campo assistencial (abrigos, asilos, creches) e do campo 

jurídico (casas correcionais, internatos, prisões). As creches também estavam 

associadas à assistência à saúde da criança em fator de vulnerabilidade social 

e desnutrida. A finalidade dessas instituições era criar condições para a saúde 

das crianças e assim contribuir para que a população fosse saudável 

(FALEIROS, 1995).  

A primeira creche de que temos registro, de acordo com Kuhlmann Junior 

(1991), está vinculada à fábrica de tecidos do Concordado e foi fundada em 

1899. A partir desse período, foram sendo criadas creches vinculadas às 

fábricas e aos departamentos públicos. Kramer (2006) lembra que, em 1908, 

foi criada no Brasil a primeira creche popular dirigida a filhos de operários de 

até dois anos de idade.  

Com o processo de urbanização, havia vilas de operários próximas às 

fábricas e indústrias. Em relação ao atendimento da criança pequena, havia 

nessas vilas creches para atendimento das crianças de zero a dois anos, que 

depois iriam para as escolas maternais e jardins de infância. Algumas 

indústrias tinham salas de berçários para atender os filhos das operárias, que, 

depois dos três anos, se dirigiam às escolas de educação infantil. De acordo 

com Kuhlmann Junior (2000),  

no Estado de São Paulo, desde dezembro de 1920, a 
legislação previa a instalação de escolas maternais, com a 
finalidade de prestar cuidados aos filhos de operários, 
preferencialmente, junto às fábricas que oferecessem locais e 
alimento para as crianças. (p. 08) 
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Nesse contexto, é possível compreender que havia dois tipos de creches: 

uma para atender filhos de operários, mantida pela indústria, e outra de caráter 

filantrópico, para atender as crianças pobres e de risco social, mantida por 

igrejas, organizações não governamentais e senhoras da sociedade.  

As creches que eram vinculadas à caridade estavam associadas a uma 

solução voltada para a “medicamentação a respeito da assistência aos 

infantes, o qual atribuía à família culpa pela situação de seus filhos” 

(OLIVEIRA, 2011, p. 92). Tais crianças possuíam riscos para sua saúde 

vinculados aos maus cuidados e à falta de higiene. Para ilustrar, Vieira (1988) 

lembra que as mães deixavam seus filhos com as criadeiras; quando 

adoeciam, as crianças eram submetidas a rituais com rezas e chás. Somente 

quando não melhoravam as criadeiras chamavam a mãe, que por sua vez 

recorria ao atendimento hospitalar.  

Nas creches, as mães eram ensinadas a cuidar de seus filhos por meio 

de ações educativas de enfermeiras e médicos. Essa cultura higienista era 

para promover o Brasil enquanto uma nação, já que a “assistência, 

higienização e moralização compõem as facetas dessa intervenção sobre essa 

infância pobre” (ROCHA, 2005, p. 82). 

Segundo Vieira (1988), foi a partir de 1940 que o Estado começou a 

investir nas instituições de cunho social, pois anteriormente as ações de 

atendimento à infância eram mantidas por outros órgãos não governamentais.  

Após 1940, além de intervir na questão das creches, criando 
dispositivos legais na CLT para sua instalação nos locais de 
trabalho, a cargo do empregador, o Estado procurou instituir, 
em nível do aparato técnico-burocrático, órgãos que 
centralizassem as assistências à mãe e à criança no Brasil. As 
creches, integrando uma política de proteção à maternidade e 
à infância, estiveram referidas às instituições da área da saúde 
e assistência social, criadas na década de 1940. (VIEIRA, 
1988, p.04) 

Segundo a autora, o Departamento Nacional da Criança (DNCr), 

vinculado ao Ministério da Educação e Saúde, centralizou por mais de 30 anos 

ações de proteção à criança e assistência à mãe. Teve sua importância nas 

conquistas referentes à proteção e às ações direcionadas ao atendimento 

público à criança. A autora ainda acrescenta que as ações desenvolvidas pelo 

Estado no âmbito das creches estavam integradas a “instituições particulares 
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de caráter filantrópico, leigo ou confessional” (VIEIRA, 1988, p.04). A creche 

era mais alvo de propostas de médicos e sanitaristas do que de educadores, 

apesar de os educadores do movimento da escola nova defenderem a creche, 

a escola maternal ou o jardim de infância, que diziam trazer vantagens para o 

desenvolvimento da criança (OLIVEIRA, 2011).  

Concentradas nos centros urbanos, em 1946, havia 29 creches 

localizadas em apenas nove estados brasileiros. Destas, “16 estavam a cargo 

de associações particulares, quatro sob responsabilidade de congregações 

religiosas, três vinculadas à empresa e três à Legião Brasileira de Assistência – 

LBA”2 (VIEIRA, 1988, p. 12). 

Nesse período, a creche tinha a finalidade de guardar as crianças, 

cuidando-as durante o dia, já que não possuíam condições de receber esses 

cuidados de seus pais (VIEIRA, 1988, p. 11). A creche era destinada às mães 

sozinhas, ou seja, aos filhos de mães solteiras, viúvas, „largadas‟ pelo 

companheiro, àquelas mulheres que eram „forçadas a trabalhar‟ (ibid.).  

Na década de 1970, as creches deixaram de ser vistas apenas como 

“produtoras de carências, e sim como compensadoras de faltas. As creches 

passam a se tornar um dispositivo para alimentar as crianças pobres” (VIEIRA, 

1988, p. 5). Como estratégia para diminuir a desnutrição infantil, mediante a 

preocupação com o desenvolvimento e o organismo infantil, é garantido à 

criança ser bem alimentada. “Comer, brincar e dormir, consubstanciados em 

práticas de disciplinamento e constituição de um corpo saudável, robusto e 

forte” (ROCHA, 2005, p. 76), eram os eixos que articulavam o trabalho na 

educação infantil da época.  

 Em 1974, no Programa de Assistência ao Menor, mantido pela LBA, foi 

criado o Projeto Casulo, com objetivo de atender um número elevado de 

crianças com pouco investimento financeiro (KRAMER, 2006, p. 72). O Estado 

assumia uma parceria com instituições privadas, patrocinando materiais 

didáticos e de consumo, alimentação, equipamento, enquanto as instituições 

assumiam a responsabilidade pelo pagamento dos funcionários. 

Esse projeto se caracterizava pelo atendimento de crianças de 0 a 6 

anos, no período parcial ou integral (das 5 às 20 horas), sem caráter 

                                                           
2
 LBA foi criada em 1942 por Darcy Vargas, primeira-dama do Brasil, com o objetivo de dar assistência à 

maternidade e à infância (RIZZINI, 1995, p. 291). 
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escolarizante. O projeto propunha ações de nutrição e recreação por meio de 

cuidados voltados para a higiene, médico, odontológico e nutricional, com foco 

no desenvolvimento „biopsicossocial‟ (ibid.). Tal projeto foi sendo substituído 

por pré-escolas a fim de amenizar os problemas de aprendizagem do então 

primeiro grau.  

No período da década de 1970, se iniciou no município de São Paulo um 

forte movimento para a construção de mais creches. De acordo com 

reportagens de jornal impresso disponibilizadas pela Fundação Carlos Chagas, 

havia uma incidência de notícias destacando a falta de vagas para a população 

infantil e a rotina desses espaços.  

O discurso dessas reportagens denunciava a ausência de políticas que 

viabilizassem a construção de novas instituições, e também tentava convencer 

a população do significado desse espaço; a saúde, o bem-estar e a educação 

estavam atrelados às falas jornalísticas associadas à creche como um espaço 

afetivo, como na reportagem de 1º de janeiro de 1973, intitulada “Nesta creche 

há muito amor, só falta dinheiro” (O São Paulo 1º/1/1973). Observamos um 

duplo viés na compreensão dessas notícias. Seria porventura uma forma 

cuidadosa de reivindicar creches ao regime militar que regia nosso país ou 

talvez para convencer a mulher do poder do seu papel na sociedade, já que 

diferentes movimentos feministas estavam em voga na sociedade da época? 

Com a saída da mulher de classe média do ambiente doméstico para o 

mercado de trabalho, cresceu o número de preocupações relacionadas a seus 

filhos, bem como a reivindicação por políticas sociais voltadas para a 

ampliação de creches.  

De acordo com Rosemberg (1989), o primeiro ato público de reivindicação 

por creches no município de São Paulo se deu em 1975, com uma passeata no 

campus da USP (Universidade de São Paulo), que levou alunos e funcionários 

às ruas. No mesmo ano, de acordo com a referida autora, apareceram atos 

isolados por todo o município de São Paulo, reivindicando esse espaço para 

todas as crianças. Tais grupos se uniram, criando, em 1979, “O Movimento de 

Luta por Creches”.  

A associação, tanto do aumento do número de creches quanto ao 

trabalho da mulher de classe média, contribuiu para a transformação da 

perspectiva no atendimento à criança pequena. Passou de mero paliativo 
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assistencial e protetivo para a preocupação com o aprimoramento intelectual 

em que essas “novas instituições trouxeram em seu bojo novos valores: a 

defesa de um padrão educativo voltado para os aspectos cognitivos, 

emocionais e sociais da criança pequena” (OLIVEIRA, 2011, p. 109). 

Também contribuiu para outras conquistas, como a legitimação de todas 

as crianças, independentemente de sua classe social, pelo Estado, 

principalmente com a elaboração de artigos específicos da nossa Constituição 

Federal de 1988 e do processo de construção e democratização do acesso à 

creche por todos, pois as mães que se preocupavam com “a sobrevivência, 

guarda e cuidados básicos das crianças, passando depois a exigir melhor 

qualidade no atendimento” (SANCHES, 2003, p. 68).  

Com a homologação da Constituição Federal de 1988, a criança passou a 

ser um sujeito de direitos. O artigo 208 da referida lei determina a creche como 

seu direito educativo, além de ser um direito de todo trabalhador urbano e rural, 

como afirma o artigo 07, parágrafo XXV. “Daí a proposição de que as 

instituições de educação infantil precisariam transitar de um direito da família 

ou da mãe para se tornarem um direito da criança” (KUHLMANN JUNIOR, 

2000, p. 12).  

Nesse contexto histórico, as creches foram legitimadas como primeira 

etapa da educação da criança e transitaram da Secretaria do Bem-estar Social 

(assistência social) para serem regulamentadas e mantidas pela Secretaria de 

Educação. Com a homologação da Lei de Diretrizes e Bases – LDB 9394/96, 

foi regulamentado que a creche é a primeira etapa da educação infantil, 

atendendo crianças de zero a três anos, e estados e municípios teriam um 

prazo de dez anos para adequar-se à lei.  

 

1.3 AMBIENTE INSTITUCIONAL: ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO E DO TEMPO 

NA CONSTITUIÇÃO DAS CRECHES 

  

A importância do investimento em toda a educação infantil se dá, 

principalmente, pelo desenvolvimento dessas crianças produtoras de cultura. 

Ao longo do período que permanecem nas instituições, uma educação 

institucionalizada de zero a seis anos de idade permite que a criança fique em 
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sua primeira infância3 dentro de unidades que possibilitem ricas experiências 

para a construção de sua autonomia e identidade pessoal. 

Diante desse período, devemos refletir sobre com que qualidade estão 

sendo ofertadas as experiências às crianças nas unidades de educação infantil, 

a partir da sua organização espaço-temporal. Para Zabalza (1998), “as aulas 

convencionais com espaços indiferenciados são cenários empobrecidos e 

tornam impossíveis (ou dificulta seriamente) uma dinâmica de trabalho 

baseada na autonomia e na atenção individual de cada criança” (p. 50).  

É imprescindível que nas unidades de educação infantil se invista na 

organização dos espaços, de forma que possa contribuir para o 

desenvolvimento integral das crianças. Em relação à organização do tempo 

(rotinas), algumas creches, na década de 1970, funcionavam das 6h30 às 20h. 

O período de permanência das crianças nesse espaço foi diminuindo, na 

medida em que foi sendo ultrapassada a cultura higienista que caracterizava as 

políticas de atendimento à criança.  

A partir da década de 1980, as crianças permaneciam nas creches por 12 

horas. Nos dias atuais, as crianças permanecem cerca de dez horas na 

instituição durante 200 dias letivos por três ou quatro anos. Na pré-escola, as 

crianças permanecem cerca de quatro a seis horas.  

Nessa perspectiva, as crianças permanecem, em toda a educação infantil, 

com uma carga horária elevada dentro de instituições com espaços e tempos 

demarcados, em que deveriam ser reavaliados para possível melhoria do 

aprendizado e desenvolvimento das crianças, já que, por vezes, limitam 

experiências significativas para a construção de seu desenvolvimento integral, 

finalidade da educação infantil estabelecida pela LDB-Lei 9394/96, no artigo 29, 

que indica que a formação integral da criança envolve os aspectos físico, 

psicológico, intelectual e social.  

Tabela 1 – Carga horária de creches e pré-escolas 

Instituições 
Carga Horária em 1 ano de 

200 dias letivos 

Carga horária total de 

acordo com as legislações 

Creches 20.000 horas 3 anos: 60.000 horas 

Pré-escolas 12.000 horas 2 anos: 24.000 horas 

                                                           
3
 Primeira Infância: é a primeira fase do desenvolvimento da criança, que contempla a idade de zero a 

seis anos. 

Fonte: Elaborado pela autora 
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Esta tabela convida à reflexão sobre a quantidade de horas que as 

crianças permanecem nas instituições em rotinas “pouco flexíveis”. 

Especificamente nas creches, os bebês e as crianças permanecem durante 

dez horas e realizam diferentes atividades dentro de uma rotina que varia para 

cada instituição, na qual podemos exemplificar da seguinte forma: 

 

Tabela 2 – Exemplo de linha do tempo 

Horário Atividades 

7h às 7h20 Entrada e Acolhimento 

7h30 Café da Manhã 

8h 

Atividades: Dirigidas ou livres. No parque, 
refeitório, sala ou solário, de acordo com a 
linha do tempo. Para os berçários, são 
conciliadas essas atividades com as trocas 
de fraldas e banhos 

10h  Almoço 

10h30 Escovação e segunda troca para berçários 

11h Hora do sono 

13h As crianças são acordadas para tomar o 
café da tarde 

13h20 Lanche da tarde 

13h40 Atividades: Dirigidas ou livres. No parque, 
refeitório, sala ou solário, de acordo com a 
linha do tempo. Para os berçários, são 
conciliadas essas atividades com as trocas 
de fraldas e banhos 

14h50 Higiene para jantar 

15h  Jantar 

15h30 às 16h40 Atividades livres enquanto há troca de 
roupas e fraldas para as crianças voltarem 
limpas para casa 

16h40 às 17h Saída das crianças 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Para Zabalza (1998), as rotinas são úteis para organizar as experiências 

que serão ofertadas às crianças, de forma que dominem o que vai ser seguido 

durante o seu dia, já que a questão do tempo ainda é uma tarefa complexa 

para a faixa etária que atende a educação infantil. Além de dar-lhes segurança 
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e autonomia, as rotinas também oportunizam o desenvolvimento da noção de 

tempo.  

Nesse sentido, devemos observar o conteúdo das rotinas da creche, pois 

“costumam ser um fiel reflexo dos valores que regem a ação educativa”. 

(ZABALZA, 1998, p. 52). Dessa forma, como é possível vincular a troca de 

fraldas e os banhos com as atividades dirigidas? Por que trocar a roupa da 

criança para ir limpa para casa? Como é respeitado o tempo das crianças 

dentro dessas rotinas, bem como o tempo de realizar a sua atividade, de comer 

e de dormir? 

Ao falar sobre as rotinas, é imprescindível que citemos Barbosa (2006), 

que, no livro “Por amor ou por força”, escreveu sobre as rotinas na educação 

infantil. A autora afirma que:  

por amor ou por força, as crianças continuarão a ir para as 

instituições de educação e cuidados coletivos; que, por amor 

ou por força, suas mães e pais continuarão trabalhando; que, 

por amor ou por força, elas aprenderão muitas coisas 

interessantes; que, por amor ou por força, estabelecerão novos 

vínculos sociais; que, por amor ou por força, tornar-se-ão 

novos homens e mulheres. Que, por amor ou por força, o 

mundo segue sua trajetória, mesmo que desejemos e 

idealizemos que isso seja feito apenas por amor. (p. 206) 

 

Para Barbosa (2006), a rotina serve para a organização, todavia, deve-se 

refletir sobre a repetição diária de ações, levando assim a um processo de 

mecanização da ação educativa. Todavia, há unidades de educação infantil 

encontradas pela respectiva autora que conciliavam uma parte da rotina que se 

repetia e outra parte que se diferenciava, pois, as rotinas também podem ser 

uma intenção de controlar e regular (força) para constituir sujeitos com 

comportamentos sociais e padrões culturais que garantem a vida, a 

convivência com seus pares e a realização de trabalhos (amor).  

Dessa forma, partindo do ideário da autora, seja por força, as crianças 

estarão inseridas nessa rotina institucionalizada que organiza a unidade como 

um todo. E, por amor, seriam respeitadas em seu tempo de comer, tempo de 

defecar, tempo de se adaptar à rotina e à instituição. Que, por força, seus pais 

as deixaram em espaços de cuidados coletivos, mas, com amor, seria 
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higienizada, além de estimulada a participar de experiências voltadas para a 

aprendizagem. Afinal, não há educação sem aprendizagem. 

A racionalização do espaço e tempo nas creches reforça a permanência 

da visão assistencialista, voltada apenas para o cuidado da criança e sua 

higienização, como no século passado. Elas ficam empobrecidas de situações 

que promovam de forma significativa, intencional e planejada experiências com 

os bebês e crianças, cujos professores se acomodam em passar o seu tempo 

trocando fraldas e dando banhos. Talvez não seja acomodação e sim falta de 

profissionais para auxiliarem a executar essas atividades rotineiras.  

Porém, devemos refletir como essas rotinas valorizam as especificidades, 

como, por exemplo, aquela criança que deseja dormir mais ou que se alimenta 

devagar. Outro ponto relevante é a quase inexistência de espaços 

diversificados para que essas rotinas aconteçam oportunizando boa qualidade 

no atendimento às crianças muito pequenas. Isso empobrece as ações 

educativas, como já citado anteriormente.  

A problemática maior é a quantidade de crianças por sala. Já que existe 

uma legislação que determina um determinado metro quadrado por criança, 

sendo assim, numa sala com metragem maior, colocam cerca de três a quatro 

agrupamentos, ou seja, três professores dividindo a mesma sala. O número 

elevado de crianças na sala, mesmo respeitando o metro quadrado exigido por 

lei, altera a qualidade no atendimento às crianças, pois a rotina de trocar 

fraldas e dar banho passa a ser uma linha de produção, igual a uma fábrica.  

 

1.4 O DESENVOLVIMENTO DA APRENDIZAGEM DE BEBÊS E CRIANÇAS 

NAS CRECHES 

 

Quando um bebê nasce, é possível encontrar um comportamento poético 

que nos toca quando observamos como boceja, espreguiça, chora. Ao longo do 

seu desenvolvimento, durante o primeiro ano de vida, o bebê consegue superar 

inúmeros desafios, como levantar a cabeça, sorrir, sentar, experimentar novos 

sabores de alimentos, engatinhar, andar, explorar diferentes objetos, como 

abrir as portas dos armários para brincar com panelas, talheres, potes – o 

brinquedo industrializado é o que pouco interessa nessa fase. A descoberta da 

utilização de diferentes materiais promove o seu aprendizado, como ao 



32 
   

observar o rolo do papel higiênico desenrolar no chão ou descobrir que 

consegue picá-lo com as mãos. Bater palmas, dar tchau e mandar beijo fazem 

parte das conquistas que agradam qualquer adulto. Contudo, todo esse 

desenvolvimento é caracterizado por um processo de maturação cognitiva e 

biológica que, a partir de uma experiência planejada, pode conquistar e superar 

esses desafios facilmente. 

Nessa perspectiva, pode-se observar uma criança a partir da integração 

dialógica e indissociável entre maturação, desenvolvimento e aprendizagem. 

Para Bassedas et al (1999), a maturação está associada à evolução física do 

indivíduo, bem como seu crescimento. O desenvolvimento está ligado com a 

formação das funções humanas, como pensamento, linguagem, raciocínio 

lógico e capacidade de resolver problemas. A aprendizagem é a incorporação 

de conhecimento e valores característicos da cultura e da sociedade em que 

vivemos. Dessa forma, na medida em que a maturação, o desenvolvimento e a 

aprendizagem estão integradas, contextualizamos características do 

desenvolvimento de crianças de 0 a 3 anos na perspectiva epistemológica de 

Piaget (1896-1980) e Wallon (1879-1962). Não podemos falar de 

desenvolvimento sem discutir os aspectos culturais que contribuem para a 

formação do sujeito, para isso as contribuições de Vigotski (1896-1934) são 

fundamentais.  

 

1.4.1. Características biológicas e sociais do desenvolvimento da criança 

de zero a três anos de idade 

 

Bebês e crianças de zero a três anos de idade necessitam de uma 

atenção especial ao longo do seu desenvolvimento, pois se encontram numa 

fase em que têm desejo de explorar tudo o que está à sua volta, com anseio de 

descobrir e aprender. Como se, ao descobrir que pode se locomover, os limites 

do seu corpo deixassem de ser um problema para atingir seu objetivo principal, 

que é obter um brinquedo. Arrastar uma cadeira para alcançar algum objeto 

que está mais alto, assim utilizando diferentes estratégias planejadas para 

concretizar seus objetivos.  

Piaget (2014), ao pesquisar como o indivíduo desenvolve a inteligência, 

descobriu que, além da maturação física, há um desenvolvimento psicológico 
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com características próprias para cada fase do desenvolvimento, no qual 

nomeia: sensório-motor (zero a dois anos de idade), pré-operatório (dois a seis 

anos de idade), operatório concreto (seis a doze anos de idade), puberdade 

(doze anos em diante). Para o presente texto, abordaremos apenas o 

desenvolvimento da criança de zero a três anos.  

Para o referido autor, as crianças de zero a dois anos, aproximadamente, 

se encontram numa fase de desenvolvimento denominada sensório-motora, em 

que a construção do seu conhecimento ocorre por meio do diálogo entre os 

seus cinco sentidos e o mundo que as cercam. Por isso, sentem necessidade 

de manusear tudo, pois se baseiam no desenvolvimento de uma inteligência 

prática, apoiada em hábitos e associações, bem como suas recombinações. 

Neste contexto, Vigotski (2007) diz que o uso de instrumentos é fundamental 

para compreender o desenvolvimento dessa inteligência prática, que envolve 

integração entre a fala e o raciocínio prático ao longo do desenvolvimento.  

O bebê de zero a seis meses, aproximadamente, faz associações por 

meio do seu sistema de reflexos, como a sucção, as fonações, as ações dos 

braços e pernas, a elevação da cabeça, o olhar. A complexidade nessa ação 

“passa a existir logo que os reflexos, as posturas etc. são encarados não mais 

em sua relação com o mecanismo interno do organismo vivo, mas nas suas 

relações com o meio exterior” (PIAGET, 2014, p. 34). 

É por intermédio da sua relação com o meio que contribui para o seu 

desenvolvimento. Os estímulos externos despertam a curiosidade da criança, 

possibilitando que desde bebê consiga resolver na prática situações-problema 

como pegar ou achar um objeto, desafios motores ou falar.  

Nesse momento, o bebê se comunica com o seu meio numa linguagem 

que ultrapassa o choro, antes predominante quando desejava algo. Todos os 

comportamentos observados por Piaget (2014) levaram a concluir que a 

aprendizagem ocorre em função do meio.  

Manifesta-se no processo de assimilação do bebê a necessidade de 

repetição e o “reconhecimento inteiramente prático ou sensório-motor que 

permite às crianças adaptar-se aos diferentes objetos com que os seus lábios 

entram em contato” (Ibid., p. 42). A boca é uma fonte de conhecimento por 

meio da qual o bebê começa a conhecer formas, texturas e tamanhos dos 

objetos. Também começa a fazer diferenciações, como o sabor, explorando o 
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som ao bater o objeto no chão, em outros mobiliários, no seu próprio corpo. 

“Para a criança de 4 meses, as diferentes perspectivas do objeto podem mudar 

a sua forma e seu tamanho. Os conceitos de forma e tamanho dos objetos 

começam a se estabilizar na mente humana”. (WADSWORTH, 1997, p. 52). 

Assim, um objeto é uma fonte riquíssima de conhecimento. 

Nesse momento, é possível perceber que os reflexos foram sendo 

substituídos por ações intencionais, sendo observável nessas ações como os 

bebês organizam seu pensamento. Como seu desejo de pegar o móbile do 

berço ou ao levantar as suas mãos para ir logo para os braços de sua mãe, 

tentando elevar o tronco.  

Os cinco sentidos estão integrados à sua percepção de si e do mundo. A 

construção de esquemas é visível quando se sente desafiada a pegar 

determinado objeto para explorar e busca meios para realizar o seu desejo, 

seja o adulto, seja outro objeto.  

A criança pequena da etapa sensório-motora faz uma 
aprendizagem do mundo que a envolve e aprende a resolver 
situações com as quais convive, na medida em que vai 
colocando em prática esquemas cada vez mais complexos 
para intervir na realidade. (BASSEDAS et al, 1999, p.37) 

Na medida em que amadurece, a criança dessa faixa etária começa a 

apresentar uma intencionalidade nas suas ações, além de adquirir certa 

independência do adulto, pois pode pegar os objetos que chamam a sua 

atenção de acordo com seus próprios objetivos, desenvolvendo um 

comportamento de escolha, apresentando uma mudança e relação entre 

percepção e ação motora (VIGOTSKI, 2007). 

Quando o bebê começa o observar o seu entorno e descobre que 

consegue chegar ao objeto desejado por meio da locomoção, inicia uma 

maturação motora, por meio de ações como rastejar, engatinhar e logo depois 

andar. Sua evolução cognitiva é percebida, pois se sente desafiado em 

explorar o que antes o adulto não dava em suas mãos, como abrir portas de 

armários, medir o tamanho do armário se encaixando nele, bater nas panelas 

observando o som, contrastando com o som de potes e talheres. Nesse 

momento, o bebê começa a conhecer o real, tarefa complexa adquirida durante 

o seu desenvolvimento e cujos objetos possuem diversas funcionalidades.  
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Também já começa a ter noção de causa e efeito e desenvolve a 

permanência do objeto, que ocorre quando a criança já consegue resolver 

situações-problema que são propostas, como quando uma bolinha é escondida 

e o bebê consegue ir até o objeto.  

Outro fator característico dessa fase é a consolidação da função 

simbólica, ou seja, “a criança é capaz de evocar um objeto ou adivinhar o que 

não está presente por meio de um sistema de representação” (BASSEDAS, 

1999, p. 39). Podemos visualizar quando, em uma sala de berçário, 

procuramos uma bola que não está no ambiente, o bebê começa a procurar 

embaixo do berço, das mesas. Quando começa a desenvolver sua linguagem 

oral, a conquista dessa representação é eficaz na sua comunicação com o 

mundo.  

Outro exemplo dessa representação pela criança é que, quando está 

inserida em uma rotina escolar diária na qual sai de casa, por exemplo, pela 

manhã, logo após o café, já antecipa que depois de tomar o leite é a hora de 

pegar a mochila para ir à escola. Algumas mães relatam que, quando chegam 

os fins de semana, a criança acorda e pretende ir à creche, pegando sua 

mochila ou cobertor, insistindo. Na perspectiva de Piaget (2013), durante o 

período sensório-motor, a imitação faz parte dos esquemas de assimilação, 

que pode ser tanto motora quanto perceptiva, desencadeando um esquema 

próprio ligado à acomodação imitativa, que por sua vez se torna representativa 

quando inicia a brincadeira simbólica.  

Com o desenvolvimento da linguagem oral ou da função simbólica que 

permite sua aquisição, inicia um período considerado como desenvolvimento 

do pensamento simbólico, ou seja, a criança se prepara para novas 

construções de esquemas complexos ligadas ao pensamento representativo 

(PIAGET, 2013, p. 178). 

Nessa direção, Vigotski (2007) atribuiu “à atividade simbólica uma função 

organizadora específica que invade o processo do uso de instrumento e produz 

formas fundamentalmente novas de comportamento” (p. 11). Todavia, o autor 

diz que 

o momento de maior significado no curso do desenvolvimento 
intelectual, que dá origem às formas puramente humanas de 
inteligência prática e abstrata, acontece quando a fala e a 
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atividade prática, então duas linhas completamente 
independentes de desenvolvimento, convergem. (2007, p. 12) 

 
Para Bassedas (1999), quando a criança adquire o domínio da oralidade, 

ocorre uma variação de atividade que a criança fará para conhecer o mundo. 

Ela passará a realizar atividades mentais não visíveis em que a linguagem 

aparece como instrumento do pensamento. Nesse sentido, a criança começa a 

falar porque estabeleceu uma relação com o adulto, que lhe permitiu sentir a 

curiosidade de se comunicar por meio da oralidade. E o bebê começou a sentir 

a função social de se comunicar por meio da fala, por exemplo, nomeando 

pessoas e objetos que deseja.  

Segundo Bassedas (1999), a área cognitiva da criança nos faz observar 

como essa criança compreende e atua no mundo, seja pela resolução de 

situações-problema que lhes são apresentadas, seja pelo uso da comunicação 

(verbal, gestual, visual), ou seja, os sentidos dos bebês estão aguçados para 

descobrir e conhecer. 

Nessa perspectiva, se torna interessante observar o desenvolvimento das 

percepções auditivas, visuais, gustativas, tátil e olfativa, principalmente por 

meio de estímulos externos que exortem a evolução desse desenvolvimento, 

bem como a exploração do mundo.  

Wallon (2008) divide os primeiros anos de vida em vários estágios. O 

primeiro é o impulsivo emocional, que envolve o primeiro ano de vida, quando 

predominam as relações afetivas com o meio, “trata-se de uma fase de 

construção do sujeito” (CRAIDY e KAERCHER, 2001, p. 28). No estágio 

seguinte – sensório-motor –, de um a três anos de idade, a criança começa a 

explorar o mundo físico, predominando as relações cognitivas com o meio. O 

personalismo é outro estágio do desenvolvimento, abrangendo a faixa etária de 

três aos seis anos de idade. Nessa fase, a criança começa a construir o 

conhecimento de si e seu interesse começa a ser a interação com as pessoas 

por meio das relações afetivas.   

