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RESUMO 

Este trabalho investigou como ocorre o cuidado e a educação dos bebês nas práticas educativas 

no berçário de uma creche, localizada na periferia do município de Juiz de Fora, Minas Gerais. 

Apresentou-se, por meio de episódios, uma mostra do processo indissociável das ações de 

cuidar e educar bebês em ambientes coletivos educacionais, numa perspectiva humanizadora. 

A pesquisa foi pautada nos fundamentos da teoria Histórico-Cultural de Vigotski, 

especialmente na situação social do desenvolvimento humano na primeiríssima infância em que 

o processo de humanização se dá na relação com o outro mais experiente e o meio, e nos 

postulados da abordagem Emmi-Pikler, na compreensão das ações de cuidado e educação com 

práticas que respeitam o bebê e a criança pequena, oportunizando o movimento livre e a 

atividade autônoma. A metodologia se firmou numa abordagem qualitativa. O percurso da 

pesquisa aconteceu por meio da observação com registros fotográficos, fílmicos e notas de 

campo, os quais oportunizaram a produção e a análise de episódios a luz da literatura sobre 

cuidado e educação dos bebês. O crescimento e os avanços nos últimos anos sobre a 

primeiríssima infância, no âmbito histórico, legal, documental e acadêmico, contribuíram ao 

longo do tempo para que as possibilidades do trabalho pedagógico com os bebês superassem 

alguns desafios e, também, permitiram elucidar as adversidades ainda presentes no dia a dia da 

creche. No geral, como resultado da pesquisa ficou evidente que em alguns momentos as 

práticas educativas de cuidado eram consideradas dissociáveis das de educação, no entanto, 

diferentes momentos revelaram a creche como espaço educativo, potente e de vida que 

desvelados mostraram a potência das práticas promotoras de aprendizagem e desenvolvimento. 

 

Palavras-chave: Educação. Práticas Educativas. Cuidado e Educação. Creche. Bebês. 

  



 

ABSTRACT 

 

This work investigated how the care and education of babies occurs in educational practices in 

the nursery of a daycare center, located on the outskirts of the municipality of Juiz de Fora, 

Minas Gerais. A showcase was presented dealing with the inseparable process of the actions of 

caring and educating babies in collective educational environments, in a humanizing 

perspective. The study was based on the foundations of Vygotsky's Historical-Cultural Theory, 

especially in the social situation of human development in early childhood, in which the process 

of humanization takes place in the relationship with the more experienced one and with the 

environment; and in the postulates of the Emmi-Pikler Approach, in understanding the care and 

education actions with practices that respect the baby and the small child, allowing free 

movement and autonomous activity. The methodology was grounded on a qualitative approach, 

the research course took place through observation with photographic records, films and field 

notes, which provided the production and analysis of episodes in the light of the literature on 

care and education of babies. The growth and advances in recent years over very early 

childhood, in the historical, legal, documentary and academic fields, have contributed over time 

to the possibilities of pedagogical work with babies to overcome some challenges and also 

allowed to elucidate the adversities still present in the day to day care of the nursery. In general, 

as a result of the research it was evident that at some moments, the educational practices of care 

were considered dissociable from those of education. However, different moments revealed the 

day care center as an educational, potent and lively space that, once unveiled, showed the 

potential of promoting practices of learning and development. 

 

Keywords: Education. Educational practices. Care and Education. Day care Center. Babies. 
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1 INTRODUÇÃO 

O menino que carregava água na peneira 

 

Tenho um livro sobre águas e meninos. 

Gostei mais de um menino 

que carregava água na peneira. 

A mãe disse que carregar água na peneira 

era o mesmo que roubar um vento e sair 

correndo com ele para mostrar aos irmãos. 

A mãe disse que era o mesmo que 

catar espinhos na água. 

O mesmo que criar peixes no bolso. 

O menino era ligado em despropósitos. 

Quis montar os alicerces de uma casa sobre orvalhos. 

A mãe reparou que o menino 

gostava mais do vazio 

do que do cheio. 

Falava que vazios são maiores 

e até infinitos. 

Com o tempo aquele menino 

que era cismado e esquisito 

porque gostava de carregar água na peneira 

Com o tempo descobriu que escrever seria 

o mesmo que carregar água na peneira. 

No escrever o menino viu 

que era capaz de ser 

noviça, monge ou mendigo 

ao mesmo tempo. 

O menino aprendeu a usar as palavras. 

Viu que podia fazer peraltagens com as palavras. 

E começou a fazer peraltagens. 

Foi capaz de interromper o voo de um pássaro botando ponto final na frase. 

Foi capaz de modificar a tarde botando uma chuva nela. 

O menino fazia prodígos. 

Até fez uma pedra dar flor! 

A mãe reparava o menino com ternura. 

A mãe falou: 

Meu filho você vai ser poeta. 

Você vai carregar água na peneira a vida toda. 

Você vai encher os vazios com as suas peraltagens 

E algumas pessoas vão te amar por seus despropósitos. 

 

Manoel de Barros 

Inauguro meu trabalho com Manoel de Barros, por expressar uma linguagem poética 

que nos provoca um movimento de deslocamento do nosso lugar de adulto. A expressão estética 

de seus textos encaminha para revisitar nossas memórias de infâncias, e, também, nos convida 

a imaginar e vivenciar os “despropósitos” de crianças que fomos, que somos e que convivemos. 
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A pesquisa de mestrado ora apresentada trata da primeira infância1, mais 

especificamente da primeiríssima infância, a educação e o cuidado dos bebês nas práticas 

educativas em um espaço coletivo educacional, a creche. A seguir apresento uma narrativa de 

alguns fatos que me conduziram ao encantamento e interesse nesse segmento da Educação 

Infantil (EI). 

Minha trajetória profissional iniciou-se na rede pública de ensino no ano de 1993, na 

função de professora regente e coordenadora pedagógica nos diferentes níveis da Educação 

Básica. Não obstante essa experiência, que contribuiu para minha formação, importa destacar 

um tempo maior de atuação na Educação Infantil. Atualmente me dedico à rede municipal de 

ensino de Juiz de Fora com dois cargos efetivos, sendo um na regência de turma e outro na 

coordenação pedagógica. 

Nos últimos anos da minha jornada profissional me dediquei à coordenação das creches 

na Secretaria de Educação (SE), no que se refere à formação continuada dos profissionais, e ao 

acompanhamento pedagógico. 

Na estrutura organizacional da Prefeitura de Juiz de Fora, a administração das creches 

se faz por instituições comunitárias, filantrópicas sem fins lucrativos em parceria com o 

município por meio de um termo de colaboração. Este termo prevê responsabilidades para o 

poder público e para as instituições parceiras. No geral, é de responsabilidade das instituições 

parceiras a administração com contratação de pessoal e manutenção da creche para a garantia 

do atendimento aos bebês e às crianças bem pequenas e cabe à Secretaria de Educação realizar 

o acompanhamento pedagógico e da aplicação dos recursos públicos, administrar as vagas nas 

creches e realizar a formação continuada dos profissionais. 

Sendo assim, com dedicação no segmento da creche no processo pedagógico e de 

formação continuada, participei de importantes cursos de formação envolvendo as temáticas da 

Educação Infantil promovidos por instituições que dialogam com/sobre a primeira infância, 

como Ministério da Educação (MEC), Secretaria de Educação de Juiz de Fora (SE/JF), 

Universidades Federais e Movimentos Interfóruns de Educação Infantil. 