Sobre a fase que sucede a sensório-motora, a pré-operatório, Piaget diz 

que contempla crianças de dois a seis anos, aproximadamente; a criança 

explora os objetos como fonte de conhecimento, mas a construção de 

esquemas ocorre de forma diferenciada, já que domina a linguagem oral, 
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permitindo comunicar as hipóteses que levantam diante de uma determinada 

situação, bem como observar como o conhecimento está sendo acomodado. 

Nessa fase, é comum aparecer nos ambientes escolares a sondagem como 

forma de avaliação diagnóstica, pois, ao dar uma atenção individual à criança, 

o professor consegue perceber quais as hipóteses que está levantando em 

relação à escrita e à matemática.  

Na fase pré-operatório, o jogo simbólico e o desenho se estruturam de 

forma a representar a sua realidade ou o faz de conta. Antes, o desenho era 

para explorar a totalidade da folha e o instrumento de registro (caneta, lápis, 

giz) por meio das garatujas desordenadas e ordenadas. Na fase pré-operatório, 

o desenho já aparece com nomeações e intencionalidade de representar algo 

ou alguém, mesmo que seja um rabisco. Com o amadurecimento cognitivo, o 

desenho vai tomando outra forma e aparecendo a figura humana, o chão, o céu 

etc.  

Nesse processo de desenvolvimento, é imprescindível que seja ofertada 

uma grande quantidade de experiências significativas para as crianças em um 

espaço próprio com situações de aprendizagem planejadas. Daí a importância 

de professores conhecedores do desenvolvimento infantil para ampliar o 

repertório de experiências dos bebês e das crianças, com uma 

intencionalidade. E um local que contribua concomitantemente com a ação 

docente.  

Para Vigotski (2007), a construção do pensamento é estruturada a partir 

das relações sociais entre o indivíduo e o meio. O autor exemplifica com o uso 

de madeira entalhada, nós em corda e da própria escrita, meios que mostram 

que, desde o povo primitivo, o ser humano ultrapassa as “funções psicológicas 

impostas pela natureza, evoluindo para uma organização nova, culturalmente 

elaborada, de seu comportamento” (p. 32). Isto significa que a cultura exerce 

influência sobre o comportamento do indivíduo. 

Logo, a apropriação: 

da linguagem de seu grupo social constitui o processo mais 
importante para o seu desenvolvimento. A linguagem permite 
que o mundo seja refratado na consciência humana por meio 
dos significados culturais selecionados pelo sujeito e por ele 
apropriados com um sentido próprio, embora impregnado de 
valores e motivos sociais historicamente determinados. 
(OLIVEIRA, 2011, p. 133) 
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Nesse sentido, a linguagem corporal aparece como uma representação 

da realidade vivida, ou seja, do que aquela criança internalizou por meio da 

percepção dos objetos reais.  

Com a conquista da linguagem oral, a criança desenvolve o campo 

temporal, que lhe é tão perceptível e real quanto o visual, sendo que se torna 

um recurso para reorganizar campo visual e espacial (VIGOTSKI, 2007). 

A criança também manifesta seu pensamento por meio do jogo simbólico, 

sendo importante para o seu desenvolvimento, pois permite que a criança se 

“desvincule das situações concretas e imediatas, sendo capaz de abstrair”. 

(CRAIDY e KAERCHER, 2001, p. 30). Nessa perspectiva,  

o caminho do objeto até a criança e desta até o objeto passa 
por outra pessoa. Essa estrutura humana complexa é produto 
de um processo de desenvolvimento profundamente enraizado 
nas ligações entre a história individual e a história social. 
(VIGOTSKI, 2007, p. 20) 

Compreender a importância de múltiplas experiências que possibilitam a 

aprendizagem das crianças, bem como seu desenvolvimento é, também, criar 

possibilidades para aumentar a qualidade no atendimento das crianças 

pequenas em espaços institucionalizados. Nesse sentido, o olhar do professor 

à criança dependerá da relação que ele tem com o conhecimento teórico e de 

sua experiência docente. A formação inicial e continuada contribui com esse 

conhecimento profissional, sobre o qual discutiremos no próximo capítulo.  
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CAPÍTULO II: O PROFESSOR DE CRECHE E SUA FORMAÇÃO INICIAL 

Neste capítulo, discorremos sobre a formação inicial do professor de 

creche, ressaltando sua importância para o desenvolvimento profissional 

docente. 

 

2.1. OS PROFISSIONAIS DA CRECHE NUMA PERSPECTIVA HISTÓRICA 

 

Na década de 1940, os profissionais necessários para a implantação das 

creches eram médicos puericultores, enfermeiras formadas ou auxiliares de 

enfermagem, assistentes sociais e atendentes treinados para higiene infantil 

(VIEIRA, 1988). Todos estes profissionais estavam ligados à saúde e 

preocupados com o desenvolvimento social. A figura da professora era para 

um trabalho específico nas escolas maternais e jardins de infância (Ibid.).  

Houve um período que as creches foram dirigidas por mães, sendo 

exigidas que fossem apenas boas donas de casa. Todavia, observaram que as 

intencionalidades voltadas para a saúde não progrediam junto às crianças, 

voltando a ser dirigida por profissionais da saúde.  

Vieira (1988) descreve que o atendimento dos grupos das crianças, entre 

as décadas de 1940 e 1960, era realizado por um atendente. Ele não 

discrimina a nomenclatura pajem, mas cita que cuidavam de oito crianças, às 

quais deveriam “vigiar, banhar, ministrar alimentos, pesar, tomar altura, 

administrar vitaminas e ferro, arrumar as camas, mudar as fraldas, orientar no 

momento da evacuação, etc.” (p. 13) 

A partir da década de 1970, sob influência de teorias do desenvolvimento, 

os profissionais das creches começaram a se preocupar com o campo 

intelectual das crianças atendidas, provocada pelo avanço dos estudos, 

principalmente, da psicologia (desenvolvimento infantil), a ação educacional na 

educação infantil começou a ser valorizada.  

Na década de 1980, as discussões acerca da função das creches e pré-

escolas foram retomadas, de forma a reprogramar pedagogias sob influência 

assistencialista e compensatória, propondo assim ações pedagógicas voltadas 

para o desenvolvimento linguístico e cognitivo das crianças (OLIVEIRA, 2011).            
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A professora4 de creche deveria ter a idade mínima de 18 anos, com 

formação em magistério e ter “conhecimentos gerais sobre a problemática 

social da criança carenciada” (SÃO PAULO, 1981, p. 26). Para muitas era o 

primeiro emprego, já que não era exigida experiência profissional anterior. 

Suas funções envolviam o planejamento de atividades psicopedagógicas, 

supervisão do trabalho das pajens, além da promoção da educação sanitária 

formal e informal da criança, colaborando para o desenvolvimento de hábitos 

de higiene.  

A professora não atuava sozinha, trabalhava com parceria das pajens. 

Geralmente entrava na sala pequenos períodos para aplicação de atividades. 

Os bebês não estavam inclusos nesta ação dirigida. Ao dialogar com as 

pajens, a professora organizava o melhor horário para o desenvolvimento de 

situações de aprendizagens dirigidas pela especialista, a partir de salas com 

crianças acima de 2 anos de idade, pois estariam sob finalidade de ações 

educativas e não somente de cuidados (VIEIRA, 1988, p. 12). As pajens, sim, 

eram incumbidas de executar serviços de cuidados de saúde, alimentação e 

atividades psicopedagógicas, além de proceder à educação sanitária formal e 

informal (SÃO PAULO, 1981, p. 30). 

Com a homologação da Constituição Federal, as creches passaram a ser 

vistas como parte do sistema educacional, mas somente foram legitimadas 

com a determinação da LDB – Lei 9394/96 – como primeira etapa da educação 

básica. Sua gestão passou da antiga Secretaria do Menor para a Secretaria de 

Assistência Social em 1984. Em 1996, passou para a Secretaria da Educação. 

Como a educação infantil é de responsabilidade dos municípios, cada 

qual tem uma legislação específica para o cargo de professor em creche. No 

município de São Paulo, algumas legislações municipais levaram a uma 

transformação no olhar em relação às creches. Em 1990, a Lei 10.836, criou os 

cargos de assistentes de desenvolvimento infantil (ADI) para substituir o cargo 

das pajens e ainda determinou que a formação mínima para a atuação na 

educação infantil fosse de segundo grau completo.  

Apesar da mudança de nomenclatura, as funções continuavam as 

mesmas, com um diferencial voltado para o investimento na formação 

                                                           
4
 Chamamos de professoras devido ao número maior de profissionais serem do sexo feminino e os 

documentos estudados apresentam desta forma.  
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profissional e no trato com a criança da ADI. No período da década de 1990, 

ainda existia a professora que acompanhava o trabalho pedagógico junto com 

as ADIs. As pajens eram responsáveis por alimentar, higienizar, vestir, ou seja, 

suas ações estavam voltadas para o cuidado vinculado ao trabalho doméstico 

exercido com seus filhos. As pajens das crianças maiores traziam atividades 

para o desenvolvimento intelectual e como forma de distrair as crianças, que 

por sua vez se tornavam mais significativas do que as do professor que não 

conhecia as crianças especificamente.  

O preconceito com relação ao trabalho manual e aos cuidados 
de alimentação e higiene associa-se à sua dimensão de 
doméstico, o que resulta na desqualificação do profissional que 
trabalha com as crianças menores e na divisão de trabalho 
entre professoras e auxiliares. (KUHLMANN JUNIOR, 2000, 
p.13) 

O salário de ambos os profissionais também era diferenciado. O professor 

ganhava mais que a pajem, motivo que aumentava a indignação, pois as ADIs 

permaneciam mais tempo com as crianças e exerciam atividades recreativas e 

dirigidas a fim de estimular o desenvolvimento integral. 

A promulgação da LDB organizou os segmentos da educação básica em 

educação infantil, ensino fundamental e médio e dividiu a educação infantil em 

creche e pré-escola. Incidiu também na transformação dos cargos de 

pajens/ADIs em professoras, regulamentando que a formação do professor 

ocorrerá preferencialmente por meio do Ensino Superior.  

A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-
á em nível superior, em curso de licenciatura, de graduação 
plena, em universidades e institutos superiores de educação, 
admitida, como formação mínima para o exercício do 
magistério na educação infantil e nos 5 (cinco) primeiros anos 
do ensino fundamental, a oferecida em nível médio na 
modalidade normal. (BRASIL/Lei 9394/96, art. 62) 

Para os profissionais com magistério, “a União, o Distrito Federal, os 

Estados e os Municípios, em regime de colaboração, deverão promover a 

formação inicial” (art., 62, § 1º) destes professores. Sendo assim, surgiram 

concursos para provimento de cargos de professor em creches, cujo edital do 

concurso de 2004, para provimento de PDI (professor de desenvolvimento 
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infantil), ao descrever o trabalho nas creches, contextualizava que o professor 

deveria desenvolver as seguintes ações: 

a) realizar atividades recreativas e trabalhos educacionais com 
crianças através de jogos, brincadeiras, desenhos e colagens. 
b) acompanhar e orientar as crianças durante as refeições, 
estimulando a aquisição de bons hábitos alimentares, 
auxiliando as crianças menores na ingestão de alimentos na 
quantidade e forma adequada, oferecer mamadeira aos bebês, 
tomando o devido cuidado com o regurgito. 
c) cuidar, estimular e orientar as crianças na aquisição de 
hábitos de higiene, trocar fraldas, dar banho e escovar os 
dentes. 
d) observar o comportamento das crianças durante o período 
de repouso e no desenvolvimento das atividades diárias, 
prestando os primeiros socorros, quando necessário e/ou 
relatando as ocorrências não rotineiras à Chefia Imediata, para 
providências subsequentes; 
e) administrar medicamentos conforme prescrição médica, 
quando necessário, desde que solicitado pelos pais e/ou 
responsáveis; 
f) garantir a segurança das crianças na Unidade Educacional. 
g) cuidar do ambiente e dos materiais utilizados no 
desenvolvimento das atividades, organizando os objetos de 
uso pessoal das crianças. (SÃO PAULO, 2004) 

Logo, é possível compreender que o professor foi assumindo as funções 

das pajens, pois são ações reproduzidas desde a criação das creches. O 

trabalho educativo com crianças muito pequenas é complexo, pois vincula 

diferentes ações voltadas para a sua proteção e desenvolvimento, desde a 

higiene até um olhar pedagógico voltado para sua aprendizagem.  

Isto nos permite compreender que tanto na creche quanto nas outras 

etapas da educação o papel da escola foi se integrando ao papel que antes era 

apenas da família. Como, por exemplo, o cuidado. Isto é, todo o sistema 

educacional passou a assumir a função social e educativa. A educação infantil, 

por sua vez, assumiu junto com as famílias a função de educar os seus filhos. 

Em que cerca de 40 anos atrás, era incumbência apenas da família 

(BASSEDAS et al, 1999, p.54) 

Nesta sociedade moderna, os membros das famílias precisam trabalhar, o 

que incide na responsabilidade da escola de cuidar e educar, ou seja, a 

educação infantil ou a escola (ensino fundamental e médio) assumem outras 

funções que não são dela, mas que foram atribuídas por mecanismos sociais 

(TARDIF e LESSARD, 2005).  
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Sendo assim, a identidade do profissional é empreendida a apelos sobre 

a sua função social e a definição de papéis (LAWN, 2000). Quem define estes 

papéis são as regulamentações, com base na necessidade da população e 

suas ideologias.  

Nesse sentido, a partir de uma reflexão sobre Tardif e Lessard (2005), é 

interessante que questionemos: qual o sentido educacional e pedagógico do 

trabalho docente na creche? Qual sua função social? Quem definiu seu papel 

atual? Quais os fins do trabalho docente? Para os autores, são os fins que 

organizam e estruturam a atividade humana e são os fins, os objetivos dos 

sistemas educativos, que intervêm concretamente no trabalho do professor.  

 

2.2 A FORMAÇÃO INICIAL DO PROFESSOR  

 

As Escolas Normais representam o início das atividades referentes à 

formação inicial dos professores do ensino primário, em que a sociedade exigia 

uma mão de obra qualificada para a instrução de escrita, leitura e cálculo. 

Chamavam de Escola Normal pois oferecia a norma didática ao docente, ou 

seja, ensinavam como ser um professor (GARCIA, 1999). A primeira Escola 

Normal brasileira foi criada em 1835, em Niterói, Rio de Janeiro, e era 

destinada ao público masculino (TANURI, 2000). 

O movimento da escola nova influiu na formação inicial do professor, na 

medida em que inspirou concepções pedagógicas voltadas para as novas 

disciplinas, como história da educação, sociologia, biologia e higiene, desenho 

e trabalhos manuais, além das que já permaneciam no currículo, como 

pedagogia, psicologia e didática (Ibid.). 

Nesta perspectiva, a formação do professor era realizada por instituições 

específicas com um currículo próprio influenciado por necessidades políticas, 

sociais e econômicas determinantes em cada contexto histórico.  

Para Garcia (1999), a formação inicial do professor cumpre três funções: 

a primeira é uma formação e treinamento do professor ligado com a função que 

irá desempenhar. A segunda, voltada ao controle de certificação, que permite 

ao indivíduo exercer a profissão. A terceira é o diálogo entre duas 

incumbências, a de ser um agente transformador do sistema educativo e a de 

“contribuir para a socialização e reprodução da cultura dominante” (p. 77). 
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Estas funções partem do próprio conceito de formação, que o autor 

define como algo que não se limita apenas ao profissional. Garcia (1999) 

inspirado em Menze (1980), diz que possui múltiplas dimensões, como 

formação de si mesmo, formação de pais, formação sexual etc.  

Desta forma, Garcia (1999) entende que a formação pode possuir uma 

função social “de transmissão e saberes, de saber-fazer, e do saber ser que 

exerce em benefício do sistema socioeconômico ou da cultura dominante” (p. 

19). Também pode ser “um processo de desenvolvimento e estruturação da 

pessoa que se realiza com o duplo efeito de uma maturação interna e de 

possibilidades da aprendizagem, de experiências do sujeito” (GARCIA, op. cit.). 

Além de ser possível pensar na formação enquanto instituição, que se refere “a 

estrutura organizacional que planifica e desenvolve as atividades de formação” 

(GARCIA, op. cit.). 

Sendo assim, é possível compreender que a formação inicial é o 

princípio da “socialização profissional e da assunção de princípios e regras 

práticas” da profissão (IMBERNÓN, 2002, p. 60). Permite que o indivíduo 

aprenda os valores da profissão, construa competências válidas para exercer 

seu papel, problematizando sua prática e transformando-a de forma a 

ressignificar o seu papel social.  

A formação do professor se diferencia da formação de outros 

profissionais, pois possui uma dupla atribuição: combinar a formação 

acadêmica com a formação pedagógica e formar formadores, “o que influencia 

o necessário isoformismo que deve existir entre a formação de professores e a 

sua prática profissional” (FERRY, 1991, apud GARCIA, 1999). 

Para isso, os cursos de formação inicial docente não deveriam promover  

a imagem de um modelo profissional assistencial e voluntarista 
que, frequentemente, leva a um posterior papel de técnico-
continuísta, que serve para adaptar acriticamente os indivíduos 
à ordem social e torna o professor vulnerável ao entorno 
econômico, político e social. Ao contrário, dotar o professor de 
uma bagagem sólida nos âmbitos científico, cultural, 
contextual, psicopedagógico e pessoal deve capacitá-lo a 
assumir a tarefa educativa em toda a complexidade, atuando 
reflexivamente com a flexibilidade e o rigor necessários, isto é, 
apoiando suas ações em uma fundamentação válida para 
evitar cair no paradoxo de ensinar a não ensinar. (IMBERNÓN, 
2002, p. 60) 
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Para capacitar o professor a assumir a complexidade que envolve a 

tarefa educativa nos diferentes contextos que atuará, se faz necessário ensinar 

como se dá a articulação entre a teoria e a prática (VAILLANT, 2015). Ou seja, 

compreender que a formação inicial pressupõe obter conhecimentos teóricos a 

partir de situações práticas. Mizukami (2010) diz que além de o conhecimento 

teórico influir sobre o aprendizado da docência, outros aspectos também 

incidem na ação do professor, como sua experiência profissional, sua história 

de vida e sua experiência com a cultura.   

Garcia (1999) cria alguns princípios para referir-se ao conceito de 

formação de professores.  

 

Fluxograma 1: Princípios de formação de professores 

 

Fonte: Elaborado pela autora 
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Quando o autor propõe estes princípios, implica que devemos perceber 

a formação do professor enquanto um processo individual, já que cada sujeito 

carrega suas subjetividades, contribuindo para o desenvolvimento de suas 

próprias capacidades profissionais. Também deve ser vista enquanto disciplina, 

nos seus processos de mudança, inovação e desenvolvimento curricular, se 

tornando assim uma estratégia para a melhoria do ensino (GARCIA, 1999). 

Para isso são necessárias a integração entre a formação inicial e a formação 

permanente, pois, a formação inicial não pode oferecer o produto final e sim o 

início de uma fase de um longo processo de desenvolvimento profissional. 

Além disso, a unidade escolar é um contexto de aprendizagem da docência e a 

formação dentro deste contexto contribui com mais possibilidades de 

transformações da escola. 

Nas legislações também é possível perceber a necessidade de 

integração entre teoria e prática e da formação dentro do contexto escolar, 

como a Lei 9394/96, que regulamenta a formação do professor, e no artigo 61 

determina que a formação dos profissionais da educação deve partir dos 

seguintes fundamentos: 

Parágrafo único.  A formação dos profissionais da educação, 
de modo a atender às especificidades do exercício de suas 
atividades, bem como aos objetivos das diferentes etapas e 
modalidades da educação básica, terá como fundamentos: 
I – A presença de sólida formação básica, que propicie o 
conhecimento dos fundamentos científicos e sociais de suas 
competências de trabalho; 
II – A associação entre teorias e práticas, mediante estágios 
supervisionados e capacitação em serviço; 
III – O aproveitamento da formação e experiências anteriores, 
em instituições de ensino e em outras atividades. (BRASIL, 
LDB, art. 61.) 

Logo, a formação inicial tem sua fundamental importância na construção 

do aprendizado profissional, porém não é reconhecida entre os professores, já 

que, durante a sua formação, os conteúdos não correspondiam às 

necessidades das escolas (VAILLANT e MARCELO, 2012). Todavia, os 

autores sugerem meios para os cursos de formação inicial utilizarem 

metodologias que valorizem o conhecimento prático, como a gravação de uma 

aula e sua discussão em sala com os estudantes, além da análise de casos. 

Isto é trazer o contexto escolar para a formação acadêmica.  



47 
   

Para Imbernón (2002), o currículo nos cursos de formação do professor, 

para ser realmente formativo, deveria propor experiências interdisciplinares que 

oportunizem ao professor a integração dos conhecimentos de diferentes 

disciplinas. Tais experiências são previstas na Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB). Segundo Mello (2000), a referida lei “prescreveu um 

paradigma curricular no qual os conteúdos de ensino deixam de ter importância 

em si mesmos e são entendidos como meios para produzir aprendizagem e 

constituir competências nos alunos” (p. 98).   

Vaillant e Marcelo (2012) salientam que “não é fácil identificar nem as 

capacidades, nem as características, nem as práticas específicas dos docentes 

em sala de aula” (p. 17) que contribuem para aperfeiçoar o aprendizado dos 

estudantes. Por isso, para os autores, a aprendizagem da docência se dá por 

meio de quatro eixos: a experiência de ensino de aspirantes a docentes, a 

formação inicial, a iniciação do profissional à docência e a formação 

continuada.   

 

Fluxograma 2: Eixos da aprendizagem da docência 

 

Fonte: Elaborado pela autora 
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concepção de formação de professores deve compreender que é processo 

contínuo, de integração de práticas escolares, curriculares e de ensino, sendo 

necessário ligar a formação inicial com o desenvolvimento profissional. 

Os cursos de formação de professores não voltam a fazer reflexões sobre 

a prática dos professores iniciantes, eles não são convidados pelas 

universidades para uma roda de conversa, por exemplo.   

Para Imbernón (2002), a “formação inicial deve fornecer as bases para 

poder construir esse conhecimento pedagógico especializado” (p. 58). Assim, 

os docentes estariam mais preparados para a realidade que vão enfrentar, da 

creche (educação infantil) ao ensino médio.  

Neste sentido, podemos refletir sobre como o profissional de educação 

infantil na modalidade da creche está sendo formado pelas universidades 

brasileiras, uma vez que no último censo escolar os professores com nível 

superior que trabalham nas creches no Brasil atingiram um total de 60%, 

aproximadamente. 

 

Gráfico 1 – Nível de formação dos professores no Brasil 

 

 

Fonte: MEC/INEP, censo escolar, 2014. 
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conteudista, observando o repertório teórico que adquire na formação inicial, 

visto que o conteúdo das disciplinas na universidade, no que se refere a esta 

faixa etária, enfoca a aprendizagem das fases de desenvolvimento, no lugar de 

conteúdos que podem ser trabalhados na ação docente. Por isso, vamos 

continuar a pensar sobre a formação do professor de educação infantil. 

 

2.3 A FORMAÇÃO INICIAL DO PROFESSOR DE CRECHE 

 

Quando Freire (1996) diz que somos seres inconclusos, compreende-se 

que estamos em constante aprendizado, em formação contínua de acordo com 

os conhecimentos teóricos e experienciais que vivemos. Não existe um término 

no ato de aprender, pois as informações não possuem uma totalidade, sempre 

há algo a mais para conhecer.  

Neste sentido, não existe um término na formação docente, sempre há 

algo novo ou que ainda precisa ser melhor aperfeiçoado, “quem forma se forma 

e re-forma ao formar e quem é formado forma-se e forma ao ser formado” 

(FREIRE, 1996, p. 23), ou seja, na medida em que o indivíduo é formado, ele 

contribui para a formação do outro, podendo ser aluno, professor ou até 

mesmo a comunidade. Por isso Freire (1996) diz que “não há docência sem 

discência” (p.21), não há ensino sem aprendizagem. Dessa forma, é 

compreendido que não há professor sem aluno; ou não há professor sem a sua 

própria aprendizagem docente.  

Desde que nascemos, estamos em constante aprendizado, por isso a 

necessidade de olhar para esse bebê como um sujeito com competência, que 

precisa de desafios que estimulem cada vez mais a sua psicomotricidade. Tais 

desafios devem ser ofertados por professores que tenham um olhar diferente 

em prol da aprendizagem da criança.  

Historicamente, o papel do professor de educação infantil é  

um campo complexo e multifacetado que exige reflexões sobre 
as marcas culturais de um profissional de nível inferior que 
estão entranhadas entre nós. Esse fazer, com a conotação de 
„cuidar‟, passou a ser „atividade de mulher‟, o que exige pouca 
qualificação. (KRAMER, 2005, p.125) 
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Para Kramer (2005), a associação do trabalho ser direcionado a mulheres 

está ligada ao papel reprodutivo feminino e ao seu cotidiano, que reproduz o 

trabalho doméstico voltado ao cuidado, vinculado aos aspectos morais e 

afetivos. “A ideologia aí presente camufla as precárias condições de trabalho, 

esvazia o conteúdo profissional da carreira, desmobiliza os profissionais quanto 

às reinvindicações salariais e não os leva a perceber o poder da profissão” 

(KRAMER, 2005, p. 125). 

Para a autora, a realidade da educação infantil no Brasil possui paradoxos 

nos diferentes sistemas que regulamentam seus órgãos educativos, como 

instâncias federais, municipais e estaduais. Cada sistema educacional possui 

um regimento próprio que exige formas diferenciadas de nível mínimo de 

formação do professor para início na carreira. Algumas exigem magistério, 

outros pedem o ensino superior.  

O papel das professoras de crianças muito pequenas exige que 

desempenhem diferentes tarefas voltadas para o cuidado (higiene, limpeza e 

saúde) e para a educação (aprendizagem, desenvolvimento). A dependência 

dessa criança pelo adulto demonstra a sua vulnerabilidade (FORMOSINHO, 

2005). Sendo assim,  

a globalidade da educação da criança pequena requer das 
educadoras um alargamento de responsabilidades pelo 
funcionamento da criança. Assim, a educadora da infância 
desempenha uma enorme diversidade de tarefas e tem um 
papel abrangente com fronteiras pouco definidas. (Ibid., p. 138)  

A imaturidade da criança é biológica, mas como ela é vista, compreendida 

e transformada em significativa é um fator cultural. Dessa forma, “as 

instituições para a primeira infância e as práticas pedagógicas são constituídas 

por discursos dominantes em nossa sociedade e personificam pensamentos, 

conceitos e éticas que prevalecem em determinado momento em determinada 

sociedade” (DAHLBERG apud MOSS, 2005, p. 237). 

Dessa forma, as discussões sobre o conceito de infância são uma 

construção social.  

A abordagem construcionista social nos afasta da ideia de 
“criança” ou “infância” como um ser essencial e universal que 
fica à espera de ser descoberto, definido e realizado. Em vez, 
disso nos oferece a possibilidade de muitas e diversas 
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infâncias, construídas para e por crianças em contextos 
específicos. (MOSS, 2005, p.237) 

O autor se posiciona dizendo que as instituições para a primeira infância 

também partem da ideia da teoria do construcionismo social. Logo, pensar no 

conceito de professor de crianças pequenas é aceitar que sofre transformações 

de acordo com a cultura que o profissional está inserido. 

Sendo assim, Moss (2005) ressalta que há duas construções dominantes 

em relação ao profissional de educação infantil. O primeiro como o substituto 

da mãe e o outro como um “técnico em nível inferior para executar processos e 

tecnologias prescritas” (p. 241), pois no seu ambiente de trabalho há “valores e 

pressuposições que permeiam o conceito de qualidade e são os mesmos que 

permeiam o conceito de educação infantil como uma usina de processamento”. 

(Ibid., p.241). 

Quando se discute o conceito de formação docente, encontramos 

diferentes maneiras de conceber como ela poderia acontecer. A atividade 

docente, independente do segmento de ensino, é complexa, demanda tempo e 

é algo que se aprende.  

Para Moss (2005) quando se vê o profissional como técnico, ele não será 

nem o substituto da mãe, muito menos professor escolar. Pensar num 

profissional de educação infantil reflexivo, pesquisador, coconstrutor do 

conhecimento, é entender que o professor da primeira infância trabalha junto 

com a criança na construção do conhecimento e da identidade, através da 

investigação e participação ativa. Por isso, devemos perceber que o conceito 

de infância e criança influi na percepção do papel do professor e da instituição 

de educação infantil, além de contribuir na percepção de como os conceitos 

construídos socialmente incidem na formação do professor e de sua identidade 

profissional.   

Para Formosinho (2005), a profissionalidade é a ação do professor junto 

às crianças, suas famílias e comunidade, que se utiliza de seus 

“conhecimentos, competências e sentimentos, assumindo a dimensão moral da 

profissão”. (FORMOSINHO, 2005, p. 133).  

A profissionalidade envolve a prática docente e a aprendizagem dos 

conhecimentos tácitos nas diferentes áreas do currículo educacional, que 

deveria ser contemplada de acordo com as diferentes etapas que o professor 
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irá exercer sua profissão. Além de contribuir para a consolidação da identidade 

do professor.  

Cerisara (2004) afirma que o curso de pedagogia, muitas vezes, tem 

privilegiado “a aprendizagem por meio do domínio da leitura, escrita e do 

cálculo. Ou seja, o foco é no ensino, didática, conteúdos disciplinares” (p.09), 

diferente de educação que envolve a promoção experiências significativas 

dentro de processos pedagógicos. Contudo,  

ainda que a educação infantil continue ocupando um espaço 
pequeno e marginal nos cursos de pedagogia, tais cursos tem 
sido um espaço para discussões de uma pedagogia de 
educação infantil e da formação de professores para esta 
modalidade educacional. (SILVA, 2002, p. 78)  

Oliveira (1992), ao analisar o currículo da creche, também afirmou que o 

currículo da creche deveria ser organizado de modo que as crianças 

construíssem conhecimentos “sobre o mundo físico e social, sobre a linguagem 

e as primeiras noções lógicas, sobre si mesma, suas famílias, e a creche” (p. 

42) e, em sua formação, o professor deveria se apropriar de um instrumento 

teórico metodológico que lhe permitisse escolher ações que pudessem 

promover o desenvolvimento infantil. 

Com relação às políticas públicas de formação docente, foram publicadas 

em julho de 2015 as Diretrizes Curriculares de Nacionais (DCN) para o curso 

de graduação em pedagogia e Licenciatura – Resolução CNE/CP nº 2, de 1º de 

julho de 2015.  Tal documento regulamenta que a formação inicial e continuada 

dos profissionais de magistério deverá promover conhecimentos teóricos e 

práticos para que o egresso do curso possa perceber seu percurso formativo 

no exercício profissional, com postura reflexiva, critica e investigativa.  

As DCNs enfatizam a valorização dos profissionais de educação por 

meio da interseção entre a formação inicial, continuada, carreira do magistério, 

salários e condições de trabalho.  

Para Dourado (2015), as DCNs enfatizam que a organicidade das 

políticas deve promover a valorização dos profissionais da educação por meio 

de ações mais orgânicas entre as políticas, a gestão da educação básica e da 

educação superior. Assim poderá ocorrer a articulação entre as diferentes 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=17719&Itemid=
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=17719&Itemid=
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modalidades da educação, incidindo na melhoria da oferta de formação inicial e 

continuada.  

O documento considera os princípios de uma base comum curricular de 

formação inicial e continuada, sendo norteada pela formação teórica e 

interdisciplinar; diálogo entre teoria e prática; compromisso social e valorização 

do profissional; gestão democrática; avaliação e regulação dos cursos de 

formação (BRASIL, 2015); para que a formação seja articulada com a realidade 

educacional e o exercício profissional, incidindo na construção de sua 

identidade profissional.  

 

2.4 A FORMAÇÃO INICIAL DO PROFESSOR DE CRECHE NAS PESQUISAS 

CIENTÍFICAS 

 

A fim de fazer um mapeamento sobre os trabalhos publicados sobre a 

formação inicial do professor de creche, foi realizado um levantamento nos 

resumos e palavras-chaves de trabalhos apresentados e publicados nas 

últimas reuniões da ANPEd que contemplassem as palavras: formação inicial, 

curso de pedagogia e professor de creche. 

A relevância de iniciar este levantamento na ANPEd é devido ser uma 

associação com a finalidade de congregar programas de mestrado e 

doutorado, bem como professores, estudantes e pesquisadores na área da 

Educação. Tornou-se “referência na produção e divulgação do conhecimento 

em educação” (ANPEd, 2016), principalmente pela qualidade dos trabalhos 

publicados, sua contribuição com a educação do país, além de seu vínculo com 

a CAPES/CNPQ. Esta coligação foi fundada em 1976 com a preocupação de 

desenvolver uma política nacional voltada à educação, principalmente em 

relação à pós-graduação, além de incentivar a pesquisa na área da Educação 

(ANPEd, 2016). 

Nas suas reuniões, os GTs selecionam pesquisas e trabalhos para 

serem apresentados, instigando um diálogo entre as pesquisas envolvendo a 

Educação de todo o país. Os GTs são divididos em: 

GT02 – História da Educação 
GT03 - Movimentos sociais, sujeitos e processos educativos 
GT04 - Didática 
GT05 - Estado e Política Educacional 
GT06 - Educação Popular 

http://www.anped.org.br/grupos-de-trabalho/gt02-%E2%80%93-hist%C3%B3ria-da-educa%C3%A7%C3%A3o
http://www.anped.org.br/grupos-de-trabalho/gt03-movimentos-sociais-sujeitos-e-processos-educativos
http://www.anped.org.br/grupos-de-trabalho/gt04-did%C3%A1tica
http://www.anped.org.br/grupos-de-trabalho/gt05-estado-e-pol%C3%ADtica-educacional
http://www.anped.org.br/grupos-de-trabalho/gt06-educa%C3%A7%C3%A3o-popular
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GT07 - Educação de Crianças de 0 a 6 anos 
GT08 - Formação de Professores 
GT09 - Trabalho e Educação 
GT10 - Alfabetização, Leitura e Escrita 
GT11 - Política da Educação Superior 
GT12 - Currículo 
GT13 - Educação Fundamental 
GT14 - Sociologia da Educação 
GT15 - Educação Especial 
GT16 - Educação e Comunicação 
GT17 - Filosofia da Educação 
GT18 - Educação de Pessoas Jovens e Adultas 
GT19 - Educação Matemática 
GT20 - Psicologia da Educação 
GT21 - Educação e Relações Étnico-Raciais 
GT22 - Educação Ambiental 
GT23 - Gênero, Sexualidade e Educação 
GT24 - Educação e Arte 
(ANPED, 2016) 

 

 

O resultado foi que a formação inicial tem sido uma temática discutida 

em pesquisas acadêmicas, todavia ao que se refere a visibilidade do professor 

de creche dentro da sua formação inicial, se encontra uma precariedade no 

número de pesquisas.  

Tanto a formação inicial quanto o curso de pedagogia foram temáticas 

que foram se evidenciando ao longo dos anos, como podemos perceber 

abaixo: 

 

Gráfico 2: Trabalhos apresentados nas Reuniões da Anped

 

Fonte: Elaborado pela autora 

Durante a pesquisa se evidenciou apenas um trabalho que refere-se à 

formação inicial do professor de educação infantil, a qual analisou os estágios 

supervisionados nesta modalidade de ensino. Como não se referiu 

especificamente do professor de creche, o trabalho se encaixou mais na 

categoria da formação inicial. 

Diante destes dados, voltamos às publicações da Anped e às teses e 

dissertações publicadas no banco de teses da CAPES que tivessem conteúdos 
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http://www.anped.org.br/grupos-de-trabalho/gt07-educa%C3%A7%C3%A3o-de-crian%C3%A7-de-0-6-anos
http://www.anped.org.br/grupos-de-trabalho/gt08-forma%C3%A7%C3%A3o-de-professores
http://www.anped.org.br/grupos-de-trabalho/gt09-trabalho-e-educa%C3%A7%C3%A3o
http://www.anped.org.br/grupos-de-trabalho/gt10-alfabetiza%C3%A7%C3%A3o-leitura-e-escrita
http://www.anped.org.br/grupos-de-trabalho/gt11-pol%C3%ADtica-da-educa%C3%A7%C3%A3o-superior
http://www.anped.org.br/grupos-de-trabalho/gt12-curr%C3%ADculo
http://www.anped.org.br/grupos-de-trabalho/gt13-educa%C3%A7%C3%A3o-fundamental
http://www.anped.org.br/grupos-de-trabalho/gt14-sociologia-da-educa%C3%A7%C3%A3o
http://www.anped.org.br/grupos-de-trabalho/gt15-educa%C3%A7%C3%A3o-especial
http://www.anped.org.br/grupos-de-trabalho/gt16-educa%C3%A7%C3%A3o-e-comunica%C3%A7%C3%A3o
http://www.anped.org.br/grupos-de-trabalho/gt17-filosofia-da-educa%C3%A7%C3%A3o
http://www.anped.org.br/grupos-de-trabalho/gt18-educa%C3%A7%C3%A3o-de-pessoas-jovens-e-adultas
http://www.anped.org.br/grupos-de-trabalho/gt19-educa%C3%A7%C3%A3o-matem%C3%A1tica
http://www.anped.org.br/grupos-de-trabalho/gt20-psicologia-da-educa%C3%A7%C3%A3o
http://www.anped.org.br/grupos-de-trabalho/gt21-educa%C3%A7%C3%A3o-e-rela%C3%A7%C3%B5es-%C3%A9tnico-raciais
http://www.anped.org.br/grupos-de-trabalho/gt22-educa%C3%A7%C3%A3o-ambiental
http://www.anped.org.br/grupos-de-trabalho/gt23-g%C3%AAnero-sexualidade-e-educa%C3%A7%C3%A3o
http://www.anped.org.br/grupos-de-trabalho/gt24-educa%C3%A7%C3%A3o-e-arte


55 
   

voltados para a educação infantil, creche, bebê, berçário, ou seja, termos que 

indiretamente agem sobre o nosso objeto que é o professor de creche.   

Constatou-se que a maior incidência de trabalhos apresentados nesta 

temática voltou-se para o GT 07 de “Educação de 0 a 6 anos”. 

 

Gráfico 3: Trabalhos apresentados nos GTs Anped 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

  

O levantamento resultou num total de 74 trabalhos apresentados em todo 

o Brasil. Deste total, 50 trabalhos foram apresentados no GT 07 e apenas 8 

foram pesquisas voltadas para as creches e 12 voltadas especificamente para 

os bebês. Diante dos resultados, ampliamos a pesquisa para a Educação 

Infantil, pois algumas pesquisas descrevem creches e pré-escolas, resultando 

nos 53 trabalhos distribuídos nos diferentes GTs. Isso faz refletir sobre a 

precariedade de avanços das políticas educacionais voltadas para as 

Primeiríssimas Infâncias, pois como o sistema da creche pode evoluir se não é 

evidenciado pesquisas em diferentes modalidades? 

Outro ponto interessante a ser notado são as regiões em que são 

realizadas as pesquisas divulgadas pela ANPEd, a partir de um levantamento 

das universidades que os participantes estão representando, voltadas a 

pesquisa geral sobre educação infantil.  
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Tabela 3: Pesquisas sobre educação infantil dividido por regiões brasileiras 

Regiões 
Brasileiras 

Universidades 
Total de 
Trabalhos 

Região Norte 1. Universidade Federal do Pará 02 

Região 
Nordeste 

1. Universidade federal de Sergipe  
2. Universidade Federal do Ceara  
3. Universidade do Estado do Sudoeste da Bahia-UESB  
4. Universidade Campina Grande   
5. Universidade Federal da Paraíba  
6. Universidade Federal de Alagoas  
7. Universidade federal do Maranhão  

09 

Região Centro 
Oeste 

1. Universidade de Brasília  
2. Universidade federal de Tocantins 
3. Universidade do Estado de Mato Grosso do Sul 
4. Universidade Federal de Goiás  

5. Universidade do Estado de Mato Grosso 

06 

Região 
Sudeste 

1. Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ  
2. Universidade Federal do Rio de Janeiro – Unirio 
3. Universidade Federal de São Carlos 
4. Pontifícia Universidade Católica de São Paulo  
5. Universidade Estadual de Campinas 
6. Universidade Federal do Espirito Santo 
7. Universidade Estadual do Rio de Janeiro 
8. Universidade Federal de Lavras 
9. Universidade de são Paulo  
10. Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro  
11. Universidade Federal Fluminense  
12. Universidade Metodista de Piracicaba  
13. Universidade Federal de Minas Gerais  
14. Universidade do Estado de São Paulo  

34 

Região Sul 

1. Universidade Estadual do Oeste do Paraná  
2. Universidade do Vale do Rio dos Sinos  
3. Universidade federal de Pelotas 
4. Universidade Federal do Paraná 
5. Universidade Federal de santa Catarina  
6. Universidade Federal do Rio Grande do Sul  
7. Universidade Tuiti do Paraná – UTP 
8. Universidade Vale do Itajaí - Univali  
9. Universidade do Sul de Santa Catarina – Unisul 
10. Pontifícia Universidade Católica  
11. Secretaria de Educação de Santa Catarina 

23 
 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Diante destes dados é notável que os trabalhos apresentados na ANPEd 

em relação à creche e à educação infantil se dá primeiramente na região 

Sudeste, logo após a Região Sul. Já na região Norte, houve apenas dois 

trabalhos referentes a crianças em idade de pré-escola, ambos da mesma 

pessoa.  
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Em relação ao levantamento realizado no banco de teses da Capes, ao 

utilizar a palavra “creche” como filtro de busca foram encontrados 57 trabalhos 

nos períodos de 2011 e 2012. Destes 57 trabalhos, 44 foram defendidos em 

universidades públicas. Ao dividi-los por regiões, encontramos: 

 

Gráfico 4: Trabalhos sobre creche divididos por regiões brasileiras 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Cumpre ressaltar que, segundo informações obtidas no site da CAPES, 

“apenas os trabalhos defendidos em 2011 e 2012 estavam disponíveis. Os 

trabalhos defendidos em anos anteriores serão incluídos aos poucos” 

(SOUZA/CAPES, 2014).  

Diante destes resultados, nos indagamos quais seriam os cursos que 

contemplavam os estudos em relação à creche, já que a Capes congrega mais 

pesquisas em diferentes cursos universitários, diferentemente do que foi 

analisado na produção da ANPED. O maior número de trabalhos estava 

voltado aos cursos de mestrado e doutorado em Educação. Em segundo lugar 

apareceu na área de Psicologia da Educação, ou seja, as pesquisas se 

concentram nas áreas das ciências humanas.  

Quando foi utilizada a palavra “bebê”, o site filtrou mais de 200 trabalhos. 

Foram selecionadas 80 dissertações e teses de acordo com o seu conteúdo 

destinado aos bebês, como a importância do aleitamento materno. Esta 

quantidade foi maior que em relação à pesquisa sobre creche, além de 

abranger mais cursos. 
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O resultado encontrado foi que 21,6% dos trabalhos foram de Psicologia. 

Logo após, o curso de Enfermagem apresentou 8%. Em terceiro lugar, o curso 

de Educação, que apresentou 7,2%. É notável que neste momento inverteu o 

resultado comparado com a pesquisa sobre creche, em que os cursos de 

Educação lideravam nos trabalhos publicados. 

Diante destes dados é possível identificar pesquisas direcionadas ao 

segmento da educação infantil. Contudo, quando o nosso foco é o berçário/a 

creche e o professor de creche – primeiro segmento da educação infantil –, 

ainda constatamos um número menor de produções. Cabe ainda ressaltar, que 

estas pesquisas contribuem para a transformação de uma visão 

assistencialista.  

No próximo capítulo será tratado a contribuição dos cursos de pedagogia 

na formação inicial do professor de creche, já que de acordo com a Resolução 

CNE/CP nº 2/2015, o curso deveria propiciar experiências ao aluno que 

permitam a construção de uma postura crítica, reflexiva e investigativa no 

campo da docência.  
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CAPÍTULO III – A FORMAÇÃO INICIAL DO PROFESSOR DE CRECHE 

 

Neste capítulo, trouxemos a discussão da análise dos dados coletados 

tanto das ementas do curso de pedagogia quanto dos questionários realizados 

com alunos do último semestre. Na parte final, são apresentadas algumas 

considerações a respeito do que foi analisado.  

 

3.1 UNIVERSIDADE A: AS EMENTAS DO CURSO DE PEDAGOGIA 

 

Na Universidade A, encontramos 41 disciplinas. Ao analisarmos as 

ementas, identificamos duas que utilizam o termo “educação infantil” em seus 

títulos. Além disso, encontramos outras duas que possuem temáticas e/ou 

referências bibliográficas direcionadas a esse segmento de ensino. 

Nas ementas analisadas, não localizamos a palavra “creche”. Apenas 

identificamos duas disciplinas que citavam, em suas bibliografias, o Referencial 

Curricular de Nacional da Educação Infantil (RCNEI). Outro dado observado, 

em algumas disciplinas, foi que a bibliografia básica não dialogava com a 

ementa, por exemplo, na disciplina intitulada “Jogos e brincadeiras”, não 

encontramos na bibliografia textos que pudessem servir de referência para 

essa temática.  

Com relação às disciplinas de metodologia, o conteúdo era 

predominantemente do ensino fundamental. Nas disciplinas relacionadas à 

alfabetização, apesar do termo “educação infantil” ser citado na ementa, não 

identificamos no referencial bibliográfico textos direcionados ao universo da 

educação infantil. 

Ao localizarmos, nas ementas, os conteúdos descritos no RCNEI no eixo 

“Natureza e sociedade”, não conseguimos identificar se são trabalhados temas 

relacionados ao segmento da creche. Mais uma vez, o que identificamos foi 

uma predominância do ensino fundamental. As ementas a seguir ilustram essa 

afirmação:  

Importância do ensino de Ciências Naturais no ensino 
fundamental. Os Parâmetros Curriculares Nacionais de 
Ciências Naturais. Reconhecimento científico e tecnológico 
como possibilidade de compreensão do mundo e de suas 
transformações. Subsídios para o planejamento, 
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desenvolvimento e avaliação de atividades teóricas e práticas 
em Ciências Naturais. Os livros didáticos e o ensino de 
Ciências. A importância da preservação do meio ambiente e da 
sua biodiversidade. (Ementa da disciplina) 

A disciplina X discute os problemas relativos aos conteúdos e 
métodos mais adequados para o processo de ensino-
aprendizagem de História e Geografia para crianças, jovens e 
adultos. Visa possibilitar ao estudante a construção de 
consciência histórico-geográfica por meio da relação entre a 
elaboração teórico-metodológica desse conhecimento e sua 
aplicação na vida prática. A disciplina incorpora a formação de 
professores(as) para o ensino da cultura afro-brasileira e 
indígena, para o ensino das relações étnico-raciais, e para o 
ensino dos direitos infanto-juvenis. (Ementa da disciplina) 

Na ementa da disciplina que trata de conteúdos da matemática, 

identificamos a expressão “educação infantil” e, na bibliografia, o RCNEI foi 

citado. Cumpre lembrar que não conseguimos constatar se o trabalho estava 

direcionado para o segmento da creche.  

Resumidamente, a palavra “creche”, nas ementas analisadas, não foi 

referenciada. O termo “educação infantil” foi citado sete vezes e “ensino 

fundamental”, dez vezes.  

Caberia perguntar em que medida o termo “educação infantil”, escrito nas 

ementas, englobou os conteúdos relacionados ao contexto da creche? Na 

tentativa de responder a essa questão, encaminhamos os questionários aos 

alunos, procurando conhecer um pouco mais sobre o que eles aprenderam de 

conteúdos relacionados à formação do professor que atua no segmento da 

creche.  

 

3.1.1 Universidade A: a realização dos questionários. 

 

A aplicação dos questionários foi realizada com 59 alunos do último 

semestre de pedagogia. Na primeira parte, procuramos traçar o perfil dos 

entrevistados.  

 

• 96,6% dos estudantes se identificaram como pertencentes ao gênero 

feminino. 

• 47,4% dos estudantes está entre a faixa etária de 20 a 25 anos. 
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• 3 alunos fizeram Magistério, na modalidade técnico; e dois já exercem a 

docência.  

• 81,3% dos estudantes atuam como auxiliares de classe.  

 

No segundo momento dos questionários, os estudantes responderam 

questões fechadas e abertas sobre a formação que receberam com relação à 

atuação no segmento da creche. Quando indagados a respeito do local da 

realização dos estágios obrigatórios, prioritariamente, eles responderam que 

foram realizados na pré-escola.  

Para Shulman (1987) “o ensino necessariamente começa com o 

professor entendendo o que deve ser aprendido e como deve ser ensinado” (p. 

205). Nesse sentido, para a construção de uma prática docente qualificada é 

de extrema importância que o professor tenha domínio do conteúdo e de como 

ensiná-lo. Um bom momento para esse aprendizado é o estágio. Como 

sabemos, ao estagiar, o aluno da graduação tem a oportunidade de fazer 

relações entre a teoria que está sendo ensinada na universidade e a prática 

que está sendo desenvolvida na escola, ou seja, é um espaço importante para 

a construção do conhecimento prático. Analisando os dados, percebemos que 

os alunos tiveram menos oportunidades para acompanhar ações que são 

desenvolvidas nas creches. Esse aspecto provavelmente irá interferir na 

construção do conhecimento prático tão necessário para uma atuação mais 

qualificada nesse contexto. 

Após responderem as questões fechadas, os alunos responderam seis 

questões abertas. Na primeira, perguntamos quais as contribuições do curso 

para o exercício profissional na creche. A maioria dos alunos afirmou que o 

curso contribuiu para o exercício da docência na creche. As falas a seguir 

ilustram essa afirmação: 

Sim, para mim contribuiu, pois pude conhecer mais este 
ambiente escolar, como funciona, como as crianças são 
tratadas e como uma pedagoga deve cuidar de certas 
situações. (ESTUDANTE A-02) 

Com o curso de pedagogia obtive conhecimentos teóricos que 
me auxiliaram no trabalho com as crianças; exemplo disso foi 
no desenvolvimento das crianças nessa idade a que trabalho. 
(ESTUDANTE A-03) 
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Sim, mostrando que cada criança é de um jeito e como 
trabalhar projetos. Projeto de identidade para conhecer melhor 
as crianças. (ESTUDANTE A-11) 

Sim, o curso contribuiu para que eu compreendesse que todas 
as nossas ações devem ser pensadas e refletidas com um 
objetivo/proposito, como uma simples troca de fralda, este 
pode ser um rico momento de aprendizagem para o aluno. 
(ESTUDANTE A-17) 

Contudo, onze alunos relataram que o curso não contribuiu com 

conhecimentos específicos para o exercício nesse segmento. Por exemplo: 

Sim, somente para a creche mais para todos os ciclos, claro 
que na creche não tem muito a parte da pedagogia só a parte 
de cuidados e desfralde, onde na faculdade não tive muito essa 
aprendizagem. (ESTUDANTE A-01) 

Eu não sinto preparada para o trabalho em creche 

pedagogicamente, pode ser que me saia bem por ser mãe. As 

aulas que tratavam dessas questões foram bastante vagas. 

(ESTUDANTE A-11) 

Acredito que nossa formação inicial não aborde todos os 
conteúdos, ou esgote-os de maneira que sintamos segurança 
para atuarmos principalmente nas creches e pré-escolas. Pois 
trabalhar com crianças de 0 a 3 anos e 4 e 5 anos requer 
conhecimentos científicos específicos. (ESTUDANTE A-23) 

 

 

A estudante A-01 relatou que o curso contribuiu para o conhecimento de 

diferentes modalidades, todavia, na sua compreensão, para atuação na creche 

não é necessário conhecimento pedagógico. Outra resposta semelhante foi 

dada pelo aluno A-09, que citou: “por ser mãe, talvez seu trabalho na creche 

poderia ser bom”. Percebe-se, com essas falas, ainda uma visão 

assistencialista de educação. 

Em relação aos estágios, a maioria dos alunos tiveram experiência na 

creche, quando se tratava na Educação Infantil. Mas quando refere-se aos 

outros estágios, cerca de 37 alunos, tem preferência para realizar no Ensino 

Fundamental I, o resultado foi o seguinte: 
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Gráfico 6: Estágio de estudantes na educação infantil da Universidade A 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Quando os alunos foram questionados sobre quais conteúdos foram 

evidentes nestes estágios. Alguns descreveram o conteúdo, outros abordaram 

algumas atividades. 

Foram as rodas de leitura, pois as crianças sempre prestaram 
atenção. As atividades de coordenação motora foram bem 
significativas. O que marcou foi a proposta investigativa das 
professoras, ambas sempre incentivavam as crianças a 
refletirem sobre suas ações. (ESTUDANTE A-05) 
 
 
Números, exemplificando. Cores e formas. (ESTUDANTE A-08) 
 
Corpo e movimento. Desenho livre. (ESTUDANTE A-15) 
 

Para dois alunos a brincadeira não possui relação com conteúdo, já que 

disseram o seguinte: 

Fiz em creche e lá quase não tem conteúdos, mais parque, 

brinquedos, etc. (ESTUDANTE A-01)  

Na verdade, em relação aos estágios em educação infantil não 

tive grandes experiências. Durante o período de estágio que 

fiquei na escola, não havia atividades direcionadas as crianças 

ficaram a maior parte do tempo brincando. (ESTUDANTE A-28) 

 

A partir da terceira questão, os estudantes responderam situações 

problemas que envolviam a função do professor de creche. Ao serem 
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indagados sobre “Como você definiria a função do professor de creche 

(crianças até 3 anos)? ”, para quatro alunos o professor é um estimulador do 

desenvolvimento infantil. Provavelmente, esse pensamento torna a profissão 

da docência em creche simplista, podendo qualquer profissional atuar nesse 

segmento, mesmo sem formação específica. Além disso, a ação desenvolvida 

é vista como algo que contribuirá para o que virá. Nesse sentido, corre-se o 

risco de não olhar para a criança que temos, pois projetamos o que 

gostaríamos que ela fosse. 

Nesse período a criança precisa de estímulos e ser 
sensibilizada para futuras aprendizagens, essa é a função do 
professor com essa faixa etária. (ESTUDANTE A-01) 

Fundamental, pois os processos educativos e estimulação 
começam já desde bebê, um processo de estimulação bem 
feito teremos alunos mais curiosos a aprender. (ESTUDANTE 
A-16) 

É de extrema importância, pois a primeira infância é o 
momento do primeiro contato com o aprendiz. Além de 
estimular o convívio entre as crianças socialmente. 
(ESTUDANTE A-21) 

Outras respostas apontaram a relação entre o educar e o cuidar na 

função do professor. Cerca de 23 alunos citaram aspectos que valorizam a 

base da educação infantil: educar e o cuidar. As principais foram: 

O professor deverá ter a função de ensinar, também de cuidar 
e proporcionar às crianças uma aprendizagem mais prática. 
(ESTUDANTE A-06) 

O professor de creche tem a função de cuidar e formar essa 
criança em todos os seus aspectos, cognitivo, motor, 
emocional e social. (ESTUDANTE A-09) 

Professor deve atender às necessidades das crianças, cuidar e 
fazer planejamentos relevantes para cada idade e etapa do 
desenvolvimento da criança. (ESTUDANTE A-13) 

O professor na creche deve atrelar as funções: educar/cuidar, 
pois os anos iniciais necessitam de cuidados físicos que 
caminharam juntos com o processo de aprendizagem da 
criança. O professor da creche deve ter um ponto de equilíbrio 
entre essas duas funções. (ESTUDANTE A-20) 
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O educador deve ter um olhar atento as necessidades das 

crianças. Deve buscar compreender o processo de 

pensamento e resolver os conflitos através de conversas e 

afeto. O educador deve promover um ambiente acolhedor, 

investigativo e curioso. (ESTUDANTE A-57) 

Algumas respostas diziam que a função do professor está ligada com 

características de sua personalidade, evidenciando questões voltadas para a 

afetividade, atencioso, confiante, como podemos perceber abaixo: 

Principalmente, o professor tem que ter uma postura ética, 
conscientizada nas ações, um profissional que não seja cara 
fechada e sim uma pessoa que venha estar passando uma 
confiança, que virá ser um profissional que irá fazer o seu 
melhor. (ESTUDANTE A-02)  

Atencioso, comunicativo, expressivo. (ESTUDANTE A-15) 

Essencial, pois nesse início de escolaridade a criança se sente 
insegura, o professor deve passar segurança para a criança, 
de forma que ele se interesse e goste de ir para a escola, 
aprender novas vivências. (ESTUDANTE A-19) 

Professor com perfil dinâmico, afetivo, inovador e criativo. 
(ESTUDANTE A-49) 

O professor de creche é um professor observador, calmo, 
criativo e dinâmico. O professor de creche tem que ser 
completo, pois lida com crianças em desenvolvimento. 
(ESTUDANTE A-59) 

 

E, ainda, há as respostas que relatam que o professor de creche, apesar 

de ter uma função pouco definida, é abrangente. As falas a seguir reforçam 

essa ideia:  

Um professor polivalente e que contribui de forma significativa 
para seu aprendizado e desenvolvimento (ESTUDANTE A-03) 

A função é trazer e mostrar para as crianças suas capacidades 
e habilidades, mesmo sendo bem pequenas. Trabalhar a parte 
lúdica. Proporcionar situações de reconhecimento do Eu e o 
próximo. (ESTUDANTE A-05) 

Educador, aquele que desenvolve as primeiras aprendizagens 
do conhecimento científico através da brincadeira, respeitando 
o estágio da criança. (ESTUDANTE A-12) 
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O professor de creche tem uma função de instigar e 
desenvolver a autonomia e identidade da criança até três anos, 
pois estão começando a se reconhecer como seres no mundo. 
Isso é muito importante. (ESTUDANTE A-14) 

Uma função muito importante, pois ele (professor) estará 
formando o sujeito para o mundo, então suas atitudes são de 
suma importância. Seu jeito de agir frente as crianças, as 
atividades que serão feitas. (ESTUDANTE A-18) 

Professor de creche, acima tudo tem que ter afeto, carinho, 

respeito, pois ali ele será como pai e mãe, daqueles pequenos, 

paciente, compreensivo, é um educador e um cuidador ao 

mesmo tempo. Saber lidar com as famílias em sua diversidade, 

acolher sempre a criança, o carinho é essencial e isso sem 

pensa a qual família pertence, olhar a criança em suas 

particularidades e individualidades. (ESTUDANTE A-38) 

 

Dessa forma, é possível afirmar que para estes estudantes não há uma 

visão única e sim a difusão de diferentes vertentes, que contribuem para o 

trabalho na educação infantil. 