Dessas formações e atuações sobre/na Educação Infantil emergiram inquietações que 

possibilitaram a temática desta dissertação acerca do cuidado e a educação dos bebês nas 

práticas educativas no berçário de uma creche. Essas inquietações promovem a curiosidade e o 

 
1 A Primeira infância refere-se às crianças menores de cinco anos como trata a legislação educacional brasileira 

vigente. A primeiríssima infância será considerada neste trabalho as crianças da creche, menores de três anos de 

idade, conforme denomina a Fundação Maria Cecília Souto Vidigal em suas publicações, a saber pelo acesso 

disponível em: https://issuu.com/fmcsv/docs/primeir__ssima_inf__ncia_-_uma_pesq_4415472dc38446. 

https://issuu.com/fmcsv/docs/primeir__ssima_inf__ncia_-_uma_pesq_4415472dc38446
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desejo de compreender melhor o dia a dia da creche, dentre elas destacam-se: Como cuidar e 

educar bebês e crianças tão pequenas? As práticas educativas superam a divisão entre o cuidar 

e educar? Que práticas educativas das professoras revelam a existência do binômio cuidar e 

educar? As práticas das professoras2 dissociam o cuidar e o educar? Como? Em que momentos? 

Ao refletir sobre as questões acima, é possível perceber as especificidades e 

peculiaridades dos bebês desde a mais tenra idade. São especificidades que contribuem para um 

olhar diferenciado ao espaço educacional que os atende, a creche. Um olhar que exige rever os 

conceitos naturalizados em nossa sociedade sobre escola e infância, conhecimento e currículo 

(BARBOSA, 2015).  

Os percursos históricos que constituem a creche no país marcam avanços e desafios, 

principalmente na legislação e na produção científica na área da educação. Um avanço 

significativo é a garantia em lei da Educação Infantil/creche fazer parte da primeira etapa da 

Educação Básica, como instituição educacional com uma função social que considera as 

especificidades e potencialidades das crianças menores de três anos. 

Nesse sentido, diante das mudanças de concepção que envolve o cuidado e a educação 

dos bebês a partir da inserção da creche no segmento educacional, compreendo que a mesma 

contribuirá com a referida pesquisa, que observará as práticas educativas na primeiríssima 

infância. 

Importa destacar, neste contexto, a possibilidade de uma instituição de Educação Infantil 

que aposte na criança como sujeito de direitos, histórico-cultural, ativo, participativo, capaz de 

produzir cultura, de ser e estar no mundo, conforme a concepção de criança explícita nas 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil- DCNEI (BRASIL, 2009a): 

Art 4º [...] sujeito histórico e de direitos que, nas interações, relações e práticas 

cotidianas que vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva, brinca, imagina, 

fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, narra, questiona e constrói sentidos 

sobre a natureza e a sociedade, produzindo cultura (BRASIL, 2009a). 

A concepção de infância e criança implícitas nas DCNEIs (BRASIL, 2009a) me 

interpela com inquietações e maior interesse acerca desse lugar, a creche. Um lugar que não 

pode ser considerado como a extensão da casa daqueles que o constituem, com concepções 

maternais e assistencialistas, como também não deve ser um lugar que possui um modelo 

escolar instrucional e preparatório. Um lugar de vida, com crianças pequenas, bem pequenas, 

bebês. Seres participativos, ativos, curiosos, potentes, receptivos, em pleno desenvolvimento. 

 
2 O termo professora é usado neste trabalho no gênero feminino porque todas as professoras da creche pesquisada 

são mulheres.  
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A perspectiva da pesquisa discutida vai ao encontro das especificidades dos bebês, a 

linguagem por meio do corpo, dos movimentos e dos gestos como importantes marcas das 

relações reveladas, de suas escolhas, experiências e participação no ambiente a ser estudado. 

O local dessa pesquisa é um ambiente real que enfrenta no seu dia a dia muitos desafios, 

impasses e problemas podendo ou não influenciar nas práticas educativas dos profissionais, 

mas que me permitiu observar a intencionalidade do trabalho. A possibilidade de um trabalho 

pedagógico que se sustente nos princípios das DCNEI formalizados em práticas educativas em 

que a dinâmica de trabalho com/para os bebês se constitui pela unidade de cuidar e educar.  

Este trabalho resulta de uma pesquisa de mestrado realizada em uma creche da periferia 

do município de Juiz de Fora, no estado de Minas Gerais, com a aprovação do Comitê de Ética 

em Pesquisa da Universidade Federal de São João del-Rei- CEPSJ3. O objeto de estudo está 

centrado nas propostas de cuidado e educação dos bebês nas práticas educativas no berçário 

de uma creche. 

Em especial, a creche é o segmento da Educação Básica imerso em uma rotina de 

cuidados, visto que os bebês necessitam do adulto para se alimentar, se higienizar, se 

locomover, ou seja, para cuidados essenciais da vida humana. Sendo assim, tem o propósito de 

investigar como ocorre o cuidado e a educação dos bebês nas práticas educativas no berçário 

da referida creche. 

Essas especificidades do trabalho com bebês carregam potencialidades e também 

complexidades desse segmento. A concepção de cuidado e educação em instituição educacional 

como direito dos bebês, com práticas educativas que promovam a aprendizagem e 

desenvolvimento, considerados como sujeitos potentes, ativos, participativos, históricos e 

culturais. Uma complexidade do segmento é que na realidade atual essa concepção ainda não 

está totalmente garantida nas práticas educativas das instituições de EI, pois carregam ainda 

resquícios de uma cultura assistencialista no sentido de privilegiar o cuidado numa concepção 

higienista, de guarda, proteção e tutela. 

Assim, a importância de observar as práticas educativas no berçário, considerando os 

contextos e a forma como as relações são estabelecidas nas ações de cuidar e educar como 

processos indissociáveis numa perspectiva humanizadora. 

A Constituição Federal de 1988 – CF/88 (BRASIL, 1988) inaugura o atendimento da 

primeira infância sob a responsabilidade do setor educacional brasileiro. A Carta estabelece 

como dever do Estado a garantia ao direito das crianças de 0 a 5 anos à educação no sistema 

 
3 Parecer Consubstanciado do CEP número 3.382.009. 
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formal institucional. Esse marco imprime uma mudança na concepção de infância e de criança, 

na perspectiva de um trabalho voltado para o cuidado e a educação. A partir da CF/88 (BRASIL, 

1988), encontrei um agrupamento de marcos legais e de documentos oficiais que tratam da 

incorporação das creches e pré-escolas ao setor educacional, as quais serão tratadas nas seções 

seguintes, na perspectiva do acesso e da qualidade no atendimento. 

Assim, constatei, em nosso país, instrumentos legais e oficiais, normativos e 

orientadores que legitimam o cuidar e educar como indissociáveis, a partir de uma concepção 

de bebê e criança considerados cidadãos, sujeitos histórico-culturais, sociais, ativos, potentes, 

participativos, capazes de serem e estarem no mundo. Porém, enquanto os documentos oficiais 

avançaram em relação aos direitos da primeira infância, infelizmente ainda não estão totalmente 

garantidos na realidade, principalmente em relação à creche, no que se refere ao acesso a todos 

que pleiteiam a vaga e a permanência com atendimento de qualidade. 

A razão da pesquisa se fundamenta por sua importância no universo acadêmico visto 

que ainda há poucas produções acerca dessa temática, mais especificamente em creche. Assim, 

vislumbra uma possível contribuição na perspectiva de aproximar as produções da literatura 

com a realidade do atendimento à primeiríssima infância. 

A pesquisa tem como principal objetivo investigar como ocorre o cuidado e a educação 

dos bebês nas práticas educativas no berçário de uma creche localizada no município de Juiz 

de Fora. E como objetivo específico identificar, relacionar e refletir acerca da legislação e da 

produção científica atrelada às práticas observadas em relação ao binômio cuidar e educar. 

A inviabilidade de dissociar o cuidar e educar está nos limites e possibilidades que 

ambos se conjugam e se misturam na ação, como uma unidade. Essa discussão da relação do 

cuidar e educar nasce na transição das creches da assistência social para a educação, quando 

carregam concepções que remetem a uma separação dessa unidade. Em algumas práticas 

educativas, a possibilidade de dissociação faz com que algumas ações pedagógicas se tornem 

menos intencionais e, muitas vezes, pouco humanizadoras. Em outras práticas institucionais, os 

órgãos gestores, separam atividades distintas aos profissionais que cuidam e educam as 

crianças, afirmando, por exemplo, que a um profissional cabem somente os cuidados e ao outro 

as práticas educativas. 

Historicamente, o atendimento aos bebês baseado na concepção assistencialista do 

cuidado predominou no nosso país, a creche foi compreendida como benesse, lugar de abrigo, 

alimentação, higienização, disciplinarização, numa relação de submissão às famílias oriundas 

das classes populares e com condições mínimas de sobrevivência. E a educação (educar) nasce 

culturalmente como o lugar da pedagogização, na perspectiva de preparação da criança para a 



21 

etapa seguinte, considerada um “vir a ser”. Ao romper com essas concepções de cuidado e 

educação, o professor abre caminhos para uma prática docente intencional voltada para o 

desenvolvimento integral da criança, nos seus aspectos afetivos, emocionais, sociais, culturais, 

cognitivos, motores, numa relação que preserva a questão humana. 

Dessa maneira, para compreender na investigação como ocorrem as ações de cuidar e 

educar os bebês nas práticas educativas do berçário da creche foi traçado os percursos 

metodológicos da pesquisa tratados na próxima seção deste trabalho. 

A seção sobre os percursos e instrumentos metodológicos da pesquisa traz uma reflexão 

acerca da produção do conhecimento à luz das ciências humanas em pesquisas educacionais 

por meio de Santos (2006), Lima e Pereira (2018). Apresento os contornos metodológicos desta 

pesquisa com base nos pressupostos de Lakatos e Marconi (2003) descrevendo como 

desenvolvi a investigação no campo. 

O percurso de investigação do campo se constituiu numa abordagem qualitativa, por 

meio de observação com registros fílmicos, fotográficos e “Notas de Campo”, os quais se 

efetivaram para análise das experiências de educação e cuidado dos bebês na rotina do berçário 

da creche. Apresento o processo de geração, triagem, transcrição, organização e análise dos 

dados com base nos objetivos propostos no estudo, no processo de busca de respostas para a 

questão problema. 

A creche Paulo Freire4 é apresentada nessa seção de forma a conhecer um pouco do seu 

contexto e os modos de como são organizados os espaços, materiais e equipamentos, aspectos 

relevantes na manifestação das práticas educativas e na revelação das concepções de infância e 

criança. 

Ainda nessa seção, exponho o resultado de uma revisão bibliográfica no catálogo da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Ensino Superior – CAPES, das teses e 

dissertações publicadas em quatro universidades da região sudeste do país, com o objetivo de 

mensurar as pesquisas realizadas na última década acerca do objeto de estudo. Os resultados da 

revisão apontam a crescente produção científica educacional nesse segmento da Educação 

Infantil e os desafios no sentido de que ainda é ínfimo o quantitativo de pesquisas na última 

década dentro do universo acadêmico educacional. 

A seção três mostra os eventos históricos, culturais, legais e documentais que marcaram 

a Educação Infantil no país, com as contribuições de Azevedo (2013), Guimarães (2011) e 

Kuhlmann Jr. (2015). A seção tem o objetivo de mapear, contextualizar e compreender a 

 
4 Nome fictício da creche pesquisada. 
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influência desses eventos nas práticas educativas desenvolvidas nas instituições de EI nos dias 

de hoje. Ao mesmo tempo que pontua os avanços e conquistas históricas, políticas e legais ao 

longo dos tempos, propicia uma reflexão sobre os desafios e problemas que ainda existem na 

realidade dessa etapa da Educação Básica, especialmente da creche. 

Esta seção está organizada com quatro itens, em duas dimensões, sendo que a primeira 

historiciza a concepção de infância que predominava desde o início do atendimento de crianças 

pequenas em espaço coletivo e trata da inserção da creche (crianças menores de 3 anos) no 

sistema educacional brasileiro, a criança considerada como “sujeito de direitos”. 

Na segunda dimensão focaliza o histórico do atendimento de creche no município de 

Juiz de Fora, com contribuições de pesquisas acadêmicas, teses e dissertações, na perspectiva 

de compreender em que medida o contexto político, histórico, cultural e legal da EI no país 

influenciou a constituição de uma creche, localizada na periferia do município. 

A seção quatro trata das bases teóricas que perfazem esta pesquisa com a contribuição 

da Teoria Histórico-Cultural (THC) e a abordagem Emmi Pikler. Para compreender o 

desenvolvimento infantil, a situação social do desenvolvimento humano na primeiríssima 

infância e as possibilidades de diálogo sobre as práticas educativas entre a THC e a abordagem 

Pikler, para tanto, alguns autores utilizados são: Vygotski (1996, 2008, 2010), Mello (2009, 

2014, 2017a), Lima e Akuri (2017), Mukhina (1996), Falk (2011), Tardos e Feder (2011), 

Tardos (2013). 

Na perspectiva de analisar os dados da investigação, faço um diálogo entre a teoria e a 

prática, apresentando nessa seção alguns eventos por meio de episódios5 considerados 

relevantes na busca dos achados da pesquisa. Esses episódios tratam do papel da professora no 

processo de organização dos tempos e espaços, no estabelecimento de relações harmoniosas, 

com afetividade e colaboração com os bebês. E nesse contexto, apresento como os bebês são 

afetados de forma significativa e como acontece sua aprendizagem e desenvolvimento na rotina 

da creche. 

Na seção cinco, trago a reflexão da indissociabilidade do Cuidar e Educar, primeiro com 

pistas do que a literatura, por meio dos postulados de Kramer et al. (2005a) e Guimarães (2011), 

aponta sobre a realidade, com práticas docentes que ainda consideram possível essa separação. 

Logo, com o aporte das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (BRASIL, 

 
5 Episódio: “[...] 2. parte de uma história[.]” (LÉXICO, 2019); Episódio: “[...] 3.  

acontecimento que se insere num conjunto de outros.”. (INFOPÉDIA, 2019).  Com base nesses significados, 

nomeio episódio como os acontecimentos observados no campo.  
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2009a) e das Diretrizes Municipais (JUIZ DE FORA, 2010), de Lima e Akuri (2017), de Mello 

e Souza (2018), apresento uma discussão sobre o currículo que privilegia o binômio Cuidar e 

Educar numa perspectiva humanizadora que se desdobra em práticas educativas intencionais. 

As considerações finais expressam o desenho do percurso da pesquisa, considerando o 

rigor científico que a mesma necessita, apresentando suas complexidades e influências no 

próprio movimento da investigação e os seus resultados. 

Como na introdução, apresento Manoel de Barros em outras seções, na perspectiva de 

promover encontros com as nossas infâncias, as infâncias dos bebês e crianças pequenas 

presentes e ausentes nos espaços coletivos de educação. A apresentação dos poemas do autor 

tem o propósito de dialogar sobre infância de um lugar diferente do nosso lugar de “adulto”, 

ele nos convida a: valorizar as “coisas desimportantes”, crer na possibilidade de “carregar água 

na peneira”, “renovar o homem usando borboletas”, enfim, ser “um caçador de achadouros da 

infância”. 
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2 METODOLOGIA DA PESQUISA 

Por antes a força da palavra é que me dava a noção. 

Mas em vista do que vi o olhar reforça a palavra. 