Ao responderem sobre “O que o professor precisa saber para trabalhar 

em berçários e quais os conteúdos que poderiam trabalhar com os bebês?”, os 

alunos disseram que o docente precisa ser afetivo, cuidador, que precisa 

conhecer sobre o desenvolvimento infantil e educar, além de saber trocar 

fraldas. Eles disseram: 

 

Personalidade  

Precisa de amor e muita atenção, saber os primeiros socorros 
e saber estimular as crianças. (ESTUDANTE A-01) 

Creio que o professor que venha a trabalhar em um berçário 
primeiramente tem que acolher estas crianças e não fazer 
escolhas e sim tratar todos por igual. (ESTUDANTE A-02) 

Cuidar, ter paciência, respeitar cada aluno, gostar do que faz. 
(ESTUDANTE A-33) 

 

Desenvolvimento 

Entender o desenvolvimento das crianças, suas capacidades e 
habilidades a serem desenvolvidas por meio de estímulos. 
(ESTUDANTE A-03)  
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O desenvolvimento e as fases, pesquisadores como Piaget 
auxiliam para a melhor compreensão. (ESTUDANTE A-11) 

No berçário, o professor precisa saber quais os estímulos 
propícios para o desenvolvimento dos bebês. (ESTUDANTE A-
22) 

Saber sobre o desenvolvimento infantil (ESTUDANTE A-50) 

 

Cuidador 

Além da parte da higienização é necessário que saiba respeitar 
os limites das crianças. (ESTUDANTE A-04) 

Estimular, cuidar, brincar, trocar (ESTUDANTE A-08) 

Precisa ter consciência que tudo ali o afeto estará envolvido, 
entender cada choro. (ESTUDANTE A-38) 
 
Precisa saber das rotinas, dos cuidados, das necessidades dos 
bebês e como desenvolve-las, dos cuidados com alimentação 
e montagem de propostas e principalmente de primeiros 
socorros. (ESTUDANTE A-49) 

 
A criança que está lá, possíveis habilidades a serem 
desenvolvidas, cuidados com higiene e saúde. (ESTUDANTE  
A-53) 
 

Educador/cuidador  

Precisa saber conceitos básicos de como o bebê se 
desenvolve (físico, psicológico, motor). Pois assim, ele terá 
base para o que poderá trabalhar com os bebês. Esse 
professor precisa saber cuidar, já que são totalmente 
dependentes aos cuidados essenciais. (ESTUDANTE A-06) 

O professor, para trabalhar em berçários, deve saber cuidar e 
educar a criança, ou seja, deve entender como se troca uma 
fralda, cuida de sua higiene, alimentação, mas também como 
devemos ensinar o aluno a engatinhar, andar, dividir, entre 
outros. (ESTUDANTE A-17) 

O professor precisa saber como os bebês se desenvolvem e 
como aprendem para melhor ampliar a exploração de mundo, 
que é tão importante nessa faixa etária. Além de saber os 
cuidados físicos. (ESTUDANTE A-14) 

O professor deve ter muita responsabilidade, entender que ele 
está lidando com crianças pequenas e que elas carecem de 
maior atenção e cuidados. Deve preparar atividades que 
favoreçam o desenvolvimento dessa fase. (ESTUDANTE A-24) 
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Conhecer cada estágio do desenvolvimento; Ter um olhar 
solidário; Ser uma pessoa afetiva; E gostar de criança; O 
professor deve ser comprometido e tem que saber lidar com 
várias situações de aprendizagem da criança. (ESTUDANTE     
A-26) 

Trocar fraldas 
Que cada bebê tem o seu tempo; uns começam a andar e falar 
primeiro que os outros. Trocar fraldas, higiene do bebê, etc; 
incentivar o lado cognitivo do bebê, deixando mais ou menos 
perto do brinquedo e não dar na mão. (ESTUDANTE A-18) 
 
Que cada bebê tem o seu tempo; uns começam a andar e falar 
primeiro que os outros. Trocar fraldas, higiene do bebê, etc; 
incentivar o lado cognitivo do bebê, deixando mais ou menos 
perto do brinquedo e não dar na mão. (ESTUDANTE A-34) 
 
Trocar uma criança; comunicar-se com a criança; respeitar o 
tempo da criança; é claro que demonstrar muito amor; 
(ESTUDANTE A-45) 
 
Trabalhar em equipe, saber trocar fralda se necessário, realizar 
atividades que façam com que as crianças evoluam nos seus 
movimentos, principalmente. (ESTUDANTE A-56) 
 
O professor para trabalhar em berçário precisa saber o 
comportamento de cada criança, saber a hora de estimular os 
bebês, conversar com eles, hora da troca, da amamentação, 
que tipo de amamentação, alimentação. (ESTUDANTE A-59) 
 

 

Ao analisar as respostas dadas percebemos que os alunos estão 

assumindo, mesmo que seja apenas no discurso, que a ação docente no 

contexto da creche é complexa, abrangente e que não se limita ao cuidar. 

Enfim, há uma tentativa de superar a visão de educação infantil 

assistencialista.  

Na questão número quatro, os alunos foram convidados a pensar numa 

situação problema: “Na sua sala de berçário, os bebês permanecem 10 horas 

na instituição, e desde o começo do ano se mordem e se unham 

constantemente. As famílias reclamam muito da situação alegando ser 

negligência e maus tratos. Quais ações que você poderia realizar para 

solucionar esse problema?”.  

Dezenove alunos responderam que é característico do desenvolvimento 

da criança, treze alunos disseram que fariam uma reunião com as famílias, 

remetendo à teoria para explicar a reação do bebê e ainda como forma de 
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mediar o problema, onze alunos descreveram envolver as crianças em 

atividades, mudando o foco para não morderem, um aluno não respondeu e 

apenas uma disse que faria um projeto como estratégia de ensino. Foram 

selecionadas respostas para visualizar o pensamento dos estudantes. 

Fases do desenvolvimento 

Explicar que isso vai acontecer mesmo nessa idade, para os 
pais terem calma que essa fase vai passar. (ESTUDANTE A-
15) 

Logo de antemão, na primeira reunião de pais, explicaria o 
assunto trazendo autores, embasamento científico de que o 
bebê está numa fase concreta, onde ele conhece o mundo pela 
boca, e sua única forma, ou uma das únicas formas de 
demostrar é mordendo. Explicar que é absolutamente normal, 
porém que a atenção será redobrada. (ESTUDANTE A-23) 

Primeiramente é necessário conversar com as famílias, explicar 
que nessa fase sensorial isso é normal, pois os bebês põem 
tudo na boca. É preciso ter muita paciência e redobrar a 
atenção para que as mordidas possam ser evitadas ao 
máximo. (ESTUDANTE A-24) 

É importante se aproximar das famílias e construir uma relação 

família-escola saudável, onde os responsáveis sejam 

orientados sobre todos os processos do desenvolvimento 

infantil, atitudes comuns a cada faixa etária, além do estresse 

devido a todo período que permanece na escola. Somar todas 

as dívidas dos responsáveis e demonstrar as ações tomadas 

em cada situação especifica. (ESTUDANTE A-55) 

 

Reunião com os pais 

Como professora, faria um momento de convivência com os 
pais. Chamaria para uma reunião, apresentaria a sala e me 
colocaria em explicação de acordo com o que aprendi na 
faculdade, dizendo sobre esta fase inicial da criança, que é 
comum, e que estarei sempre de olho em todos. (ESTUDANTE 
A-18) 

A parceria com a família é essencial, acredito que reuniões 
periódicas formativas seria uma boa opção, pois sabemos que 
nessa faixa etária e comem tal atitude das crianças. Além 
dessa medida propiciar atividades onde as crianças possam 
expressar suas emoções e essencial, trabalhar com 
sensações, onde eles conseguem perceber o que gostam, ou 
não, também seria uma alternativa. (ESTUDANTE A-20) 
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Reuniões temáticas sobre “mordidas” e o fato da criança ter 

como reação de exteriorizar sentimentos “pequenas agressões” 

aos seus “colegas” de sala. Acompanhamento dos familiares, 

no auxilio com medidas simples de higienização no (corte das 

unhas, cabelos, banho). (ESTUDANTE A-40) 

Atividades/Projetos 

Propor atividades que sejam significativas para as crianças, 
assim elas irão usar o tempo de forma produtiva. (ESTUDANTE 
A-03)  

Um projeto para que eles compreendam e assimilem a 
convivência. (ESTUDANTE A-10) 

Trabalhar com os bebês momentos de interação, de carinho e 

respeito ao próximo. Desenvolver atividades que trabalhem a 

compreensão, atividades em grupo para que ajudem uns aos 

outros e juntos possam trabalhar melhor. (ESTUDANTE A-29) 

 

Analisando as respostas dadas, constatamos que os alunos já 

perceberam que essa temática “mordida” faz parte da dinâmica de quem atua 

no segmento da creche. Eles também demonstraram que são necessárias 

ações conjuntas – família e escola – muito comuns no contexto da educação 

infantil.  

 A última questão buscou identificar a intencionalidade pedagógica 

presente na avaliação das crianças, assim foi perguntado: “Chegou o fim do 

semestre e você irá fazer o relatório de avaliação individual. O que você acha 

que uma professora de crianças de até 1 ano de idade poderia escrever nesse 

relatório? Quais os itens a serem contemplados a respeito da aprendizagem 

dos bebês?”. 

Presume-se que para realizar esta avaliação o professor precisa ter 

domínio do conhecimento do conteúdo e acompanhar o percurso de 

aprendizagem da criança diante dos objetivos de sua aula. A maioria dos 

estudantes trouxeram aspectos ligados ao desenvolvimento infantil, como 

interação, socialização e motricidade, totalizando 23 questionários. Por 

exemplo: 

Poderia ser avaliado cada desenvolvimento que ocorreu com 
os alunos, desde o começo do ano até o fim do semestre, os 
estágios, se a criança está conseguindo se socializar e interagir 
com outras crianças. (ESTUDANTE A-02) 
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O professor deve colocar todo o desenvolvimento da criança, 
os estímulos que foram dados, se já conseguem se alimentar 
sozinhos, se aprendeu a andar, se reconhecem cada integrante 
da sala (colegas, auxiliares e professor). (ESTUDANTE A-07) 

Coordenação motora, linguagem, desfralde, reconhecimento de 
objetos e pessoas. (ESTUDANTE A-14) 

A criança, quando chegou na escola, não se socializava com o 
meio, agora ela sabe respeitar os combinados. A criança gosta 
de comer determinado alimento, falar o que ela não gosta, a 
maneira que ela se comporta etc. (ESTUDANTE A-26) 

Dois alunos não responderam e dois estudantes relataram descrever a 

participação da criança na atividade, como podemos ver a seguir: 

O desenvolvimento todo o processo do bebê desde o primeiro 
dia, socialização com outras crianças e professores, 
participação nas atividades. (ESTUDANTE A-16) 

As aprendizagens significativas da criança; as principais 

atividades que aconteceram durante o período; O 

comportamento, na maioria faz vezes; agradecimento pelas 

experiências e pelo ano de aprendizado em relação professor-

aluno. (ESTUDANTE A-58) 

A avaliação é uma ação importante no processo de ensino 

aprendizagem, pois incide e orienta a ação docente. Nas respostas analisadas 

observamos que os estudantes fazem referência ao desenvolvimento físico, 

cognitivo e social, fator que colabora para um replanejamento pedagógico, pois 

auxilia a criar outros recursos que estimulem e desafiem a criança a realizar 

novas conquistas.  

  
 

3.2 UNIVERSIDADE B: O ESTUDO DA GRADE CURRICULAR 

 

A Universidade B disponibilizou apenas a grade curricular do curso de 

pedagogia. Com a leitura da grade curricular foi possível perceber que, das 56 

disciplinas ofertadas, apenas uma tem em seu título o termo “educação 

infantil”. 
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3.2.1 Universidade B: a realização dos questionários. 

 

A aplicação do questionário foi realizada com alunos do último semestre 

de pedagogia, totalizando sessenta. Na primeira parte, procuramos traçar o 

perfil dos entrevistados.  

 

• Os alunos se identificaram como 58 do gênero feminino e 2 masculinos.  

• 48,3% estão entre a faixa etária de 20 a 25 anos. 

• 1 aluno fez Magistério, na modalidade técnico.  

• 26,7% não possuem vínculo empregatício com o setor educacional. 

• 50% dos entrevistados atuam como auxiliares de classe. 

 

Num segundo momento, solicitamos aos alunos do último semestre do 

curso de pedagogia que respondessem a um questionário com questões 

fechadas e abertas. A intenção foi identificarmos se os alunos estudaram 

conteúdos relacionados ao segmento da creche. 

Quando indagados a respeito do local da realização dos estágios 

obrigatórios, prioritariamente, eles foram realizados na pré-escola. 

Resumidamente, eles responderam: 25% na creche; 38% na pré-escola; 29% 

tanto na creche quanto na pré-escola; e 8% não responderam. 

Quando questionados sobres os demais estágios, os alunos afirmaram, 

em sua maioria, que foram realizados no ensino fundamental.  

Gráfico 7: Estágios de estudantes da Universidade B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora 
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Ao serem indagados se o curso de pedagogia contribuiu para o exercício 

profissional de creche, constatamos que a maioria afirmou que sim, o curso 

contribuiu. Contudo, analisando o que foi dito, percebemos que nem todos 

especificaram em suas respostas aspectos relacionados às contribuições na 

formação do profissional que atuará em creches. Eles afirmaram: 

Sim, pois aprendemos na LDB como trabalhar, o que trabalhar 
e muita coisa sobre o comportamento e fases. (ESTUDANTE         
B-58) 

Estudar me tornou uma pessoa melhor, sendo assim posso 
contribuir conhecimento e desenvolvimento como professora. 
(ESTUDANTE B-38) 

Contribui para exercer tudo o que aprendi na teoria, podendo 
assim adquirir experiência e conhecimento para meu currículo 
e vida. (ESTUDANTE B-40) 

Sim, dando oportunidade de vivenciar se a teoria está de 
acordo com a prática. (ESTUDANTE B-34) 

Analisando outras respostas afirmativas, percebemos que seis alunos 

afirmaram que o estágio foi um momento importante para esse aprendizado. 

Eles mencionaram como a teoria trabalhada na universidade estava presente 

na prática observada. Contudo, não conseguiram expressar, em suas falas, 

que teoria e/ou que prática estava sendo observada e relacionada.  

As falas a seguir ilustram essa afirmação: 

Sim, através da observação do estágio deu para avaliar o 
trabalho do professor em sala de aula, as atividades 
desenvolvidas que vão além das brincadeiras ajudando na 
aprendizagem das crianças. (ESTUDANTE B-30) 

Sim, pois mostrou de forma prática e através do estágio o perfil 
do educador de creche, que deve ser espontâneo, criativo, ágil 
e muito mais. (ESTUDANTE B-03) 

Sim, acredito que o curso tenha me dado bagagem cultural e 
conhecimentos teóricos e práticos para atuar na área. E pude 
observar que nos estágios a prática de dados os conteúdos 
trabalhados nas delas. (ESTUDANTE B-26) 
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Sim, por meio de estágios, adquiri o conhecimento necessário, 
na faculdade tenho a teoria, com o estágio coloco em prática. 
(ESTUDANTE B-01) 

Sim, por ter prática nos estágios. Assim fazendo um bom 
trabalho. (ESTUDANTE B-04) 

Para outros, o curso não contribuiu. Constatamos que algumas 

respostas estavam relacionadas ao fato de não terem feitos seus estágios 

nesse segmento. Isso foi observado nas seguintes falas: 

Não tenho nenhuma experiência em creches e berçários. 
(ESTUDANTE B-07) 

Não estagiei em creche. (ESTUDANTE B-22) 

Não, pois o curso é muito teórico, envolvendo quase nada a 
prática, essa sim seria a principal que deveríamos ter. 
(ESTUDANTE B-47) 

Não, pois tivemos pouca prática e muita teoria. (ESTUDANTE   
B-48) 

O curso de pedagogia contribui “superficialmente” para o 
exercício da docência em creche, pois os conteúdos 
trabalhados em sala de aula foram mais na teoria, ao meu ver 
deveria ter mais estudo de causas. (ESTUDANTE B-56) 

 Parece-nos que um aspecto relevante é como os estágios estão 

estruturados no curso. Mesmo que a Universidade B oferecesse um currículo 

com conteúdo direcionados ao segmento da creche, sem o diálogo entre a 

teoria e a prática muitas vezes propiciado pelos estágios, os alunos não 

conseguiram expressar mais especificamente o que contribuiu para a formação 

do professor que atuará na creche.  

Cumpre lembrar que nas DCN do curso de pedagogia de 2015, está 

expresso que a formação profissional deveria reconhecer a “especificidade do 

trabalho docente, que conduz a práxis como expressão da articulação entre 

teoria e prática e à exigência de que se leve em conta a realidade dos 

ambientes das instituições educativas da educação básica e da profissão” 

(BRASIL, 2015, art.5º). 

Nesta perspectiva, Mizukami (1986) lembra que as teorias não se 

limitam em si mesmas, elas foram criadas para contextualizar um determinado 
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fenômeno. A partir de determinada realidade, fornecerá subsídios para ser 

aceita ou não, “instalando-se um processo de discussão permanente entre 

teoria e prática” (p. 107). Logo, as atividades de estágio, quando bem 

planejadas, são fundamentais no processo de formação inicial.  

Na sequência, perguntamos aos alunos, a partir de suas experiências 

nos estágios realizados na educação infantil, quais os conteúdos trabalhados 

pelo professor regente foram mais significativos para a sua formação. A maioria 

apontou conteúdos relacionados ao contexto da educação infantil, lembrando 

que, para muitos, a palavra “conteúdo” estava relacionada com os 

procedimentos metodológicos realizados. Exemplificando: 

Atividades usando o corpo para estimular a coordenação 
motora. Atividades com música para desenvolver oralidade. 
(ESTUDANTE B-01) 

Pouco participei dos momentos de conteúdo trabalhados em 
sala de aula, até mesmo porque estagiei em uma creche 
Waldorf e o que é priorizado é brincar sempre com a 
supervisão e olhar acolhedor das professoras. (ESTUDANTE 
B-17) 

Os conteúdos foram roda de conversa, contação de histórias, 
desenhos para se trabalhar a coordenação motora, 
conhecimento de cores, brincadeira, filmes de histórias infantis. 
(ESTUDANTE B-22) 

Os conteúdos que trabalham com os conceitos do cotidiano, 
fazendo com que a aprendizagem seja significativa para a 
criança. Como trabalhos com alimentos que a criança tem 
acesso. (ESTUDANTE B-35) 

Bom, a importância de manter sempre uma rotina e seus 
horários e a contação das historinhas. Ex.: quando a 
professora contava a historinha, os alunos se sentavam em 
roda e ficavam todos empolgados com o final. (ESTUDANTE B-
37) 

Nove alunos não responderam à questão proposta e nove afirmaram que 

não aprenderam nada que tenha sido significativo com a realização do estágio. 

Os alunos afirmaram: 

Não, pois tivemos pouca prática e muita teoria. (ESTUDANTE   
B-46) 
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Na minha opinião em nada, pois quase não tivemos aula sobre 
creche, afinal não tivemos nenhuma aula, nenhum professor 
que falasse sobre isso. (ESTUDANTE B-49) 

Não contribui tanto, pois conciliar trabalho, estudo e estágio é 
irreal. A proposta de estagiar poucas horas diárias sem que 
haja uma rotina para entender a rotina das crianças não facilita 
compreender e viver melhor o ambiente escolar. (ESTUDANTE 
B-17) 

Para Garcia (1999), tanto a formação inicial quanto a continuada 

deveriam partir de uma reflexão epistemológica da prática, de forma que o ato 

de aprender a ensinar possa vir integrado de teoria e prática num currículo 

voltado para a ação. Desta forma, podemos compreender que a teoria e a 

prática estão integradas, mas nem sempre é visível aos olhos de quem está 

estagiando. Por isso, Vaillant (2012) diz que é necessário um roteiro de 

observação para nortear os estágios, pois os alunos aprendem melhor quando 

conhecem “o que” e “para que” fazem determinadas atividades. Nesta 

perspectiva, 

A formação inicial deveria planejar adequadamente os estágios 
para que eles se transformassem em uma ocasião para 
aprender, com a existência de um currículo especifico inserido 
no currículo oficial acadêmico, que contemplasse a 
necessidade de atender as práticas como componente de 
formação profissional. (VAILLANT, 2012, p. 78) 

 Com relação aos conteúdos, foram observados, na fala dos alunos, que 

no estágio em educação infantil, os jogos e brincadeiras prevaleceram, junto 

com o trabalho com música, linguagem oral e escrita. Quando foi falado sobre 

matemática, das seis pessoas que citaram que observaram o trabalho com a 

contagem, apenas uma citou especificamente como a professora trabalhou. 

Como foi relatado:  

Durante o estágio, a professora trabalhou com os alunos 
diversos conteúdos, mas coisas diárias como dizer qual era o 
dia, o número de alunos, trabalhar as letras com o nome de 
cada um, práticas as quais eu pretendo adicionar em minha 
metodologia. (ESTUDANTE B-28) 

 Os assuntos referentes às especificidades das disciplinas de ciências, 

história e geografia foram pouco evidenciados. Apenas nas falas abaixo 

algumas ações relatadas. São elas:  
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Os conteúdos mais significativos foram: descoberta das partes 
do corpo, formas geométricas, literatura, gincanas, animais, 
natureza (cuidados com os espaços) e principalmente 
descobertas sobre o local onde mora. (ESTUDANTE B-29) 

Natureza e sociedade, as crianças podiam usufruir do pomar 
da escola, realizando diversas experiências musicais, as 
crianças trabalhavam com músicas de outros países, trazendo 
suas culturas para o nosso pais. (ESTUDANTE B-45) 

Natureza e sociedade: o professor levava as crianças para 
estudo do meio. Achava importante, pois acredito que o aluno 
aprende melhor vivenciando. (ESTUDANTE B-48) 

Quando indagados a respeito da função do professor que atua no 

segmento da creche, dos sessenta alunos, dezesseis não responderam essa 

questão. A maioria – doze alunos – afirmou que a função tem relação com o 

cuidar e educar. Em contrapartida, nove afirmaram que a função é basicamente 

o cuidar. As repostas ilustram essa afirmação: 

Uma função que nos requer basicamente atenção e cuidados. 
(ESTUDANTE B-04) 

Em primeiro lugar o professor precisa amar cuidar, ser paciente 
com tudo. Deve ser criativo, alegre e ter amor, carinho por sua 
profissão. (ESTUDANTE B-46) 

O professor de creche é professor assim como os outros, sua 
função é ensinar, porém é o ensinar mais voltado para o 
brincar e o cuidar. (ESTUDANTE B-50) 

Alguém que cuida na produção da evolução da criança. 
(ESTUDANTE B-52) 

O professor da creche é incumbido de cuidar dos educandos, 
visando sua segurança e a construção de sua própria 
autonomia. (ESTUDANTE B-56) 

Definiria como algo rotineiro, onde a criança precisa ter rotina, 
hora para tudo e suas necessidades supridas, higiene e 
estimulação. (ESTUDANTE B-58) 

A função do professor de educação infantil tem que ser um 
profissional comprometido e se envolver no processo de ensino 
aprendizagem, e acima de tudo tem que ser observador e 
cuidadoso, porque as crianças até três anos de idade 
necessitam de cuidado e carinho. (ESTUDANTE B-60) 
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Outros afirmaram que a função é mediar. Contudo, não especificaram o 

que será mediado. Diante das respostas dadas e considerando que são 

discentes do último semestre, constatamos que os alunos estão terminando a 

graduação com a visão de que ser professor de creche pressupõe ações 

relacionadas basicamente ao cuidar. Como sabemos, esta concepção de 

cuidado está intrinsicamente ligada com os processos históricos como a creche 

foi constituída, bem como a função dos seus profissionais. As professoras 

apenas assumiram a função de cuidadoras das crianças.  

Com relação à questão “O que o professor precisa saber para trabalhar 

em berçários? Quais os conteúdos a serem trabalhados com os bebês?”, os 

alunos afirmaram que o profissional de educação infantil precisa conhecer 

conteúdos relacionados ao desenvolvimento humano e a construção da 

autonomia. Entre eles, os mais destacados foram:  

Para berçário é necessário um cuidado mais atento, essa idade 
necessita de muita atenção do professor, cuidados básicos são 
de extrema importância. Coordenação motora; exercícios 
estimulando a oralidade. (ESTUDANTE B-01) 

Precisa ser didático e criativo, conteúdos que buscam 
autonomia com bebês. (ESTUDANTE B-23) 

Ser paciente, tomar muito cuidado, ter disposição, coordenação 
motora grossa, ler livros, pinturas, massinhas. (ESTUDANTE B-
37)  

Que os cuidados precisam ser maiores e que se pode trabalhar 
conteúdos que desenvolvam a coordenação motora. Natureza 
e sociedade, números, língua oral. Trabalhar oralidade, 
movimentos corporais. (ESTUDANTE B-41) 

Além da pedagogia, o professor precisa saber desenvolver 
projetos, trabalhar passo a passo o desenvolvimento da 
criança, aplicando cuidados higiênicos, alimentação, 
observações no físico da criança. (ESTUDANTE B-42) 

Desenvolvimento do bebê, desenvolvimento da linguagem e 
coordenação motora (ESTUDANTE B-47) 

Dentre os sessenta questionários, quinze alunos não responderam à 

questão e três alunos escreveram uma resposta que não correspondia à 

questão proposta. São elas: 



79 
   

Não tenho experiência. (ESTUDANTE B-04) 

Nunca trabalhei em berçários, não tenho conhecimento sobre 
isso. (ESTUDANTE B-19) 

Não sei, não estagiei em berçários. (ESTUDANTE B-22) 

Destas respostas, foi possível compreender que para estes alunos o 

conhecimento do conteúdo advém primeiramente da experiência do professor. 

Além disso, ao responderem essa questão, alguns alunos apontaram que tanto 

os conhecimentos específicos quanto os pedagógicos são necessários para 

uma prática qualificada. Exemplificando, teríamos: 

Deve saber sobre os estímulos e em qual fase se encontra o 
bebê, para que possa utilizar outros métodos pertinentes. 
(ESTUDANTE B-09) 

Trocar crianças, entender suas singularidades e pluralidades, 
trabalhar o tripé de forma ampla e complexa, porém de forma 
diversificada; os conteúdos a serem trabalhados com os bebês 
são prioritariamente o tripé. (ESTUDANTE B-14) 

Paciência, criatividade, alegria e gostar do que faz. Rotina, 
equilíbrio, agilidade, coordenação motora e higiene. 
(ESTUDANTE B-18) 

Precisa ter cuidados com a higiene, prestar atenção nas 
rotinas, coordenação motora, trabalhar com eles muitas 
músicas. (ESTUDANTE B-20) 

O professor precisa saber que além dos cuidados essenciais, 
os bebês necessitam realizar atividades que estimulem seu 
desenvolvimento e aprendizagem, como, por exemplo, seguir 
com os olhos a luz da lanterna ou brincadeiras com músicas. 
(ESTUDANTE B-54) 

Shulman (1987) diz que o professor precisa de diferentes conhecimentos, 

dentre estes está o conhecimento pedagógico do conteúdo, que é o meio 

especial de compreensão profissional do ser professor, na integração de 

estratégias pedagógicas com o conteúdo específico.  

Houve apenas uma resposta sugerindo que o curso não possui 

conteúdos que se aprofundem no conhecimento com os bebês. Exceto a 

disciplina de psicologia. Como o estudante diz: “Na verdade, na pedagogia não 

tem nenhuma matéria que trabalha a questão dos bebês. Só podemos citar a 
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psicologia, em que se trabalha os primeiros processos dos bebês” 

(ESTUDANTE B-16). 

Na parte final do questionário, trabalhamos com duas situações 

problemas que poderiam ocorrer na sala de educação infantil. Na primeira, 

perguntávamos como o estudante de Pedagogia criaria estratégias para lidar 

com a questão de mordidas e arranhões constantes em uma determinada sala 

de berçário.  

A maioria apontou, como estratégia de ação ao se depararem com a 

situação das mordidas em sala de aula, a construção de um diálogo mais 

próximo com as famílias. Para os alunos, a mordida é uma fase e, como tal, 

precisa ser trabalhada com a colaboração todos. Eles disseram:  

Uma reunião para os pais para esclarecer as dúvidas 
frequentes, deixando claro que nessa idade eles usam esse 
tipo de atitude como defesa, disputa de brinquedo. Um trabalho 
junto com a família da criança. (ESTUDANTE B-10) 

Conversaria com os pais para explicar que nessa idade, então 
convidaria os pais para participar um dia ou período com seus 
filhos e colegas para compreender um pouco mais das crianças 
fora do ambiente escolar. (ESTUDANTE B-17) 

Fazer uma reunião com os pais, informando que os cuidados 
são tomados, sim, mas as crianças não estão livres de se 
morderem, que é a fase delas. (ESTUDANTE B-21) 

Explicar aos pais a importância e significado da fase oral da 
criança. Propor atividades com brinquedos que eles possam 
morder, como bolinhas de borracha e mordedores. 
(ESTUDANTE B-26) 

Sim, os pais pedem para observar mais, porém outros 
entendem. (ESTUDANTE B-23) 

Poderia ser marcada uma reunião com os pais, explicando que 
a mordida faz parte das vivências das crianças menores e que 
é trabalhado isso com eles no dia a dia para que haja uma 
diminuição. (ESTUDANTE B-29) 

Convoco os pais para uma reunião para ressaltar que a 
crianças nessa fase estão se autodescobrindo e que é normal 
que isso aconteça entre eles. Que ficamos atentos e que 
iremos mediar as crianças com conversas. (ESTUDANTE B-45) 
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Em contrapartida, alguns alunos responderam que não deixariam as 

crianças ociosas, ou seja, modificariam a prática e incluiriam mais atividades 

para ocupar o tempo das crianças. Isso ficou explícito nas falas: 

Criar mais “momentos” que possibilitem maior interação entre 
os alunos, momentos que sejam prazerosos, não os deixando 
ociosos. (ESTUDANTE B-09)  

Cortar as unhas e deixar em espaços maiores. (ESTUDANTE   
B-25) 

Nunca os deixar (sem uma atividade), estar mais próxima o 
possível para intervir em uma possível ocorrência e sempre 
conversar, orientando que o carinho é o que o amigo tem que 
receber. (ESTUDANTE B-27) 

O principal é dizer não para a criança e sempre que acontecer 
repetir a fala, de maneira firme, mas sutil. Porém, deve ser 
identificado se: os dentinhos estão crescendo; se a criança 
sente fome. (ESTUDANTE B-32) 

Não os deixando com tempo livre, sempre corrigindo quando 
ocorrer o fato. (ESTUDANTE B-37) 

Desenvolver atividades em que os bebês foquem a atenção em 
algo que não seja os amigos. (ESTUDANTE B-47) 

Estar observando quando ocorrem as mordidas e quando se 
unham e sempre trocar de brincadeira ou atividade (ao menos 
a cada 30 minutos). (ESTUDANTE B-54) 

Com relação ao conteúdo das respostas dadas, alguns alunos fizeram 

referência ao campo da psicologia ao retratarem a fase oral da criança e/ou a 

fase do desenvolvimento como sendo algo a ser considerado nas mordidas. 

Conversar com as famílias, explicando que é uma fase em que 
eles se encontram, mostrando para elas que é um fato normal 
para a idade. (ESTUDANTE B-30) 

Conversar, mostrar que isso é da criança, isso ocorre no seu 
desenvolvimento. (ESTUDANTE B-34) 

É necessário que haja o entendimento de que são crianças 
pequenas, esses hábitos são normais em sua fase. Utilizar o 
lúdico, deixar essas crianças brincarem juntas e não separar, 
manter um diálogo por mais que não entendam muito bem. 
(ESTUDANTE B-50) 



82 
   

A criança, nesta fase, tem estes hábitos, pois sua defesa antes 
da fala são suas ações como morder, unhar, bater. Esta 
situação é muito frequente com crianças nesta faixa etária, pois 
desta maneira explicaríamos para os responsáveis da criança, 
sempre tomando cuidado para não ofender os pais. 
(ESTUDANTE B-51) 

Esse processo das crianças morderem faz parte do seu 
desenvolvimento, mas o professor pode fazer sua intervenção 
por meio do diálogo, conversar com a criança, explicar que 
morder o amiguinho dói e que isso não se faz e toda vez que 
acontecer conversar sempre e relatar à família, pedir para os 
pais também conversarem com seus filhos para aos poucos 
eles conseguirem internalizar que está errado morder o 
coleguinha. (ESTUDANTE B-60) 

Dentre os que responderam, um total de 23 alunos não responderam à 

questão e um relacionou com a falta de experiência, como podemos ver: “Não 

atuo em sala de berçário, logo não consigo falar sobre o assunto” 

(ESTUDANTE B-42). 