 

Manoel de Barros 

Esse fragmento do texto de Manoel de Barros pode conduzir a uma reflexão acerca da 

pesquisa científica e do pesquisador, por meio da metodologia a possibilidade de desenvolver 

seu olhar, quando o poeta diz “o olhar reforça a palavra”, faz todo sentido em pesquisa com 

bebês. 

A presente seção pretende apresentar a metodologia do trabalho e a creche parceira da 

pesquisa. Está dividida em quatro partes, sendo a primeira sobre as ciências humanas na 

pesquisa educacional, ressaltando sua relevância por ser realizada em um processo crítico e 

reflexivo, numa concepção epistemológica no sentido de o pesquisador compreender “como e 

porquê” desvelar o objeto de estudo. Ainda nesta parte trata dos percursos e dos instrumentos 

metodológicos da pesquisa e apresenta o planejamento das fases da pesquisa de campo, 

relatando seus caminhos e como foram usados os instrumentos metodológicos. 

A segunda parte mostra a geração, triagem, transcrição, organização e análise dos dados 

no percurso da pesquisa. E retrata também, como os episódios foram selecionados de forma a 

propiciar uma análise para possíveis respostas à questão problema: como ocorrem o cuidado e 

a educação dos bebês nas práticas educativas no dia a dia do berçário de uma creche? 

A terceira apresenta a creche pesquisada, seu contexto, a organização dos espaços, 

materiais e equipamentos. A apresentação da creche acompanha a exibição de algumas fotos do 

prédio de forma a dimensionar a estrutura e o funcionamento da mesma. 

A última parte desta seção expõe os resultados de uma revisão bibliográfica no catálogo 

da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Ensino Superior – CAPES, das teses e 

dissertações publicadas em quatro universidades da região sudeste do país, com o objetivo de 

mensurar as pesquisas realizadas na última década acerca do objeto de estudo. 

2.1 Pesquisa em Educação: percursos e instrumentos metodológicos da investigação 

O ser humano é capaz de construir, se apropriar e transformar o conhecimento, segundo 

a Teoria Histórico-Cultural. Na sua singularidade, no processo de relação com o outro, na 

sociabilidade desde a mais tenra idade, o homem é capaz de criar sistemas simbólicos, 

principalmente por meio da linguagem. Essa concepção da apropriação do conhecimento, na 
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ótica da THC, pode ser considerada à luz da construção do conhecimento científico, guardadas 

as especificidades que a metodologia científica exige nas pesquisas em Ciências Humanas. 

Ao tratar de pesquisa em educação, Lima e Pereira (2018) consideram a articulação com 

as condições sócio-históricas em que a investigação se processa e a exibição das estruturas 

epistemológicas. Logo, os autores anunciam a tríade “ciência, epistemologia e pesquisa em 

educação” como sendo um encadeamento do processo de investigação (LIMA; PEREIRA, 

2018, p. 31). 

Com isso, a pesquisa educacional “[...] requer um olhar crítico-reflexivo sobre a 

realidade sócio-histórica da produção científica na área da educação, articulada 

indubitavelmente, com o anel trialógico acima especificado, do qual faz parte e é elemento 

imprescindível.”. (LIMA; PEREIRA, 2018, p. 33). 

No movimento de formulação do problema da pesquisa, surgiram diversas inquietações 

acerca da temática: Como cuidar e educar bebês e crianças tão pequenas? As práticas educativas 

superam a divisão entre o cuidar e educar? Que práticas educativas das professoras demostram 

a existência do binômio cuidar e educar? As professoras separam o cuidar e o educar? Como? 

Em que momentos? 

A concepção epistemológica dialoga com a Teoria Histórico-Cultural, pois trata da 

criticidade do pesquisador na relação da realidade sócio-histórica do objeto de pesquisa. A 

ciência considerada como veículo de construção do conhecimento está intimamente ligada à 

epistemologia na pesquisa educacional sendo um conjunto de ferramentas e instrumentos que 

podem garantir indagações pertinentes aos princípios básicos da investigação, em que o 

pesquisador vai alinhavando os caminhos para a produção científica. A postura epistemológica 

permite ao pesquisador desvelar o objeto de estudo e compreender o “como” e o “porquê” fazê-

lo, ou seja, “[...] partindo do entendimento da epistemologia como reflexão e crítica da ciência 

que este desvelamento ocorrerá efetivamente.” (LIMA; PEREIRA, 2018, p.32). 

Na perspectiva de validar a pesquisa, é necessário percorrer um caminho, ou seja, 

assumir uma metodologia, e este caminho fundamentado em uma teoria. Metodologia e teoria 

precisam “[...] ser inseparáveis e adequados ao objeto de pesquisa.” (LIMA; PEREIRA, 2018, 

p.133). 

Em relação à produção do conhecimento, na pesquisa educacional, Lima e Pereira 

(2018) pontuam: 

[...] deve muito mais do que produzir conhecimento científico pelo conhecimento 

científico acerca da educação, deve preocupar-se também e principalmente, dentro de 

seu agir comunicativo, em desbravar caminhos que possibilitem benefícios à 

comunidade científica, à sociedade e mui especialmente à educação. Cabe à pesquisa 
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educacional, portanto, examinar os problemas epistemológicos que penetram no 

campo da educação e, desta forma, com um olhar crítico, construir caminhos diretrizes 

que lhe deem sustentação. (LIMA; PEREIRA, 2018, p. 60-61). 

Diante do exposto sobre a produção do conhecimento científico nas Ciências Humanas 

proposta pelos autores, com a preocupação em desenvolver uma pesquisa educacional que preze 

pelo cuidado ao rigor científico, no compromisso ético de buscar os caminhos e ferramentas 

necessários para uma reflexão do objeto pesquisado. Para tanto, apresento os percursos e 

instrumentos metodológicos dessa pesquisa, na busca dos discursos que se aproximem mais de 

uma determinada realidade social.  

A pesquisa de campo foi realizada na creche Paulo Freire, localizada na periferia do 

município de Juiz de Fora, no estado de Minas Gerais. Está vinculada à Secretaria de Educação, 

por meio de uma parceria. Atualmente, atende o total de 92 crianças com idades entre 4 meses 

a 3 anos, 11 meses e 29 dias. A pesquisa foi realizada apenas nas turmas dos berçários, que 

atendem aos bebês de 4 a 24 meses de idade. 

A creche é o local onde a pesquisa de campo foi realizada na tentativa de responder a 

seguinte questão norteadora: Como ocorre o cuidado e a educação dos bebês nas práticas 

educativas no berçário de uma creche? 

O contexto histórico, político e social da Educação Infantil anuncia avanços nesse 

segmento, mas também mostra marcas de práticas que permearam a concepção de educação 

considerada como ação separada dos cuidados (GUIMARÃES, 2011). Assim sendo, a pesquisa 

pretendeu compreender como ocorrem as práticas educativas no berçário, considerando as 

concepções de educação e cuidados como unidade indissociável. 

A partir dos preceitos apresentados na pesquisa educacional, o estudo, realizado em um 

ambiente real, incitou a possibilidade de encontrar na rotina do berçário da creche situações e 

fatos que provocaram movimentos de reflexões importantes para o processo de investigação, 

os quais ocorreram sob condições críticas e éticas. 

Antes e durante a geração dos dados, por meio da pesquisa de campo, foi realizado uma 

revisão bibliográfica, por meio de uma busca das teses e dissertações do Catálogo da Capes. 

Esta revisão da literatura científica permitiu saber em que estado se encontram as pesquisas 

envolvendo esse tema, bem como, avaliar a relevância do objeto de estudo proposto nesta 

pesquisa de mestrado em meio às produções já realizadas sobre a temática e ainda, presumir 

uma noção da sua possível contribuição para o universo acadêmico educacional e 

consequentemente, para a sociedade. 