Nenhuma resposta envolveu a elaboração de um projeto educativo que 

tivesse como premissa partir dessa problemática: a mordida dos bebês. Enfim, 

propostas mais detalhadas que pudessem ocorrer em sala e que colaborassem 

na supressão desse comportamento.  

Ao analisarmos as respostas dadas, constatamos que, para o professor 

de formação inicial, não basta ter conhecimento do conteúdo para ensinar. Este 

elemento é imprescindível, mas são necessários conhecimentos para que os 

estudantes compreendam como ensinar de acordo com o contexto onde se 

ensina. Tais conhecimentos permitem a diminuição da fronteira que existe 

entre a formação inicial e a realidade escolar (VAILLANT, 2012).  

Por último, perguntamos: “o que um professor de crianças de até um ano 

de idade deveria escrever num relatório de avaliação individual e quais os itens 

a serem contemplados a respeito da aprendizagem dos bebês”. As respostas 

envolveram mais a construção da autonomia e desenvolvimento psicomotor e 

socialização, tal como podemos ver a seguir: 

Motricidade; autonomia. (ESTUDANTE B-01) 

Suas “conquistas” e evoluções, a coordenação motora, seu 
movimento de “pegar”, “puxar”, sua curiosidade de exploração, 
são conquistas significativas que devem ser estimuladas. 
(ESTUDANTE B-09) 
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O professor irá avaliar o desenvolvimento do aluno, como se 
relaciona com os outros alunos, a coordenação motora, 
comportamento e afetividade. (ESTUDANTE B-18) 

Contemplar se o bebê se adapta ou não a creche, se o bebê 
come bem ou não, se ele se socializa bem e se já está 
interagindo com os demais. (ESTUDANTE B-21) 

De conter quais foram o desenvolvimento da criança. 
(ESTUDANTE B-36) 

Desenvolvimento pedagógico, autonomia, prévio 
desenvolvimento manual, percepção, etc. (ESTUDANTE B-42) 

Outras respostas evidenciaram aspectos ligados à interação entre as 

crianças. São elas: 

Interação e desenvolvimento. (ESTUDANTE B-10) 

Interação com outras crianças, desenvolvimento motor, fala. 
(ESTUDANTE B-29) 

Adaptação; relacionamento com os amigos, professores e 
funcionários. Comportamento, dificuldade na fala. 
(ESTUDANTE B-32) 

A primeira palavra da criança, o seu desenvolvimento durante o 
período letivo, se a criança interagia com seus colegas de sala 
brincando. (ESTUDANTE B-39) 

Que desenvolveu a coordenação; relatar as atividades diárias 
da criança. (ESTUDANTE B-47)  

Se já se alimenta com facilidade. Se interagem com o grupo. 
Se a criança se comunica ou tenta se comunicar. Se ela brinca 
com os amigos. (ESTUDANTE B-58) 

A curiosidade, a interação com o meio, o tato e demais 
sentidos, envolvimento com os demais bebês. (ESTUDANTE 
B-59) 

Dentre os participantes, 26 estudantes não responderam à questão. 

Apenas dois ressaltaram aspectos pedagógicos voltados às atividades 

planejadas pelo professor. 

Seria interessante escrever o acompanhamento do 
desenvolvimento do bebê individualmente, desde seus 
movimentos, o que aprendeu a fazer, o que ainda não 
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aprendeu a fazer (ex.: sentar, andar), explicando que cada 
criança alcança essas coisas em seu tempo. Falaria também 
sobre a linguagem, a fala, alimentação, interação do bebê com 
a turma e seu desenvolvimento com as brincadeiras e 
atividades. (ESTUDANTE B-26) 

Mostrar o que foi trabalhado, ver os pontos positivos, se a 
oralidade da criança foi desenvolvida, se a criança sabe se 
expressar. (ESTUDANTE B-38) 

Partimos da concepção de Hoffmann (1999), que diz que na medida em 

que aumentam as discussões sobre a intencionalidade da educação infantil, 

também se ampliam as discussões sobre a avaliação. O processo avaliativo 

“como base referencial dá-se abertura do professor ao entendimento das 

crianças com quem trabalha, pelo aprofundamento teórico que fundamenta a 

curiosidade sobre elas, pela postura mediadora (provocativa e desafiadora)”      

(p. 32). Sendo assim, o professor precisa de conhecimentos básicos para 

propor desafios para que a criança avance na sua aprendizagem. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nesta pesquisa discutiu-se a formação inicial de professores de crianças 

de zero a três anos, a partir de um estudo sobre dois cursos de pedagogia. 

Partindo do pressuposto de que “os formadores de formadores são os 

profissionais encarregados de delinear e/ou desenvolver um currículo que 

inclua os componentes necessários para propiciar um legítimo aprender a 

ensinar aos futuros docentes” (VAILLANT, 2012, p. 64), observamos que, nas 

ementas estudadas, apenas quatro disciplinas trazem conteúdos relacionados 

à aprendizagem da criança pequena. Desta forma, pode-se concluir que a 

formação inicial do professor de creche é caracterizada por poucos conteúdos 

voltados as funções que os docentes exercem no seu cotidiano. Cabendo 

novos questionamentos envolvendo: Por que pouco aparece conteúdos 

voltados para crianças de 0 a 3 anos no curso de pedagogia? Sendo que a 

demanda por profissionais neste segmento da educação é algo crescente, 

conforme podemos ver nos planos municipais de educação que prevê o 

aumento no número de atendimento as crianças de 0 a 3 anos de idade (SÃO 

PAULO, 2015). Logo, é necessária a contratação de mais profissionais 

qualificados para atender este público. Que por sua vez, depende das 

universidades atuarem na formação deste professor. Incidindo assim, num 

círculo que precisa de ações concretas para dar um atendimento educacional 

eficaz aos bebes e crianças pequenas.  

Nas diferentes falas dos estudantes das duas universidades retratam a 

quase ausência de conteúdos voltados para a aprendizagem da criança 

pequena. Alguns alunos veem, até mesmo, que não se usa a pedagogia para o 

trabalho com bebês, como já citamos no capítulo 3, na seguinte fala: “Claro que 

na creche não tem muito a parte da pedagogia, só a parte de cuidados e 

desfralde” (ESTUDANTE A-01). 

Foi notado nas duas universidades que os estudantes não possuem uma 

única visão sobre a função do professor de creche e o que deveria saber para 

atuarem neste segmento. Ao responderem à questão proposta apontando 

diferentes atributos no processo de atuação, constatamos uma preocupação 

em sair da visão de que o profissional que atua nesse segmento ficaria restrito 

ao cuidar.  
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Repensar a formação dos professores de crianças pequenas para 

contribuir com a melhoria das práticas pedagógicas na educação infantil é 

compreender que os conteúdos específicos para crianças pequenas são 

importantes para o professor desenvolver uma base de conhecimentos de 

conteúdos pedagógicos.  

Para ensinar, o professor precisa ter domínio do que está ensinando e 

possuir conhecimentos psicopedagógicos, que por sua vez contribuem para a 

construção de estratégias de ensino e avaliação.  

A docência na educação infantil precisa de algo específico, que valorize 

principalmente a brincadeira, pois esse conteúdo é a principal linguagem da 

criança com o mundo, que oportunize experiências envolvendo a linguagem 

escrita e matemática e que desde bebê possa estar inserido no mundo 

cientifico, com investigação do seu meio. Mas, para isso, a proposta do curso 

de pedagogia deveria partir da seguinte pergunta: “Qual professor este curso 

vai formar? ”. 

Para Garcia (1999), a formação de professores é um processo contínuo 

que implica a integração entre a formação inicial e a formação permanente, 

pois a formação inicial não deveria ser vista como produto final e sim o início de 

uma fase de um longo processo de desenvolvimento profissional. Sendo assim, 

acreditamos que os professores iniciantes buscarão superar as lacunas da 

formação inicial no que se refere a ações pedagógicas com bebês e à 

construção de uma profissionalidade do professor de creche.  

Resumidamente, concluímos: 

 Ao analisarmos os nomes das disciplinas de ambos os cursos de 

pedagogia, constatamos que de um total de 41 disciplinas, apenas 

quatro têm o termo “educação infantil” em seu título. Cumpre lembrar 

que não encontramos a palavra “creche” compondo o título de nenhuma 

disciplina.  

 Ao analisarmos as ementas, percebemos que o termo “creche” não foi 

citado em nenhuma disciplina. Já o termo “educação infantil” foi citado 

sete vezes. Vale ressaltar que o termo “educação infantil” engloba tanto 

creche quanto pré-escola. Além disso, vale mencionar que não tivemos 

acesso às ementas da Universidade A. 
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 Os alunos da Universidade A vivenciaram o estágio na creche, mais do 

que os alunos Universidade B, que fizeram seus estágios 

prioritariamente na pré-escola e no ensino fundamental. Constatamos 

que o segmento da creche ficou em segundo plano. Esse aspecto 

deveria ser repensando no contexto da formação, pois o contato com 

este espaço educacional é um elemento importante na formação 

docente. 

 Com a análise dos dados coletados por meio dos questionários, 

percebemos que há dois polos na compreensão da educação infantil: 

um vinculado ao cuidar e outro ao educar. Essa polarização é 

decorrência de marcas históricas que incidiram sobre o ambiente 

educativo. Nas falas das estudantes foi possível identificar que estamos 

num percurso que tenta superar essa polarização. Alunos de ambas as 

instituições lembraram que na atuação do professor de educação estão 

presentes aspectos pedagógicos e os relacionados ao cuidar.  

 Os alunos de ambas instituições apontaram que o curso contribuiu para 

sua formação docente. Todavia, os alunos relatam que o curso mais 

teórico do que prático e somente entram em contato com a prática por 

meio dos estágios.  

 Quando indagados sobre quais conteúdos compõem a formação do 

profissional que atua em creche, foram mais evidenciados, nas 

respostas, blocos segmentados que envolviam: desenvolvimento da 

criança, afetividade, aspectos motores e brincadeiras. Apenas poucos 

alunos lembraram do desfralde como conteúdo que poderia estar 

presente no curso de pedagogia.  

 Os alunos, ao definirem a função do professor de creche, fizeram uso de 

muitos termos: atencioso, comunicativo, expressivo, afetivo, zeloso, 

cuidadosos etc. Também fizeram referência a um profissional que é 

estimulador e que possui uma função vinculada tanto ao cuidar quanto 

ao educar. Percebemos uma preocupação em sair da visão de que o 

profissional que atua nesse segmento deveria ficar restrito às ações de 

cuidado da criança. 
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 Em ambas as instituições, oito alunos responderam que não possuíam 

determinados conhecimentos para responder às questões dissertativas, 

pois não atuavam na creche, ou seja, associavam que o conhecimento 

advém principalmente da prática.  

 Algo preocupante foi o fato que alguns alunos compararam o papel de 

professor de educação infantil como um substituto da mãe/pai, como, 

por exemplo, na seguinte fala: “professor de creche, acima tudo tem que 

ter afeto, carinho, respeito, pois ali ele será como pai e mãe daqueles 

pequenos, paciente, compreensivo, é um educador e um cuidador ao 

mesmo tempo. Saber lidar com as famílias em sua diversidade, acolher 

sempre a criança, o carinho é essencial e isso sem pensar a qual família 

pertence, olhar a criança em suas particularidades e individualidades” 

(ESTUDANTE A-38).  

 

 

Finalizando, evidenciamos a ideia da formação inicial que atuará em 

creche em propiciar ao aluno de pedagogia o desenvolvimento de uma atitude 

investigativa e o compromisso com a educação da criança pequena. 
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ANEXOS 

ANEXO 1: TERMO DE AUTORIZAÇÃO  

 

Gostaríamos de convidá-lo a participar da pesquisa de Mestrado pelo 

Programa de Pós-Graduação em Educação Arte e História da Cultura da 

Universidade Presbiteriana Mackenzie, intitulada “Cursos de Pedagogia e a 

formação do professor de creche”. O presente estudo tem como objetivo 

investigar como os cursos de Pedagogia instrumentalizam o futuro professor 

para a atuação em creches. 

Declaro que li e entendi o objetivo deste estudo e estou ciente que a 

participação é voluntária, e que, a qualquer momento tenho o direito de obter 

outros esclarecimentos sobre a pesquisa e de retirar a permissão para 

participar da mesma, sem qualquer penalidade ou prejuízo.  

 

Nome do Sujeito de Pesquisa:  

 

Assinatura do Sujeito de Pesquisa:  
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ANEXO 2: MODELO DE QUESTIONÁRIO APLICADO 

 

1ª parte 

1) Sexo: 

(   ) Feminino       (    ) Masculino 

 

2) Idade: 

(    ) 20 a 25 anos   (    ) 26 a 30 anos    (     ) 30 a 35 anos   (     ) acima de 36 anos 

 

3) Que tipo de curso de ensino médio você concluiu? 

4) Supletivo  

5) Ensino médio regular. 

6) Profissionalizante técnico (eletrônica, contabilidade, agrícola etc.). 

7) Profissionalizante magistério de 1º ao 5º ano (Curso Normal). 

8) Educação de Jovens e Adultos. 

 

4) Você já trabalhou e / ou trabalha em ambiente educacional (Estágio 

remunerado, professor auxiliar, professor)?  

(   ) sim    (   ) não 

5) Qual a função que você exerceu e / ou exerce? (Pode assinalar mais de uma 

alternativa). 

(   ) Auxiliar de classe 

(   ) Docência 

(   ) Coordenação Pedagógica. 

(   ) Diretor 

(   ) Outro: __________________________________________________ 

6) Em qual instituição ocorreu e/ou ocorre sua atuação? (Pode assinalar mais de 

uma alternativa). 

(   ) Escola Pública Estadual. 

(   ) Escola Pública Municipal. 

(   ) Escola Pública Federal. 

(   ) Escola Particular.             

(   ) Outro, especifique: __________________________________________ 
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7) Há quanto tempo atua no campo educacional?  

(   ) Menos de 6 meses. 

(   ) De 7 meses a 1 ano. 

(   ) De 1 a 2 anos. 

(   ) De 2 a 3 anos. 

(   ) Mais de 3 anos 

 

8) Seu estágio em Educação Infantil foi realizado, prioritariamente, em: 

(   ) Creche 

(   )Pré-escola 

(   ) Creche e Pré-escola 

(   ) Outros, especifique: _________________________________________________ 
 

9) Os outros estágios ocorreram com mais frequência em qual modalidade da 

Educação Básica? 

(   ) Creche 

(   ) Pré-escola 

(   ) Ensino Fundamental 

(   ) Ensino Médio 
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2ª parte 

 

1) Para você, o curso de Pedagogia contribuiu para o exercício profissional em 

creche? Como? Exemplifique. 

 

 

 

 

2) Quando você fez seu estágio em Educação Infantil, quais os conteúdos 

trabalhados pelo professor regente que foram mais significativos para a sua 

formação docente? Exemplifique. 

 

 

 

 

 

3) Faça de conta que você está participando de um processo seletivo para o 

cargo de professor de creche. Responda as seguintes questões: 

a) Como você definiria a função do professor de creche (crianças até 3 anos)?  

b) O que o professor precisa saber para trabalhar em berçários? 

 

 

 

 

 

4) Na sua sala de berçário, os bebês permanecem 10 horas na instituição, e 

desde o começo do ano se mordem e se unham constantemente. As famílias 

reclamam muito da situação alegando ser negligência e maus tratos. Quais 

ações que você poderia realizar para solucionar esse problema? 

 

 

 

 

5) Chegou o fim do semestre e você fazer o relatório de avaliação individual. O 

que você acha que uma professora de crianças de até 1 ano de idade poderia 

escrever nesse relatório? Quais os itens a serem contemplados a respeito da 

aprendizagem dos bebês? 
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ANEXO 3: TABULAÇÃO DOS QUESTIONÁRIOS DA UNIVERSIDADE A 
 Sexo Idade Formação Experiência 

 Fem. Masc. N.R 20 a 25 26 a 30 30 a 35 + de 36 N.R Supl. E. M. Tec. Mag. EJA N.R Não Aux. Docente C.P. Dir. Outro N.R. 

1.  X    X     X      X      

2.  X      X      X   X      

3.  X    X     X      X      

4.  X   X      X      X      

5.  X   X      X      X      

6.  X   X      X      X      

7.  X   X      X      X      

8.  X   X      X      X      

9.  X     X    X      X      

10.  X     X    X     X       

11.  X   X      X      X      

12.  X   X      X      X      

13.  X    X     X      X      

14.  X    X       X     X     

15.  X     X    X      X      

16.  X   X      X      X      

17.  X     X    X      X      

18.  X   X      X      X      

19.  X   19ª      X      X      

20.  X    X     X      X      

21.  X   X         X      X      

22.  X    X    X       X      

23.  X    X     X      X      

24.  X     X    X      X      

25.  X      X   X      X      

26.  X      X    X     X      

27.  X    X     X      X      

28.  X   X      X          Estagiária   

29.  X   X      X          Estagiária   

30.  X   X     X      X       

31.  X   X        X    X      

32.  X    X     X      X      

33.  X   X      X      X      

34.  X   X       X     X      

35.  X   X      X          Auxiliar de 
desenvolvi

mento 
infantil 

 

36.  X   X      X          Auxiliar 
administra
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tivo 

37.  X   X      X      X      

38.  X    X       X     X     

39.  X      X   X      X      

40.  X   X      X      X      

41.  X    X     X      X      

42.  X      X   X      X      

43.  X    X     X      X      

44.  X   X      X      X      

45.   X     X    X   Desen
ho de 
constr
ução 
civil 

     Manutenç
ão 

 

46.  X     X   X       X      

47.  X     X    X      X      

48.  X      X  X       X      

49.  X    X     X      X      

50.  X     X    X      X      

51.  X   X      X      X      

52.  X   X      X      X      

53.  X   X      X       X     

54.  X   X      X      X      

55.  X     X     X     X      

56.   X  X      X      X      

57.  X      X   X          Auxiliar de 
1ª infância 

 

58.  X   X      X      X      

59.  X      X  X       X      
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 Rede Tempo de experiência Estágio Outros estágios 
 

Estado Município Federal Particular Outro NR - 6 m 7m-1A 1-2a 2-3a + de 3A N.R. Creche 
Pré-

escola 
Ambos Outro NR 

Creche Pré-
escola 

Ens. 
Fund. 

Ens. 
Médio 

1.   X  X       X  X       X  

2.  X   X     X      X   X X   

3.   X       X    X     X    

4.   X       X    X       X  

5.     X       X    X     X  

6.     X   X       X     X   

7.   X       X      X   X    

8.     X      X   X      X   

9.     X    X       X     X  

10.       X      X X      X   

11.  X        X      X     X  

12.     X      X     X   X    

13.     X      X     X     X  

14.   X      X     X       X  

15.   X       X    X       X  

16.     X     X     X      X  

17.     X       X    X    X   

18.     X     X    X      X   

19.     X     X      X    X   

20.     X      X    X      X  

21.     X       X    X     X  

22.   X       X      X     X  

23.   X     X       X      X  

24.   X       X    X       X  

25.   X       X      X   X    

26.   X       X    X       X  

27.   X         X  X     X    

28.  X         X     X     X  

29.   X       X    X    X   X  

30.       X      X  X     X   

31.     X       X    X     X  

32.   X      X     X     X    

33.  X           X  X      X  

34.   X        X   X       X  

35.   X         X  X       X  

36.     X     X     X     X   

37.   X        X   X       X  

38.   X       X    X       X  

39.   X         X  X     X    

40.   X        X      E.F.   X X   

41.   X        X    X      X  

42.   X       X    X       X  

43.     X      X   X     X    

44.     X      X    X      X  
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45.   X         X   X      X  

46.   X      X     X       X  

47.   X       X    X     X    

48.   X       X     X      X  

49.  X         X     X     X  

50.     X    X       X     X  

51.   X        X   X       X  

52.  X         X    X      X  

53.     X      X    X     X   

54.  X        X     X      X  

55.   X        X   X     X    

56.     X       X   X      X  

57.   X         X  X       X  

58.   X        X    X     X   

59.     X      X    X      X  
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 Curso de Pedagogia 

1. Sim, somente para a creche mas para todos os ciclos, claro que na creche não tem muito a parte da pedagogia só a parte de cuidados e desfralde, 
onde na faculdade não tive muito essa aprendizagem. 

2. Sim, para mim contribuiu, pois pode conhecer mais este ambiente escolar, como funciona, como as crianças são tratadas e como uma pedagoga 
deve cuidar de certas situações.  

3. Com o curso de Pedagogia obtive conhecimentos teóricos que me auxiliaram no trabalho com as crianças, exemplo disso, foi no desenvolvimento das 
crianças nessa idade a que trabalho. 

4. Sim, as teorias relacionadas a afetividade, interação. O que é essencial nessa fase em que a criança se encontra.  

5. Não muito, pois a prática é muito diferente. Quando você está em uma classe com 15 crianças que estão em sua responsabilidade, você não sabe o 
que fazer, como elaborar um plano de aula para as crianças.  

6. Sim. Possibilitou alguns conhecimentos essenciais para se trabalhar com a creche. Exemplo: Trabalhou como é o ambiente, trabalhou aspectos de 
cuidar e educar.  

7. Sim, possibilitou o entendimento do desenvolvimento das crianças em cada estágio, e apresentou teóricos e professores com suas pesquisas para 
lhe dar em cada situação 

8. Sim, tendo base nos conhecimentos obtidos trabalhar na creche me deu suporte, apesar de que a prática é muito diferente do real.  

9. Eu não sinto preparada para o trabalho em creche pedagogicamente, pode ser que me saia bem por ser mãe. As aulas que tratavam dessas 
questões foram bastante vagas. 

10 NR 

11 Sim, mostrando que cada criança é de um jeito e como trabalhar projetos. Projeto de identidade para conhecer melhor as crianças.  

12 Bastante, a partir da relação do que aprendi nas aulas, com as vivências no estágio. 

13 Sim, o curso faz com que tenhamos embasamento teórico em nossa prática, incentivando a busca e a pesquisa.  

14 Sim, através das discussões teóricas podemos entender o que acontece em sala de aula e refletir sobre nossa prática docente.  

15 Sim, me trouxe muitos exemplos a serem colocados em práticas em sala.  

16 Sim, construímos conhecimentos que ampliou nossa visão perante as crianças e seus aprendizados, como o brincar que muitos desconsideram e 
muito importante para o desenvolvimento.  

17 Sim, o curso contribuiu para que eu compreendesse que todas as nossas ações devem ser pensadas e refletidas com um objetivo/proposito, como 
uma simples troca de fralda, esta pode ser um rico momento de aprendizagem para o aluno. 

18 Contribuiu após realizar o estágio em creches. Tive experiência vivenciando. 

19 Contribuiu para compreender melhor a importância que o cuidar e educar tem juntos. Perceber melhor que os pequenos gestos são significativos para 
a criança.  

20 Contribui, pois o curso ofereceu várias discussões sobre a temática, tivemos materiais que abordavam sobre o brincar na infância.  

21 Sim, contribuiu bastante pois eu tinha uma visão de creche antes de entrar na faculdade completamente diferente da que eu tenho agora, achava que 
creche servia apenas para cuidar das necessidades dos bebês, em alimentá-los, fazer a higiene, enfim, depois da minha graduação percebi a 
tamanha importância delas para os bebês, e que além das necessidades pessoais, utilizam de vários meios para melhorar o desenvolvimento deles.  

22 Contribuiu. Podemos aderir ao conceito de criança, compreendemos a importância do brincar, aprendemos que o cuidar e o ensinar estão juntos.  
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23 Acredito que nossa formação inicial não aborde todos os conteúdos, ou esgote-os de maneira que sentamos segurança para atuarmos principalmente 
nas creches e pré-escolas. Pois trabalhar com crianças de 0 a 3 anos e 4 e 5 anos requer conhecimentos científicos específicos.  

24 Sim, após o curso de pedagogia eu pude entender que o trabalho em creche vai além dos cuidados com alimentação e higiene. É necessário 
aprender como se dá o desenvolvimento infantil, como planejar as aulas para que as crianças se desenvolvam em seus aspectos físico, cognitivo e 
social. O curso de pedagogia nos tira o senso comum de que as creches são apenas para cuidar de crianças. É necessário conhecimento, para saber 
qual a melhor maneira de contribuir para a educação das crianças.  

25 Não muito. Estava no início do curso e ainda não tinha relação da teoria com a prática.  

26 Sim, foi de extrema importância o curso de pedagogia, aprendi concepções que não sabia a respeito da educação infantil, como trabalhar e como 
desenvolver as atividades propostas pelo município.  

27 Sim, dando toda a base teórica para orientar uma prática coerente e eficaz.  Diante de um conflito a teoria nos ajuda a pensar na melhor opção a ser 
tomada. 

28 Sim, nós vivenciamos estes aspectos, por exemplo, no estágio obrigatório e nas matérias que compõem nossa grade curricular. 

29 Sim, dentro da creche pude aprender através da prática, tudo que eu aprendi na teoria.  

30 O curso, ele deu uma direção para poder exercer essa função.  

31 Sim, é importante adquirir conhecimentos de pedagogia em forma teórica para poder aplicar eles nos estágios.  

32 Sim, pois na creche eu vivenciei a prática que aprendemos na faculdade. Porém na prática acaba fugindo um pouco da teoria.  

33 Sim, o curso me trouxe autonomia e conhecimento para agir dentro da sala de aula, além de trazer mais confiança no momento que entramos na 
escola.  

34 Sim, desenvolver a motricidade dos alunos, incentivar, capacitar o aluno para ser autônomo; autonomia. 

35 Sim, pois na creche podemos atuar com crianças até 3 anos de idade, participando efetivamente no seu processo de desenvolvimento. 
Acompanhando toda a evolução da criança, através de atividades lúdicas, interativas, assegurando o cuidar e o educar.  

36 Não trabalho na área 

37 Sim, assimilando teoria e prática, compreendendo melhor como é a relação da criança na creche, atividades reduzidas. Definir e separar o cuidar e o 
educar.  

38 Sim, de forma que fez unir a teoria à prática, com suas inúmeras realidades diferentes de teoria da prática. Porém o curso auxilia-me ter uma visão 
geral do ensino.  

39 Sim, porém como só trabalhei no fundamental não tenho muita prática além do estágio obrigatório.  

40 Existiu uma preocupação em falar sobre a educação infantil com ênfase no 4º semestre ao mencionar brinquedos e brincadeiras questionamentos 
sobre quais seriam os direitos das crianças. Senti falta de uma maior valorização dos profissionais de creche. O destaque no curso foi para 
alfabetização.  

41 Em partes, pois a teoria é pouco usada dentro da escola. Aprendemos mais nos estágios na prática.  

42 Na verdade, não mito a prática é muito diferente.  

43 Contribui de forma significativa, o aprendizado das aulas, o estágio contribui muito, para essa formação.  

44 Sim, trabalhar em creche é um desafio enorme. Apesar, de muitos terem um olhar apenas como um cuidado, o desenvolvimento motor é 
importantíssimo ser desenvolvido neste período. Por isso, em nossas aulas aprendemos teoricamente acerca desse assunto.  
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45 Não totalmente pois minha atuação é mais no fundamental I 

46 Sim, teve algumas aulas que trabalhamos a questão da educação infantil, a ludicidade, as fases da criança, etc.  

47 Sim, o curso de pedagogia nos dar a base teórica, para que podemos trabalhar e desenvolver trabalhos e cuidados com os pequeninos. 

48 Para meu curso prefiro “Fundamental I”, não gosto de creche, me identifico melhor com fundamental I 

49 Sim, com a contribuição das disciplinas de brinquedos e brincadeiras, desenvolvimento da criança, corpo e movimento e demais conteúdos que 
proporcionaram uma base teórica para agregar valores ao exercício da profissão.  

50 Acredito que os autores estudados durante o curso de pedagogia são de grande auxílio para adquirirmos habilidades para a prática. Porém, é preciso 

estudo, foco, dedicação, pois na prática as situações são bens complexos.  

51 Mais ou menos, pois muita coisa aprendi na prática e na convivência.  

52 Não. Por que o curso referiu mais sobre autores então foi mais teórico. E para se trabalhar em creche ganha prática com descobrimentos.  

53 Sim. Trazendo teorias sobre possíveis práticas e tendências.  

54 Sim, através das aulas que tivemos de educação infantil, podemos compartilhar vivências e aprendizados significativos.  

55 Sim, algumas disciplinas são direcionadas a primeira infância e dão subsídios para atuar na creche. O conteúdo por si só não é suficiente, mas 
direcionam para que as pesquisas na área sejam continuadas. 

56 Sim, pouco. Embasamentos teóricos de cultura da infância, cuidado e educar; brinquedos e brincadeiras; leis, etc. poucas práticas pelo curso, porém 
existiram boas vivências socializadas por cortados estágios e atuantes na área.  

57 A teoria me ajudou a realizar o meu trabalho de uma maneira mais eficiente. 

58 Sim. Cada coisa aprendida em sala, foi significativo para o meu desenvolvimento profissional e pessoal.  

59 Sim, contribuiu muito, pois o curso nos ensina exatamente o que vamos vivenciar ao término da faculdade. 
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 Conteúdo do estágio  

1. Fiz em creche e lá quase não tem conteúdos, mais parque, brinquedos, etc. 

2. As contações de histórias e as brincadeiras lúdicas, onde pude notar, como é importante para estar desenvolvendo a fala, a imaginação e outros e 
principalmente a socialização entre o grupo 

3. O próprio desenvolvimento das crianças, ou seja, as características que ela demonstra conforme sua idade, por isso a matéria de psicologia foi de 
extrema importância para entender o comportamento das crianças 

4. O Trabalho com a coordenação motora e atividades de interação.  

5. Foram as rodas de leitura, pois as crianças sempre prestaram atenção. As atividades de coordenação motora foram bem significativas. O que marcou 
foi a proposta investigativa das professoras, ambas sempre incentivavam as crianças a refletirem sobre suas ações.  