A metodologia foi desenvolvida por meio de uma pesquisa de campo numa abordagem 

qualitativa no percurso de investigação. O percurso da pesquisa se deu por meio de observação 
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com registros fotográficos, vídeos e “Notas de Campo”, os quais se efetivaram a partir da 

observação das práticas das professoras sobre os saberes e os fazeres da docência com/para os 

bebês, mais especificamente relacionadas ao binômio cuidar e educar. Primeiramente, no 

ingresso do campo realizei uma observação participante. 

A proposta de fazer observação participante significa que, como pesquisadora,  

vivenciei a rotina junto dos sujeitos da pesquisa (professoras e bebês), fazendo parte desse 

grupo, participando das atividades junto deles. Esse processo contínuo de participação na rotina 

dos berçários se deu em duas semanas de convívio sem a pretensão preliminar de registrar os 

dados da pesquisa, apenas para me inserir no grupo, na perspectiva de tanto pesquisadora quanto 

pesquisados se sentirem confortáveis e acolhidos. 

Para Lakatos e Marconi (2003, p. 190), “[...] a observação é uma técnica de coleta de 

dados para conseguir informações e utiliza os sentidos na obtenção de determinados aspectos 

da realidade. Não consiste apenas em ver e ouvir, mas também em examinar fatos ou fenômenos 

que se desejam estudar.”. Assim, ao iniciar os registros do campo realizei a observação na 

creche como meio de investigação. 

Diante do exposto pelos autores, a observação aconteceu com o intuito de investigar 

como ocorre a educação e o cuidado dos bebês nas práticas educativas das turmas de berçário 

da creche Paulo Freire. Porém foi verificado a predominância das mesmas nos momentos dos 

cuidados, principalmente na alimentação, na higienização e no repouso dos bebês. 

Nessa perspectiva de planejamento, foi elaborado um roteiro de observação como 

norteador da pesquisadora, no sentido de orientar o processo de forma a auxiliar na 

sistematização do trabalho científico. Este roteiro foi um instrumento utilizado com o objetivo 

de focar o meu olhar para o objeto a ser investigado, com a finalidade precípua de ser um dos 

meios para atingir os objetivos propostos para o mesmo. Desse modo, foi possível observar a 

organização dos tempos e espaços, as relações entre bebês e adultos, adultos e bebês, e estes 

com o meio, isto é, a possibilidade de compreender a rotina que permeia esses fazeres, 

principalmente nos momentos de cuidado e educação dos bebês. 
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Quadro 1 – Roteiro de observação geral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

Quadro 2 – Roteiro de observação no berçário 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

Antes de ingressar no campo e durante o período de geração de dados na creche, os 

objetivos do estudo foram apresentados e esclarecidos para as professoras e para os pais e/ou 

responsáveis dos bebês da creche, bem como o papel assumido por mim naquele tempo e 

espaço. Além de esclarecer os objetivos, houve a preocupação em fazer alguns combinados, 

principalmente com as professoras, como, por exemplo, o foco na observação e registros nos 

momentos dos cuidados dos bebês, no banho, nas trocas de fraldas e vestuário, no repouso e 

nas refeições. 

Em seguida, após esclarecimentos entre as partes, com o consentimento do grupo a ser 

observado, por meio de procedimentos éticos, como a assinatura dos Termos de Livre 

Consentimento Esclarecido, iniciou-se um processo da minha inserção com atitudes de 

acolhimento e participação do/no grupo. 

A) Observação geral: 

- A organização do tempo e do espaço da creche: área externa (parque, área verde, o 

acesso, solário); área interna (hall, salas, banheiros, cozinha, refeitório); outros espaços; Tempos 

destinados ao uso dos espaços.  

- Artefatos culturais: brinquedos (estruturados e/ou não estruturados), sucatas, livros de 

literatura; materiais disponibilizados na rotina da creche, por exemplo, de higiene, modelagem, 

pintura, música, dentre outros. 

- As relações: relações entre os bebês, entre eles e todos os adultos; entre eles e os artefatos 

culturais.  

B) Observação específica da rotina no berçário: 

- As relações estabelecidas entre professoras e bebês e os objetos, com foco nos momentos 

de cuidado e educação (no banho, nas trocas de fraldas e vestuário, no repouso dos bebês e nas 

refeições); relações entre os bebês e o ambiente; 

- As professoras: práticas de educação e cuidado dos bebês, suas narrativas, ações e reações 

diante de alguma necessidade dos bebês; a organização do tempo, dos espaços, dos artefatos culturais; 

concepção de infância e bebê, educação e cuidado, que norteiam suas práticas. 

- Os bebês: comportamentos, reações às propostas das professoras, envolvimento com as 

propostas. 

- Rotina: como a rotina ocorre nos momentos de cuidado e educação e como os momentos 

de cuidado e educação alteram a rotina, principalmente na hora do banho, das trocas de fraldas e 

vestuário, nas refeições e no repouso. 
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Desse modo, estive disponível e envolvida com o grupo observado no sentido de 

procurar conhecer seus modos de vida e os aspectos concernentes ao estudo, na perspectiva de 

desvelar aspectos de práticas educativas dessa creche. 

Segundo Lima e Pereira (2018), numa abordagem qualitativa, tanto a pesquisadora 

quanto os pesquisados são indivíduos ativos nesse processo de investigação científica. 

A pesquisa qualitativa apresenta como preocupação fundamental a contextualização 

do objeto de estudo em dada realidade social dinâmica, perpassada por relações e 

interações que se implicam mutuamente. Visa uma análise profunda e significativa do 

objeto que se põe a estudar. (LIMA; PEREIRA, 2018, p. 83). 

Para os autores, a pesquisa qualitativa requer um convívio profundo com pessoas, fatos 

e locais, os quais perfazem o seu objeto, com a finalidade de extrair significados destas relações. 

Conforme já dito anteriormente, a observação foi utilizada como instrumento 

metodológico com registros em “Notas de Campo”, filmagens e fotografias, para análise das 

experiências de educação e cuidados diários na creche. 

Primeiramente, com a preocupação em deixar os bebês e professoras confortáveis com 

a minha presença, me inseri como observadora participante, me envolvendo com a rotina, 

aprendendo seus nomes e conhecendo um pouco daquelas pessoas, criando uma proximidade 

com esse grupo. 

A observação participante se deu com mais intensidade nas duas primeiras semanas, de 

forma livre e espontânea, me envolvi nas experiências diárias com os bebês e professoras, 

cantando as músicas, brincando, participando nos momentos da alimentação, da troca, do 

repouso e da chegada e saída dos bebês e famílias. 

Em seguida, quando o grupo estava aparentemente à vontade com minha presença, 

comecei a filmar e observar as práticas educativas na rotina do berçário. Com a necessidade de 

focar os registros fílmicos e anotações para a coleta dos dados, foi desenvolvida uma 

observação constante, mas com uma participação direta na rotina mais restrita. Porém, o 

processo de observação não foi neutro, por diversas vezes me vi desligando a filmadora para 

contribuir em determinadas situações, por exemplo, na hora da refeição quando um bebê 

vomitou e eu fui dar atenção aos outros da turma para a professora cuidar daquele que estava 

passando mal, ou na hora do repouso em que mais de dois bebês choravam solicitando atenção 

individual do adulto.  

A pesquisa com bebês tem suas peculiaridades, pois eles nos conduzem a uma 

flexibilização das nossas intenções de adulto, muitas vezes prontas e definidas, modificando e 

transgredindo e nos mostrando outras possibilidades de olhar. Em alguns momentos da 

filmagem eles vinham na minha direção, pegavam a filmadora, balbuciavam, faziam poses, 
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apertavam os botões, sorriam, faziam caretas e em outros momentos se comportavam como se 

eu não os estivesse filmando. 