6. Aspectos do cuidar e educar, pois o ser é integral e para o seu desenvolvimento pleno a criança não deve somente ser educada, mas também 
cuidada.  

7.  Foram trabalhadas atividades de coordenação motora, números e cores.  

8. Números, exemplificando. Cores e formas.  
9. Em meu estágio não teve muitos conteúdos significativos, o professor lia historias, em uma das aulas colocou papel pardo na parte inferior da parede 

para os alunos fazerem parte inferior da parede para os alunos fazerem desenhos livres, iam ao parque, lá as crianças brincavam, uma com as 
outras, sem a intervenção dos professores. Tinha as rodas de música, nada que mostrasse uma intencionalidade de um aprendizado significativo para 
trabalhar o cognitivo da criança.  

10 Psicomotricidade, o brincar 

11 Projetos e a escolha do tema pela criança, por exemplo, trabalhar animais pois as crianças leram um livro sobre o tema. 

12 Adaptação do aluno; indisciplina; psicologia infantil; brincadeira, brinquedo e jogo; planejamento das aulas do professor (ESSENCIAL); Relação 
família escola.  

13 Alfabetização, diferente do modo como aprendemos na escola, a maneira de alfabetizar na escola em que fiz o estágio é construtivista, percebe os 
resultados alcançados mesmo sem a cópia extensa que tínhamos na educação tradicional.  

14 A professora trabalhava bastante a identidade dos alunos. As crianças tinham “bolsas” com suas fotos onde tinham autonomia para guardar seus 
pertences.  

15 Corpo e movimento. Desenho livre.  

16 O Trabalho com música e a interação das crianças enquanto se tocava os instrumentos. 

17 Foram poucos os momentos em que vi criatividade e envolvimento do professor de escola pública com o desenvolvimento do aluno. Um momento 
interessante foi atividade em horta. No mais, grande parte eram feitos em sala.  
Já na escola particular, a professora sempre fazia atividades onde os alunos podiam aprender brincando. A professora sempre dava atividades onde 
os alunos se movimentavam e não só ficavam sentados na cadeira.  

18 Todos os conteúdos foram significativos, pois, ao presenciar o trabalho do professor, também fui analisando e aprendendo para saber lidar e agir.  

19 Pequenas coisas, como saber diferenciar cores, texturas. A exploração da curiosidade e o interesse dele com as novidades e a capacidade de rápida 
compreensão dos temas que eram propostos.  
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20 A professora sempre apresentava o conteúdo de forma lúdica, isso fica muito marcado para mim.  

21 Uma atividade que participei com o berçário que gostei muito, foi o contato com a agua que os bebês tiveram, a professora preparou o ambiente com 
baldes pequenos e bacias grandes, posicionou os bebês de forma que conseguiam tocar na agua dos baldes, outros iram colocados dentro de bacias 
grandes, foi muito divertido, eles adoraram.  

22 O professor trabalhou regras, a motricidade, o respeito com os colegas, etc.  

23 O trabalho, que atividades em grupos me chamaram a atenção (no caso isto seria metodologia) pois por meio delas pode se trabalhar conteúdos 
atitudinais, como o respeito com o outro, respeito no sentido de limites esperar o outro falar, passar, brincar. Enfim, situações variadas foram criadas 
para a aprendizagem deste “tipo” de conteúdo.  

24 As teorias de Piaget fizeram muito sentido para mim, pois me fez entender que o desenvolvimento se dá por fases e que cada criança assa por essas 
fases.  

25 Conteúdos relacionados a psicomotricidade, o brincar na educação infantil.  

26 Jogos e brincadeiras, contagem momento da leitura, calendário, etc. 

27 O projeto voltado para a faixa etária; música, coordenação motora grossa e fina; desenvolvimento da autonomia (no incentivo a escovar os dentes, se 
vestir, calçar, comer, sozinhos,);  

28 Na verdade, em relação aos estágios em educação infantil não tive grandes experiências. Durante o período de estágio que fiquei na escola, não 
havia atividades direcionadas a criança ficaram a maior parte do tempo brincando.  

29 O trabalho com panfletos, o cuidado que deve estar ligado ao educar. E nas tarefas do dia-a-dia.  

30 Os conteúdos trabalhados pelo professor, eles foram significativos para a minha formação docente, tive a oportunidade de observar com a professora 
trabalha com os seus alunos a roda de conversa, as aulas recreativas entre outras atividades desenvolvidas em meu período de estágio.  

31 Sumas e restas (Somar e restos) 

32 Os projetos desenvolvidos com as crianças, ajudando cada criança a se desenvolver, tanto o cognitivo quanto o físico motor e também nas tarefas 
que fazem parte da rotina.  

33 Coordenação motora; lateralidade; reconhecimento alfabético; repertorio de palavras (músicas); aplicação de regras simples (jogos). 

34 Atividades que respeitam os limites de cada criança.  

35 O cuidar e o educar de maneira indissociável cantigas de roda; atividade de socialização e interação do grupo; atividades manuais com diversos 
materiais. 

36 Alfabetização e letramento.  

37 Atividades como: coordenação motora; teatro; música; pintura e outros. Uma forma de ensinar e brincar, mas sempre com uma intenção. 

38 Brincadeiras, pintura, músicas, pois esses as crianças se socializavam melhor, assim como a dedicação e participação é melhor, me levou a entender 
e a perceber que esses conteúdos são de grande importância e leva as crianças a buscarem seu desenvolvimento.  

39 O brincar 

40 NR 

41 NR 

42 Música, o motivo de ter rotinas.  

43 Os conteúdos eram trabalhados de formas conjuntas, as atividades iam acontecendo de forma natural e forma bem lúdica.  
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44 As atividades motoras como pintar com os pés, mãos, ou seja, o uso do corpo. Atividades de matemática através de álbuns e figurinhas.  

45 Conteúdos de matemática, leitura de livros, montagem de jogos. 

46 Lateralidade, movimento, as fases da criança, a ludicidade, o cuidar e outros.  

47 Música, atividades físicas que trabalhasse coordenação motora.  

48 Vários, um dele foi uma brincadeira de leitura onde a professora compartilhava com as crianças partes de leitura. Eles pegando uma nave espacial e 
imitaria junto com a sala que estavam todos juntos na nave espacial, eu curti muito aquele momento, pois vi a carinha de emoção daquelas crianças.  

49 Sim, com a contribuição das disciplinas de brinquedos e brincadeiras, desenvolvimento da criança, corpo e movimento e demais conteúdos que 
proporcionaram uma base teórica para agregar valores ao exercício da profissão.  

50 Acredito que os autores estudados durante o curso de pedagogia são de grande auxilio para adquirirmos habilidades para a prática. Porém, é preciso 
estudo, foco, dedicação, pois na prática as situações são bem complexas. 

51 Arte, alfabetização e letramento, matemática.  

52 Trabalhos que contemplava a identidade deles, que eles descobriram ele mesmo.  

53 Alfabetização e letramento 

54 Trabalhos com a construção do conhecimento da criança, espirito investigativo, professor mediador dos conhecimentos.  

55 Artes, música, movimento e alfabetização. Durante o estágio foi possível observar a prática de conceitos abordados em uma sala de aula. A 
importância do movimento, da exploração do eu, do espaço e do outro para a compreensão de mundo; a alfabetização a partir de músicas, parlendas, 
brincadeiras de roda e a exploração através das múltiplas possibilidades que artes propõe.  

56 Oficinas, contação de histórias, brincadeiras e atividades.  

57 Educar e cuidados, organização do espaço, inspirações de maria Montessori e Régio Emília.  

58 Construções. Durante os dois anos de estágio que presenciei, as construções eram presentes, e o resultado era maravilhoso. O desenvolvimento das 
crianças ocorria de maneira mais rápida. A construções desenvolve a imaginação, estimulando a criatividade! 
Construções com blocos de madeira, materiais não estruturados, elementos da natureza, etc.;  

59 Canto de história, roda de conversa, trabalhos em grupo.  
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 Função do Professor de Creche 

1. Nesse período a criança precisa de estímulos e ser sensibilizada para futuras aprendizagens essa é a função do professor com essa faixa etária 

2. Principalmente, o professor tem que ter uma postura ética, conscientizada nas ações, um profissional que não seja cara fechada, e sim uma pessoa 
que venha estar passando uma confiança, que virá ser um profissional que irá fazer o seu melhor.  

3. Um professor polivalente e que contribui de forma significativa para seu aprendizado e desenvolvimento. 

4. A função seria a de ter um olhar que compreende que a criança está em um processo de desenvolvimento crucial que além do cuidado ela precisa de 
referência e de alguém presente.  

5. A função é trazer e mostrar para as crianças suas capacidades e habilidades, mesmo sendo bem pequenas. Trabalhar a parte lúdica. Proporcionar 
situações de reconhecimento do Eu e o próximo. 

6. O professor deverá ter a função de ensinar, também de cuidar e proporcionar as crianças uma aprendizagem mais prática.  

7.  O professor deve ter formado sua concepção de educação e entender que a criança aprende e se desenvolve desde o momento do seu nascimento.  

8. O professor dessa faixa etária é de extrema importância, pois ele é capaz de desenvolver a coordenação motora da criança. Tem o papel de 
educador e educador. 

9. O professor de creche tem a função de cuidar e formar essa criança em todos os seus aspectos, cognitivo, motor, emocional e social. 

10 Atuante como uma forma lúdica, entretanto baseado nas propostas pedagógicas. 

11 A função é educar e cuidar como nos orienta o RCN, mas para isso o professor tem que estar ciente da sua responsabilidade acerca da formação 
daquela criança.  

12 Educador, aquele que desenvolve as primeiras aprendizagens do conhecimento científico através da brincadeira, respeitando o estágio da criança. 

13 Professor deve atender as necessidades das crianças, cuidar e fazer planejamentos relevantes para cada idade e etapa do desenvolvimento da 
criança.  

14 O professor de creche tem uma função de instigar e desenvolver a autonomia e identidade da criança até três anos, pois estão começando a se 
reconhecer como seres no mundo. Isso é muito importante.  

15 Atencioso, comunicativo, expressivo.  

16 Fundamental, pois os processos educativos e estimulação começam já desde bebê, um processo de estimulação bem feito teremos alunos mais 
curiosos a aprender. 

17 O professor de creche (crianças até 3 anos) tem a função de desenvolver o aluno de forma integral, seja nos aspectos cognitivos, emocionais, sociais 
e afetivos, fazendo com que assim ele cumpra uma função que é cuidar e educar, visando sempre o bem-estar da criança.  

18 Uma função muito importante, pois ele (professor) estará formando o sujeito para o mundo, então suas atitudes são de suma importância. 
Seu jeito de agir frente as crianças, as atividades que serão feitas. 

19 Essencial, pois nesse início de escolaridade a criança se sente insegura, o professor deve passar segurança para a criança, de forma que ele se 
interesse e goste de ir para a escola, aprender novas vivências.  

20 O professor na creche deve atrelar as funções: educar/cuidar, pois os anos iniciais necessitam de cuidados físicos que caminharam juntos com o 
processo aprendizagem da criança. O professor da creche deve ter um ponto de equilíbrio entre essas duas funções.  

21 É de extrema importância, pois a primeira infância é o momento o primeiro contato com o aprendiz. Além de estimular, o convívio entre as crianças 
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socialmente.  

22 Um profissional preocupado com o desenvolvimento social, cognitivo e motor de seus alunos, cuidando e ensinando. 

23 Segundo o RCN a função do professor é cuidar e educar. Zelar pela integridade física, psíquica da criança. Ser criativo e a todo momento estimula-lo 
seja com suas práticas, seja no espaço/ambiente e promover situações em que o brincar esteja presente.  

24 A função do professor de creche vai além dos cuidados básicos como alimentação e higiene. E preciso estar preparado para atender e entender as 
necessidades das crianças. Compreender que todas são capazes de aprender, que é preciso valorizar o progresso de cada criança, que umas 
precisam mais de estimulo, etc.  

25 Educador, desenvolver as habilidades da criança. 

26 A função de um professor de creche tem que ser um profissional amplo, reflexivo, comprometido e acima de tudo respeitar as diferentes culturas de 
cada criança e como aprende de forma que essa criança consegue interagir com o meio social.  

27 É necessário se ter clareza que nesta fase o cuidar e o educar andam juntos, sempre com vistas a desenvolver a autonomia do sujeito história e 
social que é a criança. Sendo o professor um alavancado do processo meditativo na construção de novos conhecimentos. 

28 Acho que a todo o tempo o professor deve mediar o desenvolvimento dos alunos. Proporcionando autonomia e interação entre as crianças e 
principalmente respeitando suas especificidades.  

29 O professor deve trabalhar de forma integral o conhecimento no aluno. É ele que cuida, acompanha e conhece seu aluno.  

30 O professor está ali para ser mediador dessas crianças. E uma fase onde a criança começa a se desenvolver dentro de uma sala e o professor tem 
que está ali para orientar 

31 A função do professor de creche é criar uma rotina onde as crianças sejam seguras e conheçam seu dia a dia.  

32 O professor é uma pessoa muito importante na educação infantil, pois é ele que convive, acompanha e conhece as crianças, ajudando no 
desenvolvimento de cada uma. Ele deve trabalhar de forma global e integrada.  

33 Importante, pois é o momento da formação dos alunos. 

34 Cuidador, mediador, para que as crianças aprendam mais em sua vida na escola. Temos que ensiná-los a ser pesquisadores.  

35 O professor que atua em creche deve ter como referência a ludicidade e a interatividade em seu cotidiano, proporcionando para seus alunos 
independentemente da idade o desenvolvimento integral, respeitando suas necessidades, especificidades e subjetividade.  

36 NR 

37 Nesta idade o professor já tem uma liberdade maior nas atividades propostas, pelo de serem maiores e possuírem uma maior autonomia. Então, 
professor deve ter em mente que ainda existe um cuidar com as necessidades da criança, então seria uma forma de caminhar junto com o cuidar e o 
educar. Tendo sempre em vista trabalhar a autonomia e desenvolvimento da criança como um ser social.  

38 Professor de creche, acima tudo tem que ter afeto, carinho, respeito, pois ali ele será como pai e mãe, daqueles pequenos, paciente, compreensivo, é 
um educador e um cuidador ao mesmo tempo. Saber lidar com as famílias em sua diversidade, acolher sempre a criança, o carinho é essencial e isso 
sem pensa a qual família pertence, olhar a criança em suas particularidades e individualidades. 

39 Um professor que promova a autonomia, coordenação motora e o brincar. 

40 O professor de creche necessita trabalhar as questões “sensório-motoras” da criança que inicia o processo da fala do andar e de explorar o ambiente. 
Trabalhar com sons, paladares, movimento, com o olhar, transmitir segurança, carinho e afeto. O professor contribui para o desenvolvimento inicial da 
criança favorecendo a sua autonomia.  

41 Trabalhar a autonomia da criança, o lúdico, entre outros.  
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42 Importante para tornar o indivíduo autônomo, ajuda-lo a formar valores se perceber o outro.  

43 O professor tem que proporcionar; vivências significativas, criar autonomia, pois é o começo da vida de cada um.  

44 A criança até 3 anos, também é dotada de inteligência capaz de se desenvolver socialmente e a percepção sobre o meio em que vive. O professor é 
responsável em trazer estímulos que levam essas crianças a se desenvolverem, suas aprendizagens através de atividades lúdicas, sejam elas, 
sensoriais, jogos heurísticos, músicas, historias.  

45 A criança precisa de muito cuidado; carinho e compreensão do professor, pois ainda não tem muita agilidade em determinadas áreas do aprendizado.  

46 Uma função muito importante 

47 A função do professor de creche vai além do ensino, na creche é trabalhado o cuidar e o educar, para que a criança aprenda, receba carinho e 
cuidados  

48 O professor mais do que melhor tem que ter muita paciência e tentar desenvolver a criança no lado psico e motora.  

49 Professor com perfil dinâmico, afetivo, inovador e criativo.  

50 Aos olhos da sociedade esses professores são vistos apenas como cuidadores. Mas a função deles é bem mais complexa e importante, pois essa 
fase de desenvolvimento é de extrema importância e o professor pode contribuir muito.  

51 O professor de creche é aquele que dará as ferramentas para o desenvolvimento integral da criança.  

52 Definiria como uma pessoa que vai além de um professor e que deve ter cuidados como uma mãe, sempre de braços e olhos abertos. 

53 Educador, cuidador, alguém que ensina com afetividade.  

54 Um professor importantíssimo para o desenvolvimento da criança. Pois na educação infantil a criança precisa de um professor acolhedor.  

55 Uma atuação de fundamental importância para o desenvolvimento da criança. E ele quem dá a base para a construção do eu, atua diretamente no 
desenvolvimento sensório-psicomotor, apresenta o mundo, suas regras sociais e contribui para o todo uma construção da autonomia.  

56 O cuidar é de extrema importância para o professor de creche. Trabalhar com atividades que desenvolvam a criança como um todo.  

57 O educador deve ter um olhar atento as necessidades das crianças, deve buscar compreender o processo de pensamento e resolver os conflitos 
através de conversas e afeto. O educador deve promover um ambiente acolhedor, investigativo e curioso.  

58 O professor tem a função de educar e cuidar. Até essa idade, é necessário a ação do professor para a higiene da criança, pois ela ainda não pode 
fazer tudo. Na função de educar, o professor deve estimular a autonomia e trabalhar o desenvolvimento sensório-motor da criança, trabalhar com 
aromas e sabores. 

59 O professor de creche é um professor observador, calmo, criativo e dinâmico. O professor de creche tem que ser completo, pois lida com crianças em 
desenvolvimento.  
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 Conhecimento do Professor de Creche 

1. Precisa de amor e muita atenção, saber os primeiros socorros e saber estimular as crianças.  

2. Creio que o professor que venha a trabalhar em um berçário, primeiramente tem que acolher estas crianças e não fazer escolhas e sim tratar todos por 
igual. 

3. Entender o desenvolvimento das crianças suas capacidades e habilidades a serem desenvolvidas por meio de estímulos. 

4. Além da parte da higienização é necessário que saiba respeitar os limites das crianças.  

5. Cuidar e educar; utilizar recursos a seu favor; fazer um plano de aula adaptado para os bebês. 

6.  Precisa saber conceitos básicos de como o bebê se desenvolve (físico, psicológico, motor). Pois assim, ele terá base para o que poderá trabalhar com os 
bebês. Esse professor precisa saber cuidar, já que são totalmente dependentes aos cuidados essenciais.  

7. Deve saber tanto dos cuidados necessários da criança, como, nas atividades para estimular seu desenvolvimento.  

8. Estimular, cuidar, brincar, trocar 

9.  Ele precisa saber que há um ser em desenvolvimento completo e que suas atitudes tanto podem ser benéficas ou maléficas para esse desenvolvimento. O 
professor precisa tomar conhecimento da família dessa criança, tendo assim aproximação com os pais para que esse desenvolvimento venha ser completo.  

10 Os cuidados necessários de higiene, afetividade, conteúdo baseados em propostas pedagógicas como RCNEI 

11 O desenvolvimento e as fases, pesquisadores como Piaget auxiliam para a melhor compreensão.  

12 Capaz de entender certos comportamentos, capaz de cuidar das necessidades básicas da criança, carinhosa, atencioso, capaz de desenvolver estímulos 
nas crianças.  

13 O professor precisa ter sensibilidade e conhecer as etapas do desenvolvimento de Vigotski e Piaget 

14 O professor precisa saber como os bebês se desenvolvem e como aprendem para melhor ampliar a exploração de mundo, que é tão importante nessa faixa 
etária. Além de saber os cuidados físicos.  

15 Cuidados básicos: como alimentação.  

16 Propiciar situações pedagógicas que estimule a criança, aguce sua curiosidade.  

17 O professor para se trabalhar em berçários deve saber cuidar e educar a criança, ou seja, deve entender como se troca uma fralda, cuida de sua higiene, 
alimentação, mas também como devemos ensinar o aluno a engatinhar, andar, dividir, entre outros.  

18 Neste caso trabalharemos de certa forma mais o lado materno e afetivo. Então é necessário o saber simples de trocar, cuidar da higiene e todos os 
aspectos básicos do cuidado com a criança.  

19 O professor deve estar preparado para trabalhar o cuidar e o educar juntos, os bebês a cada dia descobrem algo novo e é importante incentivar essa 
exploração do seu próprio corpo e do mundo.  

20 O professor além de saber o cuidar/questões de higiene, alimentação, comportamentos, caso o bebê fique doente, deve saber propiciar vivências que 
possibilitem aos bebês o início de um processo de aprendizagens. Para isso, o professor deve preparar atividades lúdicas, momentos relaxantes, onde a 
criança possa se sentir acolhida e se desenvolver de forma integral.  

21 Precisa saber preparar o ambiente; 
Sempre manter o contato a partir do toque; 
Conversar com eles no decorrer do dia; 
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E atender suas necessidades pessoais.  

22 No berçário, o professor precisa saber quais os estímulos propicias para o desenvolvimento dos bebês. 

23 Cuidados básicos de higiene; 
Etapas do crescimento do bebê (o que cada etapa precisa ocorrer de maneira geral) 
Contexto em que a criança vive 
Conhecimentos científicos sobre o desenvolvimento psicológico e neurológicos.  
Conhecer patologias e distúrbios de aprendizagem 
Como desenvolver as habilidades propostas nos RCNs 

24 O professor deve ter muita responsabilidade, entender que ele está lidando com crianças pequenas e elas carecem de maior atenção e cuidados. Deve 
preparar atividades que favoreçam o desenvolvimento dessa fase.  

25 Questões relacionadas a afetividade, cuidados, higiene, propostas dos referenciais.  

26 Conhecer cada estágio do desenvolvimento 
Ter um olhar solidário 
Ser uma pessoa afetiva 
E gostar de criança 
O professor deve ser comprometido e tem que saber lidar com várias situações de aprendizagem da criança.  

27 Precisa saber da necessidade de exploração que os bebês possuem em busca de desenvolver novos conhecimentos, e que o corpo e movimento, a música 
e histórias são preponderantes e indispensáveis para o desenvolvimento deles.  

28 Ele necessita ter prática em relação aos cuidados de higiene dos alunos. Adaptando atividades que envolvam o desenvolvimento físico e cognitivo do aluno.  

29 O professor deve trabalhar a autonomia e o desenvolvimento dos bebês. Através do cuidar e do educar trabalhar atividades que favoreça o seu 
desenvolvimento cognitivo, afetivo e motor.  

30 O professor tem que gostar do que faz.  

31 Precisa conhecer bem o desenvolvimento das crianças nessa idade.  

32 Na minha opinião, para trabalhar em berçários o professor deve ter em mente que os bebês, precisam de ter autonomia, dentro dos seus limites e 
desenvolver atividades voltadas ao desenvolvimento dos bebês e essas atividades devem ser planejadas de uma forma que chame atenção dos bebês.  

33 Cuidar, ter paciência, respeitar cada aluno, gostar do que faz.  

34 Que cada bebê tem o seu tempo; uns começam a andar e falar primeiro que os outros. Trocar fraldas, higiene do bebê, etc; incentivar o lado cognitivo do 
bebê, deixando mais ou menos perto do brinquedo e não dar na mão. 

35 Para trabalhar em berçário, o professor deve planejar bem a sua rotina, visando o bem-estar das crianças, auxiliando as crianças nos momentos de 
conflitos, atendendo as suas necessidades. Promover atividades que despertem a curiosidade e os sentidos das crianças, pois esta fase é marcada pela 
exploração do meio físico.  

36 NR 

37 Ter em vistas que ainda são bebês e precisam de seus cuidados especiais, porém promovendo atividades voltadas ao desenvolvimento e autonomia da 
criança. Atividades com músicas, que envolva coordenação motora, lateralidade, sensório motor.  

38 Precisa ter consciência que tudo ali o afeto estará envolvido, entender cada choro.  

39 NR 
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40 Questão respondida acima 

41 Que até mesmo os bebês aprendem, de forma diferente dos maiores, mas aprende. Até os três anos é a fase do desenvolvimento da coordenação motora 
(se não me engano e do lúdico) 

42 Tomar cuidado com mordidas; música é fundamental; manuseio de materiais diferenciados; estímulos em vários ou melhor em todos os sentidos, tato, 
paladar, olfato, visão, audição. Entre outras coisas.  

43 NR 

44 Ele precisa reconhecer as crianças de berçário, como um ser pensante e que necessita de total apoio do professor, e que o papel do educando não é 
apenas de um cuidador, mas também, de um educador. 

45 Trocar uma criança; comunicar-se com a criança; respeitar o tempo da criança; é claro que demonstrar muito amor;  

46 Precisa saber que não é uma função das mais fáceis, mas é uma das mais gratificantes.  

47 O professor precisa ter cuidado e ser mediador de carinho, paciência e desenvolver atividades onde as crianças se desenvolvam.  

48 Precisa saber perfeitamente o cuidar de bebês, mamadeiras, saber observar se a criança está bem, está confortável e fazer algum tipo de brincadeira para 
desenvolvimento do bebê como canto, etc.  

49 Precisa saber das rotinas, dos cuidados, das necessidades dos bebês e como desenvolve-las, dos cuidados com alimentação e montagem de propostas e 
principalmente de primeiros socorros.  

50 Saber sobre o desenvolvimento infantil.  

51 Sobre as fases dos bebês, pois a questão das mordidas é a maior reclamação dos pais. Saber que isso acontece e saber lidar com os pais é essencial 

52 Que é uma tarefa que depende muito dele 

53 A criança que está lá, possíveis habilidades a serem desenvolvidas, cuidados com higiene e saúde.  

54 Precisa saber e estar pronto para atender as necessidades do aluno e saber com o lúdico, música, espaços apropriados para o desenvolvimento dos bebês.  

55 Que o bebê está em sua descoberta e precisa de estímulos adequados para o melhor desenvolvimento. Não é o excesso nem a escassez, mas observar 
cada bebê e lhe oferecer o que precisa para avançar de maneira sólida, saudável e feliz. 

56 Trabalhar em equipe, saber trocar fralda se necessário, realizar atividades que façam com que as crianças evoluam nos seus movimentos, principalmente.  

57 O professor precisa saber que os bebês são seres pensantes dispostos e capazes de produzir cultura e que tem necessidades básicas inerentes ao adulto, 
não somente os cuidados, mas também o relaciona ao seu desenvolvimento cognitivo, emocional e motor.  

58 Deve saber que cada criança tem seu tempo a aprender cada coisa.  (Principal) 

59 O professor para trabalhar em berçário precisa saber o comportamento de cada criança, saber a hora de estimular os bebês, conversar com eles, hora da 
troca, da amamentação, que tipo de amamentação, alimentação. 

 

 

 

 



 
 

115 
   

 

 Mordidas 

1. Fazer uma reunião com os pais e mostrar vídeos que isso é normal nessa idade eles usam isso como defesa e que logo passa.  

2. Muito difícil este caso, pois pude notar que em alguma creche há superlotação e varia muitos casos semelhantes a este, e os pais foram convocados, 
para chegarem em um acordo, mas infelizmente nada se foi feito, então é muito difícil.  

3. Propor atividades que sejam significativas para as crianças, assim elas irão usar o tempo de forma produtiva 

4. A princípio reunir todos os pais e a partir do meu conhecimento pedagógico e com a ajuda da equipe gestora, explicar o porquê ocorre esse 
comportamento, se é normal ou não e claro ficar mais atento para que não ocorra constantemente. 

5. Poderia seguir uma roda de conversa com todos os pais, para tratar este assunto, propondo medidas que podem ser tomadas. Conversar também com 
a equipe gestora, buscando recursos para que essa situação se dissipe.  

6. Uma medida a ser tomada seria uma conversa franca com os pais, pois assim o aluno será influenciado tanto na escola, como na família de que aquela 
atitude não é correta. Assim, os pais ficarão cientes que não é por maus tratos, mas sim das situações que acontecem entre as crianças e que a escola 
está tentando solucionar esse problema.  

7. Primeiro, convidar os pais para passar uma tarde com a sala, depois conversar sobre os estágios de desenvolvimento tentando esclarecer que esse 
processo faz parte da criança. 

8. Primeiramente, explicar aos ais que as crianças estão em constante processo de aprendizado e que situações como essas podem ser comuns, não 
significando negligencia por parte do professor e orientar de forma os bebês que isso não se faz, pois machuca.  

9.  É uma situação difícil, principalmente em creches que tem 30 crianças ou mais. Porém o professor precisa planejar suas aulas para estar em atividades 
constantes com essas crianças, para que possam amenizar suas angustias e conhecer como essa criança é tratada em casa, a história de vida de sua 
família. 
E os pais precisam também estar a par das circunstâncias que se encontra a escola para brigar nos órgãos superiores por mais funcionários para 
auxiliar e ampliar o espaço para se trabalhar.  

10 Um projeto para que eles compreendem e assimilem a convivência.  

11 Eu convidaria uma psicóloga a fim de conversar com os pais, para que eles entendam que é algo natural que acontece nesta idade, que na escola 
tomamos cuidado, mas em momento não é possível evitar, pois acontece tudo muito rápido, indicaria livros e documentários que abordam isso. 
Também convidaria os pais para participarem um dia e perceberem com isso acontece.  

12 Atenção e desenvolver atividade direcionadas para que as crianças se desenvolvam de uma forma plena com cuidados específicos para cada fase.  

13 Não tive experiência com berçário e pouca matéria que falasse como tratar em situações como esta.  
Mas para não deixar em branco, eu estudaria o porquê aquelas crianças estavam tendo aquelas atitudes e traçaria estratégias em sala. Com base em 
pesquisadores explicaria determinada fase aos pais.  

14 Poderia fazer uma reunião com os pais para explicar que mordidas fazem parte do desenvolvimento das crianças e que é uma maneira de 
reconhecimento do mundo. Porém, explicaria também que incentivamos o carinho e cuidado com o colega e estamos sempre atentos aos 
acontecimentos em sala de aula.  

15 Explicar que isso vai acontecer mesmo nessa idade, para os pais terem calma que essa fase vai passar.  

16 Primeiro deve-se entender que esse é um processo que aconteceu com as crianças, não porque as crianças sejam ruins, ou querem fazer mal a outras, 
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conversar com os pais, procurar entender o contexto onde estão inseridas e procurar conhecer o comportamento e chamar a atenção da criança para 
outras atividades.  