A intenção inicial era usar um tripé para filmar, mas no primeiro dia vi que não daria 

certo, por dois motivos: segurança, visto que os bebês ativos e curiosos com aquele novo 

artefato queriam puxar e explorar, podendo a filmadora virar e/ou cair, e, outro motivo, porque 

o tripé impedia de captar e acompanhar até o final dos episódios e das ações consideradas 

relevantes pelo olhar de pesquisadora. 

As filmagens foram realizadas por câmera móvel, manuseada por mim que me 

locomovia acompanhando os detalhes das ações, das expressões dos sujeitos, dos movimentos 

do corpo nos diferentes espaços da creche, registrando até o final de cada episódio à medida 

que julgava pertinente conforme o objetivo da pesquisa, registrando ações de cuidado e 

educação nas práticas educativas na rotina do berçário da creche. 

Ao final de cada dia de filmagem, eu fazia anotações no caderno de campo, denominado 

“Notas de Campo”. Essas anotações eram de aspectos considerados relevantes para análise com 

os pormenores observados, com proposições de relação com a literatura estudada e possíveis 

dicas para o foco nas próximas filmagens. 

As fotografias foram geradas a partir das filmagens e, sendo a pesquisa de cunho 

qualitativo, as imagens foram produzidas com o objetivo de ser mais um instrumento que 

permitiu mergulhar na complexidade da pesquisa de forma a captar as nuances impossíveis de 

serem vistas pela primeira vez, apenas pelo olhar. Assim, Martins Filho (2005) utilizou esse 

instrumento justificando os sentidos do seu uso: 

Desse modo, o registro fotográfico foi utilizado nesta pesquisa não apenas para ilustrar 

as seções ou dar um “colorido ao texto”, ele representou uma ajuda absolutamente 

indispensável no registro dos relacionamentos dos adultos/crianças, ampliando nossos 

processos visuais. (MARTINS FILHO, 2005, p. 34). 

A filmagem e a fotografia revelam um texto que, dialogado com as observações e “Notas 

de Campo”, oportunizam compreender melhor os sentidos e significados das relações e 

vivências no berçário da creche. 

A fotografia contribuiu para reconstruir o próprio olhar do observador, pois muitos 

dos detalhes apresentados nos registros etnográficos foram completados com base nos 

olhares, gestos, sorrisos, movimentos, posturas de crianças e adultos captados pelo 

clic da máquina. (MARTINS FILHO, 2005, p. 34). 

Como o objeto de pesquisa tem especificidades, visto que no berçário podemos 

identificar as práticas educativas nas sutilezas do dia a dia da creche, optei por produzir as 

fotografias a partir das filmagens. Dessa forma, foi possível captar as sequências das ações e 

reações dos sujeitos envolvidos no processo educacional. As “Notas de Campo” foram feitas 
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concomitantemente às filmagens e contribuíram na busca de respostas às questões da pesquisa. 

As imagens foram realizadas mediante autorização expressa e formal dos responsáveis 

legais dos bebês, das professoras e também da coordenadora da creche conforme estabelece os 

ditames normativos relacionados à conduta ética da pesquisadora e da pesquisa. 

As conversas informais com as professoras sobre as ações de cuidar e educar dos bebês, 

as observações e o registro das “Notas de Campo” foram realizados durante a rotina, 

respeitando a atenção dos adultos aos pequenos. Os registros também foram realizados no 

horário do repouso dos bebês e, no mesmo dia e/ou posterior ao campo, de forma a anotar as 

nuances da rotina na creche. 

Os bebês podiam chegar à unidade, na hora da entrada, a partir das 7 horas até às 8 horas 

da manhã e, na saída, a partir das 14 horas e 30 minutos até às 17 horas. Dessa forma, depois 

de frequentar duas semanas seguidas, em processo de observação participante, passei a fazer a 

observação uma vez na semana, durante o tempo integral do atendimento, chegando por volta 

das 7 horas e saindo às 17 horas. As gravações foram realizadas uma vez na semana, uma média 

de 10 horas por dia, nos meses de setembro e outubro de 2019, perfazendo um total de oito dias 

de registro fílmico. 

Assim, com esse tempo total de participação foi possível ter uma noção da rotina no 

berçário capaz de me proporcionar elementos e condições para análise dos dados da pesquisa, 

o que trata o próximo item. 

2.2 Geração, triagem, transcrição, organização e análise dos dados no percurso da 

pesquisa 

O processo de geração, triagem, transcrição, organização e análise dos dados seguiram 

os parâmetros metodológicos de uma abordagem qualitativa de forma a desenvolver os 

procedimentos com base nos objetivos propostos no estudo e às possíveis respostas para a 

questão problema. A produção científica está relacionada às práticas educativas observadas em 

relação ao binômio Cuidar e Educar dos bebês no berçário da creche, no exercício de 

identificação, relação, reflexão e análise dos achados da investigação. 

Esse exercício de construção e reconstrução na produção científica foi realizado por 

diferentes fases e formas, sendo que na fase da transcrição dos vídeos, cada gravação foi 

assistida por diversas vezes, parando e voltando determinadas imagens, tanto pra identificar as 

nuances da rotina quanto para transcrever os diálogos dos sujeitos. Era realizado um processo 

de análise utilizando também as “Notas de Campo” junto a esse processo de assistir os vídeos 

por diversas vezes, pausar e congelar as imagens. 
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Os dados gerados pela pesquisa foram utilizados nesta dissertação de mestrado por meio 

da formulação de episódios possibilitadores de análise sobre como ocorrem o cuidado e 

educação dos bebês nas práticas educativas no berçário da creche. Esses episódios foram 

selecionados pela pesquisadora conforme relevância na produção de respostas à questão 

problema. 

Após a transcrição das filmagens, foram selecionados alguns episódios que 

apresentavam situações reveladoras para análise acerca da questão problema. Assim, as 

filmagens desses episódios selecionados foram novamente assistidas para capturar imagens que 

pudessem dialogar com os textos teóricos deste trabalho. 

Especialmente as filmagens serviram para a pesquisadora ampliar o registro quando da 

análise dos dados e da redação do trabalho, algumas nuances acerca das relações estabelecidas 

entre a professora e o bebê, entre os bebês, isto é, entre pessoas e espaços e objetos utilizados 

naquele momento, possibilitando compreender como se educa nos momentos de cuidados e 

como se cuida nos momentos de educação. 

Cada imagem foi minuciosamente capturada para se transformar numa sequência de 

fotografias com o objetivo de tentar reproduzir a sequência das ações de cuidar e educar os 

bebês, imbuídas nas práticas educativas diárias na rotina do berçário de uma creche. 

Além da sequência de fotografias, foram registradas as vocalizações dos sujeitos 

buscando o detalhamento de cada episódio, com a finalidade de se aproximar ao máximo 

possível da situação real e ter subsídios possíveis para a investigação pretendida. 

Nesse movimento de seleção foram transcritos um total de 33 episódios nas seis turmas 

de berçários, nove deles socializados aqui, com textos escritos e imagéticos. Esses episódios 

transcritos foram selecionados por aspectos qualitativos e nomeados conforme destaque das 

ações de cuidar e educar nas práticas educativas, sendo um referente ao momento do banho, um 

à brincadeira, um à contação de histórias, três ao repouso e três à alimentação. Esses episódios 

apresentam práticas educativas baseadas no acolhimento, no estabelecimento de vínculos 

afetivos, na colaboração, na comunicação emocional, no cuidado com a saúde e bem-estar dos 

bebês com ações que permitem seu movimento livre, a atividade autônoma, a imitação dos 

sujeitos mais experientes, sua aprendizagem e, consequente desenvolvimento. 