17 Para solucionar esse problema proporia atividades onde eles possam estar entretidos e envolvidos se divertindo e aprendendo 

18 Como professora faria um momento de convivência com os pais. Chamariam para uma reunião, apresentaria a sala e me colocaria em explicação de 
acordo com que aprendi na faculdade. Dizendo sobre esta fase inicial da criança que é comum e estarei sempre de olho em todos. 

19 Proporcionar as crianças hora do descanso para que não fiquem nervosos e atividades que o estimulem e os deixem interessados, para que não 
fiquem ociosos e briguem com os colegas.  

20 A parceria com a família é essencial, acredito que reuniões periódicas formativas seria uma boa opção, pois sabemos que nessa faixa etária e comem 
tal atitude das crianças.  
Além dessa medida propiciar atividades onde as crianças possam expressar suas emoções e essencial, trabalhar com sensações, onde eles 
conseguem perceber o que gostam, ou não também seria uma alternativa.  

21 Propor um momento de descanso para que não fiquem nervosos. Preparar atividades agradáveis para melhorar a interação com os colegas.  

22 Iria propor atividades 

23 Logo de antemão na primeira reunião de pais explicaria o assunto trazendo autores, embasamento científico de que o bebê está numa fase concreta, 
onde ele conhece o mundo pela boca, e sua única forma, ou uma das únicas formas de demostrar é mordendo. Explicar que absolutamente normal, 
porém que a atenção será redobrada.  

24 Primeiramente é necessário conversar com as famílias, explicar que nessa fase sensorial isso é normal, pois os bebês põem tudo na boca. É preciso 
ter muita paciência e redobrar a atenção para que as mordidas possam ser evitadas ao máximo 

25 NR 

26 Primeira coisa saber lidar com a situação, conversar com a família que essa fase morde, que procuramos tomar cuidado e procurar separar aquelas 
crianças que mordem daquelas que não mordem. E ficar sempre aberta para resolver cada situação desse tipo, e está preparada para receber as 
críticas das famílias.  

27 Primeiro iniciaria um trabalho com as famílias no intuito de informa-las sobre as características desta fase e como as mordidas e unhadas são formas 
de expressão. E buscaria estimular os meus pares a intensificar os cuidados.  

28 Convidaria os pais para participar de aulas para virem até o dia-a-dia em sala de aula. E dando orientações para que essa realidade tenha melhorias. 

29 Trabalhar com os bebês momentos de interação, de carinho e respeito ao próximo. Desenvolver atividades que trabalhem a compreensão, atividades 
em grupo para que ajudem uns aos outros e juntos possam trabalhar melhor. 

30 Iria orientar os pais para que corte a unhas de seus filhos, pois está ocorrendo, que ele está tendo muitos problemas com as crianças 

31 Eu faria diferentes reuniões om os pais e falaria da situação, tentando chegar a uma solução entre todos.  

32 Em relação as crianças não têm muito o que fazer, pois isso é uma situação que acontece e não tem como prevenir. Já com as famílias, eu faria uma 
reunião para a conscientização dos pais explicando que isso é uma situação que acontece.  

33 Orientar os pais a manterem as unhas de seus bebês curtas e sobre os dentinhos estarem “afiados” estimular que eles mordam brinquedos apropriados 
para isso.  

34 Solicitar que eles cortem as unhas de seus bebês; filmar algumas aulas que eles estão em contato um com os outros; acalmar eles o mais rápido 
possível. 

35 Chamar os pais para uma conversa, explicitando a fase oral as crianças se encontram nesta fase. Enfatizando o fato de estarem em contato com outras 
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crianças.  Ler textos informativos sobre mordidas para alerta-los e promover roda de conversa e leitura com as crianças.  

36 NR 

37 Sabemos que essa é uma grande realidade nas creches. Mas acredito que poderia ser feito um trabalho de conscientização com as famílias, para que 
eles compreendessem que é uma realidade que faz parte do desenvolvimento da criança.  

38 Sempre conversar com a família. Explicando que cada criança tem sua fase e isso as vezes é inevitável não acontecer.  

39 NR 

40 Reuniões temáticas sobre “mordidas” e o fato da criança ter como reação de exteriorizar sentimentos “pequenas agressões” aos seus “colegas” de 
sala. Acompanhamento dos familiares, no auxilio com medidas simples de higienização no (corte das unhas, cabelos, banho). 

41 Eu convidaria os pais desses alunos a comparecer na escola em um dia qualquer para assistir a aula, sem que o filho saiba, para que os pais 
presenciem as ações do filho.  

42 Criar cantos; subgrupos 

43 Conscientização com a família que isso é uma fase 

44 Buscaria orientação com a coordenação para tomar as providencias necessárias.  

45 Se possível a escola terá monitoramento nas salas, onde é possível através das câmeras mostrar para os pais partes dos acontecimentos onde se verá 
os fatos.  

46 Poderia conversar com os pais e explicar que as crianças têm a fase da mordida, que através da mordida ele se posiciona, e as disputas de brinquedos 
acabam levando a mordida e por eles não saberem falar.  

47 Conversar com o aluno mostrar que não é um ato legal, conversar com os pais para que tenha uma parceria.  

48 Conversaria com os pais das crianças e pedir a colaboração para que eles cortem as unhas das crianças, para elas não se machucassem e ficaria mais 
atenta com elas.  

49 Esclarecer a preocupação dizendo que esta é uma fase presente no desenvolvimento do bebê e que apesar de ocorrer as professoras estão sempre 
atentas as rotinas do berçário. 

50 Prestar mais atenção, mudar a metodologia de ensino e fazer com que os bebês se ocupem mais com brincadeiras direcionadas.  

51 Como eu disse, ter tato com os pais e deixar claro que isso faz parte da fase dos bebês e porque fazem, tranquiliza os pais diante da situação.  

52 Pedir para que os pais juntos com os professores observassem o porquê dessa situação está frequente, seria um ponto chave para conseguir 
mudanças. 

53 Convidar para assistir um pouco das aulas, passar um estudo sobre a faixa etária, contribuindo com a visão da criança nesta idade.  

54 Através do diálogo, fazendo com que a família tente entender que acontece, pois faz parte da fase, idade das crianças.  

55 É importante se aproximar das famílias e construir uma relação família-escola saudável, onde os responsáveis sejam orientados sobre todos os 
processos do desenvolvimento infantil, atitudes comuns a cada faixa etária, além do estresse devido a todo período que permanece na escola. Somar 
todas as dívidas dos responsáveis e demonstrar as ações tomadas em cada situação especifica.  

56 Realizar uma palestra sobre o assunto em questão. 

57 Diria que é possível alguns bebês se expressarem. Assim, unhar-se e morder é uma forma de dizer algo que ele ainda não consegue faze-lo. Além de 
tranquiliza-los dizendo que os educadores estarão mais atentos as crianças e estará disposta a conversar com a qualquer momento.  

58 Organizar uma reunião com todos os pais, mostrar conteúdos sobre as situações constantes, e conversar abertamente, explicando e debatendo sobre 
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o assunto.  

59 Os bebês usam as mordidas para muitas falas, mas é preciso saber agir para impedir essa atitude. Se caso aconteça é preciso deixar documentado a 
ocorrência e explicar para a mãe em detalhes o que ocorreu. 

 

 Avaliação 

1. Desenvolvimento; Fala; Motor; Interação  

2. Poderia ser avaliado, cada desenvolvimento que ocorreu com os alunos, desde do começo do ano até o fim do semestre, os estágios, se a criança 
está conseguindo se socializar e interagir com outras crianças.  

3. A resposta que eles tiveram conforme os estímulos feito em sala, ou seja, fases do desenvolvimento dos alunos.  

4. Nesta fase destaca-se o que a criança desenvolveu como por exemplo: Fala, andar, interação, movimento, brincar, entre outros. 

5. Não sei dizer ao certo, mas acredito que o desenvolvimento motor e as habilidades dessa primeira fase.  

6. A professora deverá escrever os progressos que essa criança teve ao longo do semestre. Sempre que pude ir registrando as atividades 
desenvolvidas por essas crianças e fazendo o relatório com base nas atividades realizadas.  

7.  O professor deve colocar todo o desenvolvimento da criança, os estímulos que foram dados, se já conseguem se alimentar sozinhos, se aprendeu a 
andar, se reconhecem cada integrante da sala (colegas, auxiliares e professor) 

8. Coordenação motora; se respeita o limite do amigo; se a criança sabe dividir; se reconhece a autoridade do professor; saber ouvir.  

9. A professora fara um relatório referente as observações que ela já vem fazendo ao longo do semestre, esse relatório contemplará as habilidades 
motoras, cognitivas, afetivas, e a interação social com o meio dessa criança. E através dessas observações ao decorrer do semestre, ela poderá 
dizer se essa criança conseguiu alcançar seus objetivos de desenvolvimento necessário para aquela idade.  

10 Explicaria o desenvolvimento, como chegou e como esta naquele momento.  

11 A evolução deles no quesito motor e oral. Afetividade e relação com as crianças, as habilidades motoras mais notáveis das crianças.  

12 Como é o relacionamento dele com os amigos, se é uma criança ativa e se sempre se movimenta, se deslocando pelo espaço, se reconhece seu 
nome quando chamado, se apresenta equilíbrio corporal.  

13 Descreveria se o bebê está dentro das etapas de desenvolvimento. A interação social, atividades desenvolvidas e comunicação.  

14 Coordenação motora, linguagem, desfralde, reconhecimento de objetos e pessoas.  

15 NR 

16 O desenvolvimento todo o processo do bebê desde o primeiro dia, socialização com outras crianças e professores, participação nas atividades.  

17 Neste relatório poderá conter quais forma as evoluções da criança, seja na parte cognitiva, como na parte social, contando o que ele aprendeu, suas 
conquistas e seu comportamento,  

18 O desenvolvimento da criança, no que ela progrediu e ainda o que vem pela frente.  

19 Descrever o desenvolvimento que eles tiveram mesmo nas pequenas coisas. Descrever o interesse deles em explorar novos momentos. 

20 O desenvolvimento cognitivo, a forma como ele avançou na interação com os demais bebês, os avanços físicos, suas reações diante das situações 
da rotina na creche.  

21 Desenvolvimento afetivo; Desenvolvimento a partir do aprendizado de diferentes momentos. 
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22 Neste relatório, relato o desenvolvimento do bebê. Como ele era e como se desenvolveu em determinados aspectos e quais foram as minhas 
intervenções para esse desenvolvimento.  
 
 

23 No relatório de avaliação individual o professor deve registrar: 
A interação do bebê, se ele brinca sozinho ou está sempre acompanhado mesmo brincando com seu brinquedo, apesar de que com esta idade 
ainda eles são dependentes total, ficam em colo, ou nos colchoes, alguns engatinham. 
Se o bebê explora o ambiente, se é ativo. 
Se chora muito.  

24 A professora deve escrever sobre o desenvolvimento do bebê, como ele progrediu em seus aspectos motores e cognitivos.  

25 NR 

26 A criança quando chegou na escola, não se socializava com o meio, agora ela sabe respeitar os combinados. A criança gosta de comer determinado 
alimento, falar o que ela não gosta, a maneira que ela se comporta etc.  

27 Coordenação motora, mastigação, fala, segurar as coisas, percepção do eu e o outro.  

28 Os aspectos físicos, interações, alimentação 

29 O professor deve escrever como que foi o desenvolvimento da criança durante o ano letivo. Apontar o que ele melhorou e o que ele ainda precisa 
ser trabalhado no aluno. 

30 Poderia ser se caminhar, os movimentos que eles fazem, como tentar se comunicar, as relações que tem com as outras crianças...  

31 Durante esse período, esse bebê teve um grande avanço, começou a se desenvolver, ele teve uma evolução, começou a ser seres pensantes. É 
muito importante o professor avaliar essa criança desde os seus primeiros passos.  

32 Nos relatórios o professor deve descrever todo o processo de desenvolvimento dos bebês, durante as atividades realizadas e colocar também a 
mudança, a evolução e até mesmo os pontos negativos. 

33 No relatório deve conter como ocorreu o desenvolvimento do bebê, durante o ano. Apontando como a criança interage com o meio e com outros, se 
já anda, engatinha, fala percorre circuitos, como age nos momentos de conflito com o grupo.  

34 Aprenderam a segurar os objetos, a jogar os objetos, reconhecer pelo nome (músicas) dançar. Etc. 

35 É importante que a professora saiba respeitar o tempo de cada bebê, e entenda que cada um deles tem seu tempo, personalidade, jeito etc., mas 
não deixam de ser seres pensantes, que tudo que eles aprendem no berçário levam muitas vezes para toda sua vida.  

36 NR 

37 Criança já está andando engatinhando; já balbucia de fala algumas palavras; interação com as atividades;  

38 Desenvolvimento físico, motor, cognitivo.  

39 NR 

40 Os bebês têm contribuições pessoais porque são frutos do aprendizado com seus pais, retratam muito cedo o que sentem. 
Paciência; afetividade; exploração das sensações; trabalhar os movimentos corporais; trazer objetos para aguçar a curiosidade. Trabalhar o tato, 
olfato, paladar.  

41 Poderia escrever como o aluno chegou, em relação a coordenação motora, autonomia, socialização com os colegas e professores, e depois fazer 
uma comparação de como o aluno está hoje, saindo da escola.  
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42 Sua evolução com os estímulos; que a criança já entende os combinados.  

43 Poderia colocar desenvolvimento, alimentação, comportamento e colocar desafios a serem realizados com a família.  

44 A evolução motora; se a fala melhorou ou se está falando; se interage com o grupo; se é agressivo (a), calmo (a) 

45 Relacionaria o quanto a criança se desenvolveu, pois já com um ano as crianças poderão até andar.  

46 Colocar as evoluções que a criança teve no decorrer do ano, colocar o que ela já consegue fazer sozinha, colocar as atividades que eles fizeram.  

47 Se o bebê ainda usa chupeta; se o bebê está andando; se o bebê está falando; se está se alimentando.  

48 Criança de um ano é muito esperta, tudo que fizer com certeza vai aprender, mas tem que ser feito com amor, por que tudo com amor flui 

49 A professora pode escrever as habilidades que ele já desenvolveu e estão dentro do esperado para a fase e os que estão próximos de alcançar. 
Como engatinhar, balbuciar, coordenação motora grossa, equilíbrio e demais habilidades.  

50 O comportamento diário em relação a alimentação; avanços nos estímulos motores propostos pelo professor; desenvolvimento de habilidades 
motoras como sentar, pegar, apertar, virar para os lados, bater palmas, etc.  

51 Fazer uma linha do tempo de cada bebê apontando seu desenvolvimento, gostos, o que consegue e o que não consegue fazer e o registro de fatos 
da rotina.  

52 Seria contemplado avanços que foram observados, podem ser coisas bobas, mas o relato ajuda para o semestre seguinte, sobre o que se pode ser 
feito para um melhor rendimento.  

53 Seu desenvolvimento, alimentação, interação.  

54 Dos avanços que a criança teve no decorrer do semestre, sobre alimentação, se a criança está andando, enfim em relação aos avanços. 

55 Movimento, oralidade, socialização, compreensão de combinados e rotinas. É importante registrar o desenvolvimento de cada aluno a cada ganho 
de autonomia, postura, equilíbrio, contato com os amigos e com os docentes, alimentação e adequação a rotina.  

56 Movimento, convívio com as outras crianças, desenvolvimento da linguagem.  

57 Não tenho muito conhecimento nessa área, mas no caso diria tais itens: como costuma lidar com os conflitos; quais desenvolvimento motor a 
criança atingiu; como se relaciona com as propostas e com os outros inclusive educadores.  

58 As aprendizagens significativas da criança; as principais atividades que aconteceram durante o período; O comportamento, na maioria faz vezes; 
agradecimento pelas experiências e pelo ano de aprendizado em relação professor-aluno. 

59 
 

Trabalhar com os bebês é maravilhoso, são momentos de alegria e dedicação. Não é fácil, mas é gratificante, poder fazer parte do crescimento de 
um ser não tem preço.  

 

 

 

 

ANEXO 4: TABULAÇÃO DOS QUESTIONÁRIOS DA UNIVERSIDADE B 

 Sexo Idade Formação Experiência 
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 Fem. Masc. N.R 20 a 25 26 a 30 30 a 35 + de 36 N.R Supl. E. M. Tec. Mag. EJA N.R Não Aux. Docente C.P. Dir. Outro N.R. 

1.  X   X      X      X      

2.  X    X     X      X      

3.  X    X     X     X       

4.  X    X     X      X      

5.  X   X      X      X      

6.  X   X      X          Estagiário  

7.  X     X    X      X      

8.  X      X   X     X       

9.  X   X      X      X      

10.  X     X    X     X       

11.  X     X   X       X    Berçarista  

12.  X   X      X      X      

13.  X    X     X      X      

14.   X  X      X          Estagiário  

15.  X      X      X  X       

16.   X  X      X          Psicopedag
ogo 

 

17.  X    X     X      X      

18.  X    X     X          Educadora 
social 

 

19.  X     X    X     X       

20.  X       X   X      X      

21.  X     X    X      X       

22.  X     X    X       X     

23.  X   X      X      X      

24.  X     X    X          Estagiário  

25.  X   X      X      X       

26.  X   X      X     X       

27.  X   X      X      X      

28.  X   X      X      X      

29.  X    X      X      X      

30.  X     X    X     X       

31.  X      X   X          Inspetor de 
aluno 

 

32.  X   X      X      X      

33.  X   X          X  X      

34.  X   X          X  X      

35.  X      X       X X       

36.  X    X     X     X       

37.  X     X    X     X       

38.  X     X    X          Estagiário  

39.  X    X     X     X     Monitora de  
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temático 

40.  X    X     X      X      

41.  X   X      X     X     Secretario 
escolar 

 

42.  X      X     X    X      

43.  X   X      X          Recreadora  

44.  X     X    X     X       

45.  X   X      X          Auxiliar de 
coordenaçã

o 

 

46.  X   X      X          Recreadora  

47.  X   X      X      X      

48.  X     X    X     X     Biblioteca  

49.  X   X      X     X       

50.  X   X      X      X      

51.  X    X     X      X X     

52.  X   X      X      X      

53.  X      X   X          Estagiária  

54.  X   X      X          Professora  

55.  X   X      X     X     Orientadora 
em uma 

ONG 

 

56.  X   X      X      X X     

57.  X   X      X      X      

58.  X   X      X      X      

59.  X      X   X          Estágio 
CEFAI 

 

60.  X     X    X      X      
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 Rede Tempo de experiência Estágio Outros estágios 
 

Estado Município Federal Particular Outro NR - 6 m 7m-1A 1-2a 2-3a + de 3A N.R. Creche 
Pré-

escola 
Ambos Outro NR 

Creche Pré-
escola 

Ens. 
Fund. 

Ens. 
Médio 

1. 1 X       X      X      X  

2.   X       X     X      X  

3.       X      X  X     X    

4.   X      X      X     X   

5.     X      X     X   X X   

6.     X   X      X     X    

7.      Filantrópico       X     E.I    X  

8.               X      X X  

9.     X     X     X      X   

10.              X X     X X  

11.   X  X    X  X     X     X  

12.     X      X     X     X  

13.     X   X      X     X  X  

14.   X       X      X     X  

15.       X      X     X    X 

16.     X     X      X        X  

17.     X       X  X      X   

18.     X    X       X     X  

19.       X      X   X      X   

20.     X      X    X     X   

21.   X      X        EMEF    X  

22.  X        X     X      X  

23.   X  X    X X     X      X  

24.  X      X        X     X  

25.   X  X    X      X      X  

26.               X      X  

27.     X      X    X     X   

28.  X        X     X      X    

29.   X      X       X    X   

30.       X      X  X      X  

31.  X        X     X      X   

32.     X     X      X     X  

33.     X     X      X     X X 

34.   X         X    X     X  

35.       X      X     X   X  

36.       X      X X       X  

37.       X X          X  X   

38.   X      X     X     X  X X 

39.       X      X X       X  

40.  X   X     X      X   X X   

41.   X        X   X     X    

42.     X     X    X       X  

43.     X    X       X    X   
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44.       X      X X     X  X  

45.     X    X       X     X  

46.      ONG     X   X       X  

47.     X     X      X     X  

48.     X        X  X     X   

49.       X      X   X    X   

50.     X    X      X     X   

51.   X         X  X     X    

52.   X     X       X      X  

53.   X      X      X      X  

54.     X       X   X      X  

55.  X          X  X      X X  

56.     X       X   X      X  

57.     X       X  X       X  

58.     X    X       X   X    

59.   X        X     X     X  

60.   X       X     X     X   
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 Curso de Pedagogia 

 Resposta 

1.  Sim, por meio de estágios, adquiri o conhecimento necessário, na faculdade tenho a teoria, com o estágio coloco em prática. 

2.  N.R. 

3.  Sim, pois mostrou de forma prática e através do estágio o perfil do educador de creche, que deve ser espontâneo, criativo, ágil e muito mais.  

4.  Sim, por ter prática nos estágios. Assim fazendo um bom trabalho.  

5.  N.R. 

6.  Sim, pois ensinam como é a criança e qual a melhor forma de atuarmos para contribuir no desenvolvimento da criança. 

7.  Não tenho nenhuma experiência em creches e berçários. 

8.  O curso me ajudou tanto no pessoal como no profissional, me auxiliando nas práticas de como seguir em sala de aula. Assim, tendo uma noção de 
como planejar um bom plano de aula. 
 Ex. O professor precisa criar plano de aula com seus alunos, onde eles possam desde pequenos sua própria autonomia. 

9.  Auxiliando na compreensão da teoria unindo a prática.  

10.  Sim, pois o curso trouxe conhecimentos importantes. Exemplo: compreendendo que é considerando que o brincar é uma atividade importante para 
o desenvolvimento da criança.  

11.  Contribui muito, porque eu tenho um referencial teoria-prática a partir da formação adquirida durante o curso.  

12.  Sim, se tornou mais fácil a comunicação e relação com crianças/responsáveis e demais educadores.  

13.  Contribui muito com métodos trabalhados no dia a dia dos professores que trazem suas experiências com todas em sala de aula. 

14.  Sim, pois media a teoria com a prática, coloca-se em prática grandes teóricos vistos na faculdade. 

15.  N.R. 

16.  Na vida, para mim a pedagogia abrange para qualquer área. 

17.  Não contribui tanto, pois conciliar trabalho, estudo e estágio é irreal. A proposta de estagiar poucas horas diárias sem que haja uma rotina para 
entender a rotina das crianças não facilita compreender e viver melhor o ambiente escolar.  

18.  Não pois eu não atuo na creche. 

19.  N.R. 

20.  Não, atuo em escola particular. 

21.  N.R. 

22.  Não estagiei em creche. 

23.  Sim, hoje tenho uma nova reflexão das crianças, podendo se colocar no lugar de cada uma 

24.  Aprendizado, conhecimento, ampliar visão. 

25.  Sim, pois hoje vejo a educação com outros olhos, hoje entendo um pouco mais do modo de vida de suas crianças e suas atitudes, vontades, etc. 

26.  Sim, acredito que o curso tenha me dado bagagem cultural e conhecimentos teóricos e práticos para atuar na área.  
Ex: pude observar nos estágios a prática de dados os conteúdos trabalhados nas delas 

27.  Sim, o curso é muito rico e no decorrer do estudo de determinados conteúdo é possível direcionar melhor para os pequenos do que para crianças 
um pouco maiores. 
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28.  Sim, pois houve matérias focadas no desenvolvimento da criança, onde aprendemos um pouco de cada fase e com o estágio foi possível colocar 
em prática.  

29.  Sim, por que o curso de pedagogia dá uma bagagem ao profissional, mostrando a importância do brincar é do lúdico para as crianças é 
principalmente diminui as diferenças sociais em sala de aula. 

30.  Sim, através da observação do estágio deu para avaliar o trabalho do professor em sala de aula, as atividades desenvolvidas que vão além das 
brincadeiras ajudando na aprendizagem das crianças.  

31.  O curso de pedagogia contribuiu para que o futuro pedagogo aprenda a ter um olhar afetivo em questão a aprendizagem das crianças, um olhar 
com mais atenção para o cuidar, dar atenção voltadas ao comportamento das crianças. 

32.  Sim, pois a prática e os conceitos em sala de aula, abrangia um leque de como é a creche e o que fazer em determinadas funções. 

33.  Sim, através do curso os professores aprendem métodos diferentes para lidar e trabalhar com a criança.  

34.  Sim, dando oportunidade de vivenciar se a teoria está de acordo com a prática. 

35.  Contribuiu para o entendimento da importância do lúdico e das brincadeiras para as crianças e suas descobertas, compreender o desenvolvimento 
infantil, conhecer a prática das ações de cuidados e educação com a criança 

36.  Sim, foi onde tive a oportunidade de relacionar o conteúdo teórico com a prática pedagógica, entendendo como deve ser trabalhada as habilidades 
das crianças de acordo com o seu desenvolvimento. 

37.  Para o melhoramento pessoal e no lado profissional também, auxiliando no como se planejar um bom plano de aula. Exemplo: Como um professor 
deverá motivar e fazer como seus alunos criem autonomia, desde pequenos. Dando o entendimento do quanto é importante a rotina.  

38.  Estudar me tornou uma pessoa melhor, sendo assim posso contribuir conhecimento e desenvolvimento como professora.  

39.  Sim, e na creche que aprendo o que realmente é um ambiente escolar. 

40.  Contribui para exercer tudo o que aprendi na teoria. Podendo assim adquirir experiência e conhecimento para meu currículo e vida. 

41.  Sim, pois no curso aprendemos a lidar com as crianças, aprendemos o que podemos e não podemos fazer em sala de aula e sobre os princípios 
da educação.  

42.  Não atuo em creches, trabalho em escola privada, sou estagiária no G3 G4 G5 conclusão integral. 

43.  O pedagogo é importante desde a fase inicial da criança, pois pode trabalhar e fazer brincadeiras adaptadas para a idade correta. 

44.  N.R. 

45.  Sim, na creche trabalhava a inclusão através do projeto PIBID, mas tinha contado com a turma. Pude aprender muito com a professora e com as 
próprias crianças 

46.  Sim, em vários aspectos: 
- O brincar 
- Brinquedos 
- Músicas a serem trabalhadas 
- Atividades a serem trabalhadas. 

47.  Não, pois o curso é muito teórico, envolvendo quase nada a prática, essa sim seria a principal que deveríamos ter.  

48.  Não pois tivemos pouca prática e muita teoria. 

49.  Na minha opinião em nada, pois quase não tivemos aula sobre creches, afinal não tivemos nenhuma aula, nenhum professor que falasse sobre 
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isso.  

50.  Sim, mas infelizmente apenas teoria.  

51.  Sim, porém somente embasamento teórico 

52.  Contribui em olhar que não se deve pensar só no cuidar, nessa fase o aluno aprende e já compreende algumas coisas. 
Exemplo: um aluno que além de sair das fraldas, aprendi para pedir para ir ao banheiro. (Já saber avisar) 

53.  Bom, eu não atuo na creche, mas penso com carinho pelo motivo em que tenho identificação um pouco maior com os pequeninos, mas também 
tem a possibilidade de trabalhar com a alfabetização das crianças.  

54.  Sim, levando-me a refletir a respeito das fases de desenvolvimento infantil e as atividades adequadas para desenvolve-las e auxilia-las em sua 
aprendizagem.  

55.  Este curso contribuiu e muito, como atuar dentro da sala de aula, porque o professor que exerce o maior papel no ambiente, com seu plano de aula 
faz uma atividade com as crianças com lego, para trabalhar a coordenação motora do aluno e sua aprendizagem.  

56.  O curso de pedagogia contribui “superficialmente” para o exercício da docência em creche, pois os conteúdos trabalhados em sa la de aula foram 
mais na teoria, ao meu ver deveria ter mais estudo de causas.  

57.  Sim, é importante, pois quando iniciamos o curso não sabemos de muita coisa teoricamente falando. Através do curso aprendemos tudo que é 
necessário para executar na prática.  

58.  Sim, pois aprendemos na LDB como trabalhar, o que trabalhar e muita coisa sobre o comportamento, fases, didática.  

59.  Não, pois a formação é muito teórica, e os termos são abordados superficialmente  

60.  Sim, porque por meio da prática eu conseguir melhor entender a teoria à prática me ampliou muitos conhecimentos que somou com os 
conhecimentos teóricos 
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 Conteúdo do estágio  

 Resposta N.R 

1  Atividades usando o corpo para estimular a coordenação motora. Atividades com música para desenvolver oralidade  

2   X 

3  O trabalho com a autonomia da criança, foi utilizado uma entrevista, com microfone, onde os alunos deveriam apresentar suas famílias e colocar a 
foto sozinho no mural. 

 

4  O trabalho mais significativo para a minha formação foi “o ensinar a prática”  

5   X 

6  O que me marcou foi quando as professoras introduziram os alunos na alfabetização.  

7  Nenhum, nada me acrescentou o estágio  

8  Seguia sempre uma rotina diária, onde todos os dias sua rotina com seus alunos. 
Ex.: Contação de história, exercícios no caderno, leitura do livro, brincadeira com massinha e tantas outras. 
Todos os dias a criança aprendia um aprendizado. 

 

9  Não o conteúdo em si, mas a forma como são aplicados os projetos, através do modo construtivista. Me identifico com esta vertente.   

10  Exploração dos sentidos; 
Brincar com o corpo; 
Atividades lúdicas 

 

11   X 

12   X 

13  Conteúdos trabalhados foram: coordenação motora, auditivo, físico todos estimulados com jogos e brincadeiras pedagógicas  

14  Associação e conceitos, que fazem com que as crianças elevassem sua criticidade alto reflexiva, desse modo podemos contextualizar a dinâmica no 
professor infantil em sala de aula. 

 

15   X 

16  Diversão, não me recordo mais.   

17  Pouco participei dos momentos de conteúdo, trabalhados em sala de aula, até mesmo porque estagiei em uma creche Waldorf e o que é priorizado 
é o brincar sempre com a supervisão e olhar acolhedor das professoras.  