Os aspectos qualitativos da investigação como os diálogos entre as pessoas, as relações, 

as emoções, o semblante do rosto, o movimento do corpo, as ações e reações foram focados na 

minha lente no sentido de procurar compreender como ocorre o cuidado e educação nas práticas 

educativas do berçário da creche. 

A análise dos dados se fez no movimento da pesquisa, permeou todo o processo de 
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investigação, desde a definição do problema para estudo até a finalização da escrita da 

dissertação (GODOY, 1995). Nesse processo, verifiquei a pertinência das questões previamente 

levantadas, procurei construir explicações e interpretações teóricas por meio da análise dos 

dados da pesquisa de campo. 

Assim, com a organização contínua das “Notas de Campo” procurei “[...] identificar 

dimensões, categorias, tendências, padrões e relações desse grupo social[.]”, buscando 

processar o máximo de informações do campo de uma forma significativa (GODOY, 1995, p. 

29). 

Os dados serão arquivados sob minha guarda e responsabilidade por um período mínimo 

de 5 anos a partir da publicação desta dissertação, não sendo divulgados nem compartilhados 

com instituições ou pessoas não vinculadas à pesquisa. Após esse período, os dados serão 

inutilizados, segundo normatização em vigor no país. 

A participação da professora e dos bebês foi voluntária, sendo os sujeitos da pesquisa e 

os pais e/ou responsáveis dos bebês livres para decidirem se queriam ou não participar como 

também se desejassem interromper a participação em qualquer etapa da pesquisa, conforme se 

depreende dos termos que foram assinados. 

A pesquisa foi realizada com garantias éticas aos participantes sob os princípios da 

legalidade, confidencialidade e privacidade. As professoras e os responsáveis pelos bebês 

assinaram um Termo de Consentimento. Esses princípios estão assegurados pela utilização de 

um nome fictício, na disponibilidade de informações sobre a participação em qualquer 

momento da pesquisa e ainda, no compromisso que não haverá nenhum custo para os sujeitos 

da pesquisa neste estudo. 

Importante destacar que não houve riscos e nem mesmo desconforto para os sujeitos da 

pesquisa. Porém, tanto os responsáveis dos bebês quanto as profissionais sempre estiveram à 

vontade e cientes, que em qualquer momento da pesquisa poderiam interromper sua 

participação e no caso dos bebês, a participação dos seus filhos. Como benefício direto aos 

participantes, o resultado permitirá o conhecimento sobre o cuidado e a educação dos bebês e 

como se dá sua aprendizagem e desenvolvimento. E esse benefício direto da pesquisa se 

desdobra em coletivo na perspectiva de contribuir para um atendimento de qualidade aos bebês, 

além da mesma dar a merecida relevância às práticas educativas no berçário da creche. 

Logo, a finalização deste trabalho se deu a partir das contribuições da banca de 

qualificação, com a geração, tabulação, análise dos dados do trabalho de campo e produção do 

texto de mestrado. Após a aprovação da dissertação, será realizada a devolutiva para a 

instituição pesquisada, principalmente para os docentes e os responsáveis pelos bebês. 
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Os resultados da pesquisa são dialogados nas seções que tratam da fundamentação 

teórica sob os princípios da Teoria Histórico-Cultural e a abordagem Emmi Pikler tratados os 

processos de cuidado e educação sob forma de episódios. 

2.3 A creche comunitária Paulo Freire 

Este nome fictício foi dado à creche com a finalidade de homenagear nosso célebre 

educador brasileiro Paulo Freire e, ao mesmo tempo, resguardar a identidade da creche. A 

creche Paulo Freire é comunitária, foi inaugurada em fevereiro de 1986 e está localizada na 

região sudeste da cidade de Juiz de Fora, estado de Minas Gerais. 

A creche Paulo Freire é administrada pela Associação Municipal de Apoio Comunitário 

(AMAC) em parceria com o município de Juiz de Fora, por meio de um Termo de Colaboração 

celebrado em janeiro de 2018, conforme disposto no Edital Nº 006/2017 (JUIZ DE FORA, 

2017) que trata do Chamamento Público para prestação de serviços educacionais. A Secretaria 

de Educação de Juiz de Fora é responsável pelo acompanhamento pedagógico e a formação 

continuada dos profissionais, por meio de visitas e reuniões periódicas. A AMAC recebe os 

recursos para administrar a creche, com despesas de pessoal e manutenção, nos aspectos 

administrativos e pedagógicos. 

A creche atende no período integral, no horário das 7 às 17 horas, 92 crianças menores 

de 3 anos que ingressaram por um cadastro. Este cadastro é aberto a toda a população e existe 

uma classificação por critérios de vulnerabilidade social, com prioridade de atendimento às 

famílias de baixa renda e/ou aos bebês e crianças em risco social. 

A Imagem 1 mostra a entrada principal da creche de acesso dos bebês, famílias, 

comunidade e funcionários. Existe outra entrada sem escada, por trás da creche, usada pelos 

fornecedores para entrega de gêneros alimentícios, materiais e equipamentos. A coordenadora 

da creche relatou que existe um projeto de acessibilidade, para a construção de uma rampa, com 

a finalidade de facilitar a entrada das famílias, principalmente daquelas que chegam de 

carrinhos com seus bebês. No fundo da foto, atrás do prédio da creche, no morro, é possível 

visualizar um pedacinho da comunidade. 
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Imagem 1 – Entrada principal da creche Paulo Freire 

 
 Fonte: Elaborada pela autora (2019) 

 

Na Imagem 2, apresenta a fachada da creche com árvores frondosas que fazem parte de 

um cenário agradável e acolhedor. 

Imagem 2 – Fachada da creche Paulo Freire 

 
             Fonte: Elaborada pela autora (2019) 

A lateral da creche, na Imagem 3, dá acesso ao hall de entrada e da recepção e nos 

fundos, atrás da árvore, permite chegar ao quintal, como denominam as professoras. Esse 

“quintal” (Imagem 4) é um espaço que mede aproximadamente mil metros quadrados e nele 

tem outra área verde, com grama e árvores. E tem também, um barranco e manilhas de cimento 

em formato de trem e balanços de ferro. É um espaço em que os bebês e as crianças gostam de 

frequentar, para correr, brincar, subir e descer o barranco, colher folhas, gravetos, andar 

descalço na grama e na terra. 
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   Imagem 3 – Vista da lateral da creche Paulo Freire 

 
               Fonte: Elaborada pela autora (2019) 

Imagem 4 – Fundos da creche 

 
          Fonte: Elaborada pela autora (2019) 

Nessa creche trabalham 21 profissionais, sendo uma coordenadora, uma assistente 

administrativa, três prestadores de serviços gerais, duas cozinheiras, quatro auxiliares de turma 

e dez professoras com magistério, formação mínima exigida pelo MEC para trabalhar na 

Educação Infantil. Dessas 10 professoras, 6 estão nos berçários I e II e 4 estão nas turmas de 2 

e 3 anos junto com as 4 auxiliares de turma. 

A creche Paulo Freire, como as creches do município, segue a divisão das turmas de 

acordo com a idade. Assim, as turmas são formadas e os bebês e as crianças bem pequenas, ao 
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serem matriculados, seguem a data corte de 31 de março e são separados nas respectivas turmas 

conforme consta abaixo: 

1. Turma de Berçário I – Bebês de 4 a 11 meses; 

2. Turma de Berçário II – Bebês de 12 a 23 meses; 

3. Turma de 2 anos – crianças de 24 a 35 meses; 

4. Turma de 3 anos – crianças de 36 meses. 

A creche localiza-se na periferia da cidade e atende as famílias de alguns bairros do seu 

entorno. Ela possui um prédio com uma estrutura adequada ao atendimento de crianças menores 

de 3 anos de idade, com salas grandes e um amplo espaço externo com área verde. 