 

18  A professora trabalhava o lúdico, através de danças, música, contos, e também a motricidade  

19  O cuidar, o educar, a ludicidade usado pelo professor sendo o mediador.  

20  Não realizo a educação infantil, participo do programa PIBID.  

21   X 

22  Os conteúdos foram roda de conversa, contação de histórias, desenhos para se trabalhar a coordenação motora, conhecimento de cores, 
brincadeira, filmes de histórias infantis. 

 

23   X 

24  Primeiramente a forma a que o professor liderava e conversava com os alunos. Utilizando uma música para acalmar ou entreter as crianças   

25  Tudo! Até hoje aprendo e todos foram e estão sendo muito significado.  
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26  Atividades práticas ao livre com os alunos. 
Atividade continua e materiais recicláveis 
Aula de movimento e atividades externas (fora da sala) 

 

27  Desenho da figura humano: o professor usava um espelho e após a observação dos alunos. Eles desenhavam tal qual tenham se visto.Jogo de 
memória com letras do alfabeto. 

 

28  Durante o estágio a professora trabalhou com os alunos diversos conteúdos, mas coisas diárias como dizer qual era o dia, o número de alunos, 
trabalhar as letras com o nome de cada um, práticas a quais eu pretendo adicionar em minha metodologia.  

 

29  Os conteúdos mais significativos foram: descoberta das partes do corpo, formas geométricas, literatura, gincanas, animais, natureza (cuidados com 
os espaços) é principalmente descobertas sobre o local onde mora.  

X 

30  Atividades envolvendo músicas, movimentos, linguagem oral e escrita.   

31  Eixos 
Linguagem oral e escrita; Estudos da natureza e sociedade; 
Movimento; matemática; Música; Artes; interação com o meio.  

 

32  Linguagem; Artes; Coordenação motora; natureza e sociedade; matemática  

33  Sempre buscou saber primeiro a bagagem que cada criança possuía, para depois começar a trabalhar.   

34  Para mim foram todos significativos, a sala de aula era um ambiente acolhedor, aconchegante e prazeroso, as crianças conseguiam desenvolver 
plenamente os conteúdos aplicados.  

 

35  Os conteúdos que trabalham com os conceitos do cotidiano fazendo com que a aprendizagem seja significativa para a criança. Como trabalhos com 
alimentos que a criança tem acesso. 

 

36  Bom, a importância de manter sempre uma rotina e seus horários e a contação das historinhas.  
Ex. Quando a professora contava a historinha, os alunos se sentavam em roda e ficavam todos empolgados com o final.  

 

37  Linguagem oral e escrita, coordenação motora, cognitivo, afetivo, jogos e brincadeiras  

38  Criança, tendo o conhecimento das letras.   

39  Foram diversas que foram significativas para meu desenvolvimento neste processo contínuo tais como: brincadeiras que desenvolve a interação, 
observação, raciocínio, as pinturas para trabalhar cognitivo, a coordenação motora, equilíbrio, as músicas atividades para trabalhar de forma geral o 
desenvolvimento como todo.  

 

40  Os conteúdos mais trabalhados geralmente era o projeto de identidade, no qual a criança aprendia sobre sua própria identidade.   

41  Conteúdos trabalhados pelo professor em sala de aula, roda de conversa, ajudante do dia, cartelas com o nome da criança que a mesma precisava 
identificar, dias da semana, aniversariantes do mês, músicas, desenhos livres e direcionados, historias e histórias contadas, parque espaço e 
fantasia, etc.  

 

42  Artes visuais, pois a criança começa a ter noção de arte, mesmo sendo rabisco.   

43  Eixos 
Linguagem oral e escrita; Estudos da natureza e sociedade; 
Movimento; matemática; Música; Artes; interação com o meio.  

 

44 X  X 
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45  Natureza e sociedade, as crianças podiam usufruir do pomar da escola realizando diversas experiências musicais, as crianças trabalhavam com 
músicas de outros países, trazendo suas culturas para o nosso pais.  

 

46  A aplicação das atividades, tudo praticamente era feito com brincadeiras, isso chama a atenção das crianças, é uma prática que quero levar para a 
minha atuação em sala de aula. 

 

47  Natureza e sociedade: o professor levava as crianças para estudo do meio. 
Achava importante pois acredito que o aluno aprende melhor vivenciando. 

X 

48  Matemática, gostei do jeito e modo com qual trabalhavam com eles.   

49  Como ensinar e trabalhar os números; As vogais e o alfabeto; Alimentação saudável; Nome próprio e identidade; Ambos foram significativos na 
minha formação.  

 

50  No meu caso, fiquei com crianças de 0 a 3 anos, a professora trabalhava muito em cima de historinhas, música, brinquedos e brincadeiras, por meio 
destas abordagens o professor trabalhava coordenação motora, sensações e percepções, olfato, paladar, todas as brincadeiras e atividades foram 
desenvolvidas em grupo.  

 

51  O trabalho em educação infantil transparece o que o aluno vai deixar no dia a dia a construção do ser e o que significa a minha formação como 
docente.  

 

52  Natureza e sociedade: o professor levava as crianças para estudo do meio. 
Achava importante pois acredito que o aluno aprende melhor vivenciando. 

 

53  Eu, gostei de todos os conteúdos, principalmente sobre valores.   

54  A interação com o outro e o respeito com a turma.   

55  Neste estágio os conteúdos trabalhados foram oração, socialização dos alunos, contribuir com seus conhecimentos prévios, juntos com os demais 
alunos, porque as mesas eram redondas, e todas sentavam e compartilhava o desenvolvimento naquele momento.  

 

56  No meu estágio de educação infantil, observei que as atividades na sala são voltadas para o desenvolvimento das habilidades tais como: motora, 
intelectual, de interação entre outras, e todas essas são significativas para a aprendizagem do aluno.  

 

57  Tudo foi significativo.   

58  Estimulação; músicas; jogos; socialização;   

59  Coordenação motora, linguagem, socialização.   

60  Vários conteúdos foram muito significativos como: trabalhar conceitos de seriação e classificação em matemática, em literatura cotações de histórias 
rodas de conversas, e o registro das atividades. Levando as crianças a entender o que elas desenvolveram e também quando foi trabalhado noções 
de tempo como calendário relógios. 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

131 
   

 Função Professor de Creche  

 Resposta N.R 

1  Com toda certeza, o professor de creche não é um cuidador, diferente dos que muito intitulam, a creche é um espaço de primeira educação da 
criança, cabe o educador ter um planejamento adequado para a idade, sabendo que o lúdico é essencial para a idade. 

 

2   x 

3   x 

4  Uma função que nos requer basicamente atenção e cuidados  

5   X 

6   X 

7   X 

8  Ser uma pessoa dinâmica, criativa, carismática, profissional, não fazendo diferença entre os alunos, seja qual for como: cor, raça, religião, etnia, etc.    

9  Como um mediador do conhecimento e principalmente um possibilitador, onde crie desafios para o aluno, onde o ambiente escolar fosse 
convidativo.  

 

10  Um profissional que tem que entender a importância do lúdico para a criança, compreender o desenvolvimento infantil.   

11   X 

12   X 

13   X 

14  Defendo sua espontaneidade, sua criticidade entre outros aspectos.  

15   x 

16  Construção dos primeiros princípios do sujeito: criatividade, cuidar, mediar  

17  Como um mediador e estimulador para o desenvolvimento da criança.  

18  É necessário que o professor utiliza o tripé brincar, educar e cuidar das crianças da educação infantil  

19  O professor precisa ser espontâneo, criativo, ser carismático, ter autoridade, ser organizado, ser compreensivo.   

20  O cuidar, conversar com o aluno, ser mediador, ser criativo, incentivar o aluno.  

21  Uma função importante mediadora, educar cuidar, brincar.  

22  A função do professor de creche é trabalhar com o tripé da educação infantil: ensinar, cuidar e brincar, ser mediador em uma roda de conversa  

23  Mediador  

24   x 

25  Defino como uma função que exige muita responsabilidade, amor e acima de tudo orgulho naquilo que faz. Ali o professor está lidando com 
pequenos que dependera dele para tudo.  
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26  Trabalhar atividades que estimulam o desenvolvimento físico, motor da criança 
- Ser afetivo, cuidadoso e responsável pelas crianças ou bebês, garantindo seu bem-estar e segurança. 
- Acompanhar e registrar o desenvolvimento de cada criança. Atentando-se para as crianças que apresentam alguma dificuldade para orientar os 
pais. Ex: Sinais de surdez 

 

27  O professor nesse momento desenvolve junto com as crianças sua autonomia e exploração do meio. Isso pode ser feito por meio de músicas, 
figuras e aulas externas 

 

28   x 

29  O professor deve mediar conhecimentos, descobertas e incentivar a coordenação, fala, orientação na alimentação e toda a parte higiênica da 
criança. 

 

30  Ensinar as crianças com carinho, responsabilidade e respeito, sempre considerando que o cuidar, ensinar e educar não se separa.   

31  Tudo que as crianças criaram, o professor deverá levar em consideração, pois as crianças estão em fase de desenvolvimento, e elas aprendem até 
nas brincadeiras. O professor deverá perceber o comportamento que as crianças exercem, e através da observação o professor ajudará o aluno na 
sua autonomia e autocontrole. 

 

32  É o professor, que precisa ter mais cuidado e ser zeloso, pois eles são pequenos e necessitam de mais cuidado.   

33  Professor é espelho para seus alunos. Ele tem como um dever dar o seu melhor para a criança.  

34  A função é ser um mediador do conhecimento, dar oportunidades para as crianças criarem sua autonomia, desenvolver seu pensamento, a sua 
motricidade.  

 

35  O professor deve ter uma preocupação especifica de como lidar com as crianças no dia a dia em situações especiais.   

36  O professor é o mediador do desenvolvimento da criança que está na melhor fase para a construção do aprendizado, onde tudo gera a curiosidade  

37  Um profissional ágil,  
Alegre, e entusiasmado com o conteúdo.  

 

38  A função ser trabalhada linguagem oral e escrita, hábitos de higiene pessoal, como por exemplo: lavar a mão, escovar dentes. Estimular movimentos 
corporais, sobe, vira, pula etc.  

 

39  A função do professor é simples, somos responsáveis pela aprendizagem destas crianças, mostrando para eles o primeiro passo das letras.  
Fazendo com que aprendam e tenham conhecimento das cores, formas, palavras, etc.  
Não é só importante para eles, mas para nós professores. 

 

40   x 

41  A função do professor está além do cuidar, educar e brincar, o professor deve ter ciência de que está formando pequenos indivíduos que irão 
crescer e se tornar os adultos de uma sociedade que pode ser melhor ou pior que a nossa, dependendo dos indivíduos formados.  

 

42  Em primeira instância, aplicaria os três pilares, ou seja, tripé da educação que são: educar ou ensinar, cuidar e brincar; ensinando a criança 
trabalhar autonomia, valores, segurança e etc. cuidar da parte higiênica das crianças suas necessidades físicas e fisiológicas. E brincar muito com 
as crianças com diversidade de brincadeira propiciando o desenvolvimento educacional.  

 

43  Essencial para o processo de iniciação a escola, pois a criança nesta idade absorve bastante  

44 X  X 
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45  Função de mediadora de cuidar, de brincar, incentivando sua coordenação motora (das crianças)  

46  Em primeiro lugar o professor precisa amar cuidar, ser paciente, com tudo. Deve ser criativo, alegre e ter amor, carinho por sua profissão.   

47  Como estudamos baseado no tripé da educação: educar cuidar e brincar  

48  O professor deve trabalhar nos três tripés: educar, cuidar, brincar  

49  A função docente de 0 a 3 anos é cuidar dos alunos e prestar bastante atenção e trabalhar a possível função, educar, brincar, cuidar.  

50  O professor de creche é professor assim como os outros, sua função é ensinar, porém é o ensinar mais voltado para o brincar e o cuidar.  

51  No ambiente de creche, qualquer lugar se torna a sala de aula, sendo assim o professor é aquele que ensina, educa e cuidar.   

52  Alguém que ajuda na produção da evolução da criança.   

53  Para mim é importante porque estaria mostrando as crianças como é o objeto  

54  O professor deve cuidar e ensinar a criança, auxiliando-a quando se fizer necessário, permitindo que se desenvolva livremente.   

55  A função é ensinar o respeito entre os alunos, aprender a organização de brinquedos a comer sozinhos com talheres de plástico, músicas que 
trabalha movimento.  

 

56  O professor da creche é incumbido de cuidar dos educandos, visando sua segurança e a construção de sua própria autonomia.   

57   X  

58  Definiria como algo rotineiro, onde a criança precisa ter rotina, hora para tudo e suas necessidades supridas, higiene e estimulação.  

59  Professor, educador, mediador.   

60  A função do professor de educação infantil tem que ser: um profissional comprometido e se envolver no processo de ensino aprendizagem, e acima 
de tudo tem que ser observador e cuidadoso porque a criança até três anos de idades necessita de cuidados e carinho. 
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 Conhec. Professor de Creche  

 Resposta N.R 

1  Para berçário é necessário um cuidado mais atento, essa idade necessita de muita atenção do professor, cuidados básicos são de extrema 
importância. Coordenação motora; exercícios estimulando a oralidade. 

 

2   X 

3   X 

4  Não tenho experiência.   

5   X 

6   X 

7   X 

8  Principalmente ser profissional, trabalhar a criança sua coordenação motora grossa, contar histórias, trabalhar pinturas, massinhas, música.   

9  Deve saber sobre os estímulos e em qual fase se encontra o bebê, para que possa utilizar outros métodos pertinentes.   

10  Precisa saber estímulos adequados a cada fase, conhecer ações de cuidado e educação da criança, compreender condutas de higiene e cuidados  

11   X 

12   X 

13   X 

14  Troca crianças, entender suas singularidades e pluralidades, trabalhar o tripé de forma ampla e complexa, porém de forma diversificada; os 
conteúdos a ser trabalhados com os bebês são prioritariamente o tripé.  

 

15   X 

16  Na verdade, na pedagogia não tem nenhuma matéria que trabalha a questão dos bebês. Só podemos citar a psicologia que se trabalha os primeiros 
processos dos bebês.  

 

17  Precisa saber as fases do desenvolvimento das crianças, como aprendem com o meio, ser criativo, feliz (gostar do que faz), ser acolhedor, flexível, 
etc.  

 

18  Paciência, criatividade, alegria, e gostar do que faz. Rotina, equilíbrio, agilidade coordenação motora e higiene.  

19  Nunca trabalhei em berçários, não tenho conhecimento sobre isso.   

20  Precisa ter cuidados com a higiene, prestar atenção nas rotinas, coordenação motora, trabalhar com eles muitas músicas.   

21  Saber li dar com o afetivo, artes, música, coordenação motora, raciocínio logico, agilidade, equilíbrio.  

22  Não sei, não estagiei em berçários.  

23  Precisa ser didático e criativo, conteúdos que buscam autonomia com bebês  

24   X 

25   X 
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26  Todo conhecimento é valido, didática, trabalho com brinquedos educativos e sensoriais, atividades de estimulação, são importantes conhecimentos 
sobre as fases do desenvolvimento como explica Piaget; atividades que auxiliem os bebês a interagirem uns com os outros, desenvolvendo a fala e 
a linguagem 

 

27  Primeiros socorros; 
Precisa gostar de cantar (os bebês adoram) 
Desenvolver atividades que trabalhem com a coordenação motora, pintura e figuras. 

 

28   X 

29  O professor pode trabalhar música, ludicidade, brincadeiras para que a criança se desenvolva gradativamente.   

30  Músicas, brincadeiras lúdicas, sempre estimulando os bebês.   

31  As crianças precisam de mais atenção, não quer dizer que elas são malvadas, é uma forma de demostrar carinho entre os coleguinhas. Os pais 
teriam se que conversar com as funcionárias da escola. Eu colocaria pessoas para cuidar das crianças.  

 

32  Saber como cuidar de um bebê; 
Higiene da criança; 
Alimentação; 
Cuidados dos pertences. 

 

33  O professor ele precisa ter conhecimento daquilo que está passando com o berçário: coordenação motora; linguagem; entre outros.   

34  Precisa saber o limite de cada um, deve trabalhar com objetos que desenvolvam o cognitivo e a aprendizagem.   

35  O professor precisa ser preparado para lidar com a criança da faixa etária, promovendo as chamadas experiências significativas.   

36  Deve saber como se dá o desenvolvimento da criança, além de entender a criança como um sujeito único que possui sua singularidade e precisa ser 
trabalhado de acordo com suas necessidades. 

 

37  Ser paciente, tomar muito cuidado, ter disposição, coordenação motora grossa, ler livros, pinturas, massinhas.   

38  Natureza e sociedade, números, língua oral. Trabalhar oralidade, movimentos corporais.   

39  O professor pode trabalhar um pouco no espaço, na linguagem e também brincadeiras  

40  O professor precisa saber trabalhar com estímulos e atividades que ampliem seu desenvolvimento como todo.   

41  Que os cuidados precisam ser maiores e que pode-se trabalhar conteúdos que desenvolvam a coordenação motora.   

42  Além da pedagogia o professor precisa saber desenvolver projetos, trabalhar passo a passo o desenvolvimento da criança aplicando cuidados 
higiênicos, alimentação, observações no físico da criança.  

 

43  O professor precisa ter um conhecimento bem amplo, pois poderia trabalhar números conteúdos, que desenvolva coordenação motora.   

44 X  X 

45  O professor precisa saber cuidar, brincar e educar (TRIPE) trabalhando com música, atividades para trabalhar a coordenação motora. Aguçando a 
adição, fala, visão, e o tato das crianças (bebês) 

 

46  O professor que trabalha no berçário em primeiro lugar deve saber como segurar um bebê, como amamentar na mamadeira, pois é uma forma de 
cuidado. Entre outros.  
O conteúdo a ser trabalhado e sempre manter o ambiente colorido, com música, desenhos na TV e brinquedos de acordo com a criança.  
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47  Desenvolvimento do bebê 
Desenvolvimento da linguagem e coordenação motora 

 

48  Saber que a criança é um ser em desenvolvimento. 
O professor deve trabalhar os conteúdos que desenvolvam a coordenação motora, o desenvolvimento da linguagem, fazendo com que ele se torne 
autônomo. 

 

49  Brinquedos lúdicos, trabalhando a coordenação motora, etc.   

50  Desenvolver a coordenação motora dos bebês e sua fala 
Trabalhar as sensações com texturas.  

 

51  Saber os tipos de materiais que os alunos podem ter contato, para que não se machuquem, trabalhar com o lúdico 
Trabalhar com brincadeiras, sempre de maneira com intencionalidade 
Desenvolver a coordenação motora, cognitiva e psicológica.  

 

52  O professor além de ter conhecimento do que é necessário para lidar com uma criança dessa idade, também deve ter o senso de saber que é de 
grande influência para as crianças.  

 

53  O professor precisa conhecer noções de espaço como, por exemplo, a criança aprender a caminhar, com a fala etc.  

54  O professor precisa saber que além dos cuidados essenciais, os bebês necessitam realizar atividades que estimulem seu desenvolvimento e 
aprendizagem, como por exemplo, seguir com os olhos a luz da lanterna ou brincadeiras com músicas.  

 

55  O professor precisa conhecer cada bebê em que ele irá trabalhar, os conteúdos é música de cantigas, com os brinquedos cavalinhos de balanço.   

56   X 

57   X 

58  Músicalidade, jogos e brincadeiras. Matemática 
De um modo geral todos desde que ela se adapte. 

 

59  Rotinas, crescimento, desenvolvimento e aprendizagem da criança. Motora, equilibrarão, lateralidade, socialização, higiene, linguagem.   

60  O professor precisa ter conhecimentos pedagógicos e ser um profissional que respeita a criança no seu desenvolvimento infantil como um cidadão 
de direitos que deve ser cuidado e respeitado. 
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 Mordidas  

 Respostas  N.R 

1  Uma reunião para os pais para esclarecer as dúvidas frequentes, deixando claro que nessa idade eles usam esse tipo de atitude como defesa, 
disputa de brinquedo.  

 

2   X 

3   X 

4   X 

5   X 

6   X 

7   X 

8   X 

9  Criar mais “momentos” em que possibilitem maior interação entre os alunos, momentos que sejam prazerosos não os deixando ociosos.   

10  Um trabalho junto com a família da criança.   

11   X 

12   X 

13   X 

14  Não, de forma lúdica e dinâmica penso que algo proposto para solucionar o problema.  

15   X 

16   X 

17  Conversaria com os pais para explicar que nessa idade, então convidaria os pais para participar um dia ou período com seus filhos e colegas para 
compreender um pouco mais das crianças fora do ambiente escolar.  

 

18  No momento em que os alunos se arranharem ou brigarem, o professor irá mediar e fazer com que o aluno reflita sobre o acontecido e através das 
rodas de conversas com os alunos.  

 

19   X  

20  Conversando e orientado aos pais, que este momento os alunos estão adaptando a fala, ele vê está maneira como a fala. 
Trabalhar com as crianças a fala com o outro, ou se expressar.  

 

21  Fazer uma reunião com os pais informando que os cuidados são tomados sim, mas as crianças não estão livres de se morderem, que é a fase 
delas.  

 

22   X  

23  Sim, os pais pedem para observar mais, porém outros não vão entender.  

24   X  

25  Cortar as unhas e deixar em espaços maiores  

26  Explicar aos pais a importância e significado da fase oral da criança.  
Propor atividades com brinquedos que eles possam morder, como bolinhas de borracha e mordedores. 
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27  Nunca os deixar (sem uma atividade) e estar mais próxima possível para intervir em uma possível ocorrência e sempre conversar orientando que o 
carinho é o que o amigo tem que receber. 

 

28   x 

29  Poderia ser marcado uma reunião com os pais, explicando que a mordida faz parte das vivências das crianças menores e que é trabalhado isso com 
eles no dia a dia para que haja uma diminuição. 

 

30  Conversar com as famílias, explicando que é uma fase que eles se encontram mostrando para elas que é um fato normal para a idade.  

31   X 

32  O principal é dizer não para a criança, e sempre que acontecer repetir a fala, mas de maneira firme, mas sutil. 
Porém deve ser identificado se: os dentinhos estão crescendo; se a criança sente fome. 

 

33  O professor deve sempre relatar na agenda de seus alunos o que se passa no dia a dia da criança  

34  Conversar, mostrar que isso é da criança, isso ocorre no seu desenvolvimento, ele está;   

35  Poderíamos (-----) no ambiente um dia, onde as famílias dessas crianças estivessem presentes pelo menos meio período, para poderem analisar 
como é o dia a dia de seus filhos. Não é fácil você passar dez horas por dia, cuidando dessas crianças. É complicado. 

 

36   X  

37  Não os deixando com tempo livres sempre corrigindo, quando ocorrer o fato.  

38  Estimular e mostrar que não pode morder, mostrar para criança que dói, machuca.  

39  Com reuniões de pais, informando a importância dos mesmos ter atenção em seus filhos e no comportamento, deixando claro que a escola não 
educa as crianças e também a importância da presença dos pais para observar o comportamento de seus filhos, para ter acompanhamento dos 
mesmos em sala de aula.  

X 

40   x 

41  Primeiro deve ser observado se é algo psicológico, segundo trabalhar com eles que isto não pode ser feito.   

42  Não auto em sala de berçário, por isso não consigo falar sobre o assunto.   

43   X 

44   X  

45  Convoco os pais para uma reunião para ressaltar que as crianças nessa fase estão se autodescobrindo e que é normal que isso aconteça entre 
eles. Que ficamos atentos e que iremos mediar as crianças com conversas.  

 

46   X 

47  Desenvolver atividades em que os bebês foquem a atenção em algo que não seja os amigos.   

48  Procura mudar as atividades, ficar mais atenta com os bebês que estão desenvolvendo a dentição.   

49  Ficar mais tempo ao lado deles, propondo atividades e distraindo para que isso não ocorra.   

50  É necessário que haja o entendimento de que são crianças pequenas, esses hábitos são normais em sua fase. 
Utilizar o lúdico, deixar essas crianças brincarem juntas e não separar, manter um diálogo por mais que não entendam muito bem. 

 

51 X A criança nesta fase, tem estes hábitos, pois sua defesa antes da fala são suas ações como morder, unhar, bater. Esta situação é muito frequente 
com crianças nesta faixa etária, pois desta maneira explicaríamos para os responsáveis da criança, sempre tomando cuidado para não ofender os 
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pais.  

52  Conversar com os familiares, verificar quem são os alunos, e a própria criança que unha se unha ou morde, ou é um colega? 
Tentar verificar quando e o porquê das constantes agressões e tentar evita-las 

 

53  As ações em que poderia utilizar é conversar.  

54  Estar observando quando ocorrem as mordidas e quando se unham, e, sempre trocar de brincadeira ou atividade (ao menos a cada 30 minutos).   

55  Para solução destes problemas trabalhar com os alunos o que pode na sala de aula e o que não pode tratar o colega como se fosse cuidar de si 
mesmo. 
Explicar em reunião com os pais o respeito do assunto que surgiu os filhos mordem e unham o outro, com ajuda dos pais trabalha em conjunto essa 
problemática.  

 

56  Reforço no acompanhamento diário com eles e atividades que construam a interação e bom relacionamento do grupo.   

57   X  

58  Sim de 10 a 12 horas. Sim. As famílias reclamam estão sempre observando a criança. 
Explicar para a família que a criança está tentando se expressar e não tem noção e nem maldade. 

 

59  Diálogo entre as crianças.   

60  Esse processo das crianças morder faz parte de seu desenvolvimento, mas o professor pode fazer sua intervenção por meio do diálogo, conversar 
com a criança explicar que morder o amiguinho doí e que isso não se faz e toda vez que acontecer conversar sempre e relatar a família, pedir para 
os pais também conversarem com seus filhos para aos poucos eles conseguir internalizar que está errado morder o coleguinha. 
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 Avaliação   

 Resposta N.R 

1  Motricidade; autonomia  

2   X  

3   X  

4   X 

5   X 

6   X 

7   X 

8   X 

9  Suas “conquistas” e evoluções, a coordenação motora, seu movimento de “pegar”, “puxar”, sua curiosidade de exploração, são conquistas 
significativas que devem ser estimuladas.  

 

10  Interação e desenvolvimento  

11   X  

12   X 

13   X 

14  Sua evolução, seu rendimento e entre outros aspectos no relatório como itens propositalmente s interação coletiva em conjunto com as outras 
crianças.  

 

15   X 

16   X 

17  Estímulos, estimular a criança, na fala, no explorar ambientes no brincar.   

18  O professor irá avaliar o desenvolvimento do aluno, como se relaciona, com os outros alunos, a coordenação motora, comportamento e afetividade.   

19   X 

20  Coordenação motora, socialização com o outro, adaptação com os brinquedos.  

21  Contemplar que o bebê se adapta ou não a creche, que o bebê come bem ou não, se ele se socializa bem e se já está interagindo com os demais.   

22   X 

23  Sobre os avanços da criança.   

24   X 

25   X 
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26  Seria interessante escrever o acompanhamento do desenvolvimento do bebê individualmente, desde seus movimentos, o que aprendeu a fazer, o 
que ainda não aprendeu a fazer (ex. sentar, andar) explicando que cada criança alcança essas coisas em seu tempo. Falaria também sobre a 
linguagem, a fala, alimentação, interação do bebê com a turma e seu desenvolvimento com as brincadeiras e atividades.  

 

27  Participação nas atividades, 
Desenvolvimento 
Análise dos envolvimentos com o grupo. 

 

28   X 

29  Interação com outras crianças.  
Desenvolvimento motor 
Fala 

 

30  Qual foi o desenvolvimento individual das crianças durante o semestre.   

31   X 

32  Adaptação; relacionamento com os amigos, professores e funcionários. Comportamento, dificuldade na fala.  

33  Comportamento; desenvolvimento; alimentação; relacionamento com a turma; adaptação.  

34  O desenvolvimento motor, cognitivo, alimentação, criação, fantasia, fala, dentre outros.   

35  Comportamento e desenvolvimento.   

36  De conter quais foram o desenvolvimento da criança.   

37  As falas, seu desenvolvimento ao andar se dividi com tranquilidade os seus brinquedos.  

38  Mostrar o que foi trabalhado, vê os pontos positivos, a oralidade da criança foi desenvolvida, a criança sabe se expressar.   

39  A primeira palavra da criança, o seu desenvolvimento durante o período letivo, se a criança interagia com seus colegas de sala brincando.   

40   X  

41  - Pode ser colocado algo sobre seu desenvolvimento em sala, com colegas.  
- Sobre seu comportamento coletivo e individual. 
- Sobre o que se espera do avanço para este aluno.  

 

42  Desenvolvimento pedagógico, autonomia, prévio desenvolvimento manual, percepção, etc.;   

43   X 

44 X  X 

45  A professora poderia falar dos seus principais, desenvolvimento, da sua fala, interação com o colega, o jeito de ser e de agir com os colegas e seu 
desenvolvimento motor,  

 

46   X 

47  Que desenvolveu a coordenação 
Relatar as atividades diárias da criança. 

 

48  Como o bebê está se desenvolvendo, os avanços em relação a linguagem e a coordenação motora, se o bebê é ativo, se ele participa bem das 
atividades. 

 

49  No relatório pode estar o desenvolvimento deles nas brincadeiras, o que a criança comeu, etc.;   



 
 

142 
   

50  Coordenação motora, como lida com objetos, brinquedos. 
Sensações 
Alimentação 

 

51  Se o aluno só engatinha; 
Se faz uso de chupeta; se já tem coordenação motora para segurar objetos, 
Se ele balbucia;  

 

52  Se continua engatinhando ou começou a andar como está se comunicando agora, consegue obedecer às ordens ou não.   

53  Linguagem, autonomia e motricidade.   

54  Desenvolvimento cognitivo, afetivo emocional, coordenação, pronuncia de palavras, pensamento lógico entre outros.   

55  O tato, visual, a socialização entre ambos, interação e compreensão o que eles gostam de fazer e a participação das atividades.   

56   X 

57   X 

58  Se já se alimenta com facilidade. 
Se interagem com o grupo. 
Se a criança se comunica ou tenta se comunica. 
Se ela brinca com os amigos.  

 

59  A curiosidade, a interação com o meio, o tato, e demais sentidos, envolvimento com os demais bebês.   

60  Os itens a serem observados, nesse relatório individual da criança, deve registrar os avanços que atingiu desde quando entrou na creche até o fim 
do semestre, como foi seu período de adaptações, como se relaciona com os coleguinhas de classes e sua interação no grupo. 
 

 

 

 

 

 