O refeitório é espaçoso, porém um pouco quente, e, para aliviar o calor nos dias mais 

quentes, as profissionais ligam os ventiladores durante as refeições e no momento das 

brincadeiras quando as crianças estão brincando. No canto do refeitório tem um playground 

com escorregador, piscina de bolinhas e túnel de centopeia, e no outro canto tem uma casinha 

de bonecas e cadeiras de alimentação. No centro do refeitório possuem mesas e cadeiras 

infantis, proporcionais ao tamanho dos bebês e das crianças bem pequenas, e no fundo tem uma 

mesa grande para as cozinheiras colocarem as refeições. No entorno do refeitório estão 

localizadas as salas, os banheiros, o acesso a cozinha e o hall de entrada/saída da creche. Nas 

paredes do refeitório estão dispostos trabalhos produzidos pelos bebês e pelas crianças, 

pendurados em varais, na altura dos pequenos. 

Os espaços externos e internos da creche são bem organizados e limpos. O hall de 

entrada, lugar em que as famílias circulam, possui uma organização por cantos, conforme 

exposto a seguir.  

O cantinho da leitura, com livros de fácil acesso dos pequenos, com tapete, cadeirinha, 

mesinha e um sofá infantil. Tem um banner de tecido cru com fotos de uma atividade com barro 

realizada com os bebês dos berçários I e II; esse banner tem as marcas dos bebês com pintura 

de barro no tecido. 
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Imagem 5 – Cantinho da leitura 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2019) 

Do outro lado do hall, telas pintadas pelas famílias, penduradas nas réguas das paredes, 

produto de uma atividade realizada por elas junto aos bebês e as crianças. Nesse espaço tem 

dois sofás de alvenaria com almofadas, para as famílias, comunidade e visitantes se 

acomodarem ao chegarem à instituição. 

Imagem 6 – Cantinho das Telas 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2019) 

Na parede deste cantinho da Imagem 7, tem mais telas produzidas pelas famílias. Ainda 

tem um “Cesto de Tesouros” no chão e ao lado da mesa do bazar fica o “Trenzinho da Leitura” 

que percorre pelas turmas carregando os livros preferidos dos bebês e das crianças. 
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Imagem 7 – Cantinho do “Trenzinho de leitura” 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2019) 

Na entrada de acesso ao refeitório e algumas salas de atividades tem uma “Cortina 

Interativa”, como mostra a Imagem 8, produzida com materiais de sucatas de diferentes 

formatos, cores e texturas. E nas paredes da instituição estão dispostas as produções das 

crianças, na altura adequada para que pudessem ter acesso. 

 

Imagem 8 – Cortina Interativa 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2019) 

A sala de atividades dos berçários mede aproximadamente 56m² mais a extensão do 

lavatório, que possui dois fraldários e duas áreas de banho com chuveiro, ambientes separados 

por uma bancada e um portãozinho de madeira da altura dos bebês. A sala de atividades tem 

piso quente de madeira, dois colchões grandes, encapados de napa nas cores azul e laranja, e 
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possui uma boa ventilação e iluminação natural. Além de janelas grandes, ela tem duas portas, 

sendo uma saindo no refeitório e a outra saindo no solário. 

Na sala de atividades 1, atende uma turma de Berçário I e duas turmas de Berçário II, 

existe um quadro interativo produzido pelas professoras e com fundo pintado pelos bebês com 

artefatos como teclado e mouse de computador, telefone, tomada e interruptor, cesta, zíperes 

de roupa, calculadora e tubo de papelão. Durante a pesquisa de campo observei que os bebês 

interagem com esses objetos, dispostos na altura deles. Neste ambiente ainda tem dois colchões 

que medem aproximadamente 9m², uma casinha feita de caixa de leite, espelho grande na 

parede, móbiles de fácil acesso dos bebês, dois vai-e-vens pendurados, estante e caixas com 

diversos brinquedos. Existe também um cercadinho, geralmente chamado de pinteiro, mas 

observei que o mesmo era utilizado para armazenar os brinquedos. 

Os bebês das três turmas desta sala interagem com os artefatos conforme seus desejos e 

nos seus tempos. Além de brincarem bastante com os móbiles, os brinquedos e o quadro 

interativo, eles adoram brincar dentro da casinha de leite. Observei que alguns bebês entram na 

casinha de leite e ficam no cantinho, também quando querem fazer cocô. As professoras ficam 

de longe observando e depois de um tempo da privacidade dos bebês perguntam pra eles se 

acabou e se pode trocar a fralda. 

A sala 2 dispõe de três turmas de Berçário II, que possui dois colchões que medem 

aproximadamente 6m², um escovódromo e uma estante de alvenaria com duas caixas de 

brinquedos. Além disso, na sala têm três espelhos pequenos pendurados, um vai-e-vem, um 

móbile de tampinhas de garrafa pet, uma cortina de fitas e um balanço em formato de sapo que 

costumeiramente fica amarrado no alto. No canto da sala tem um criado com uma televisão 

grande e um som portátil. 

A creche tem também uma sala que funciona a coordenação e a secretaria, uma cozinha, 

uma dispensa, um almoxarifado e um banheiro e um refeitório para uso exclusivo dos 

funcionários. 

Esta apresentação da creche tem o objetivo de dar uma dimensão dos aspectos que 

influenciam as ações de cuidado e educação dos bebês nas práticas educativas na rotina do 

berçário da instituição educacional pesquisada. Dentre esses aspectos estão a organização dos 

espaços, a disponibilidade dos equipamentos, artefatos e brinquedos, a forma como são 

expostos os projetos e produções dos bebês e crianças. A concepção de infância, criança e 

Educação Infantil também são reveladas nesses aspectos e dão pistas das práticas educativas 

desenvolvidas naquele lugar. 
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Assim, no contexto do objeto de pesquisa, exponho no próximo item desta seção uma 

revisão de uma parte da literatura científica, na perspectiva de conhecer uma amostra do 

universo de pesquisas no sudeste brasileiro sobre as produções científicas acerca das práticas 

educativas baseadas na unidade do cuidado e educação dos bebês na rotina do berçário da 

creche. 

2.4 Revisão Bibliográfica: uma amostra do sudeste brasileiro sobre pesquisas em creche 

Em nosso país, legislações e documentos normativos reconhecem a “[...] criança como 

cidadã de direito e de fato, como sujeito sócio-histórico e cultural, cujo desenvolvimento se dá 

de forma integral nos aspectos físicos, emocionais e cognitivos[.]” (NUNES et al., 2011, p. 8), 

ainda que com algumas marcas de retrocessos identificados, conforme tratado na próxima 

seção. Além das contradições em documentos e leis, na realidade educacional do país, há ainda 

mais discrepâncias fazendo com que permaneçam ideais assistencialistas, que não garantem os 

direitos da criança de acesso e permanência à creche.  

Esse cenário em relação ao distanciamento entre o que está garantido na legislação e 

nos documentos oficiais sobre a efetividade das práticas educativas na creche e a realidade 

ainda tímida reflete ou é refletido também na revisão bibliográfica apresentada a seguir. A 

revisão trouxe uma amostra das produções acadêmicas existentes no sudeste do país que têm 

pertinência com a temática: práticas educativas no berçário da creche com o foco nas práticas 

com bebês e crianças menores de três anos de idade. 

O início do percurso metodológico para a realização da pesquisa no catálogo da CAPES 

foi complexo, visto que dependendo da busca deparava com um número expressivo de trabalhos 

disponíveis, mas quando da leitura dos títulos desses trabalhos, a maioria não tinha nenhuma 

relação com a temática pesquisada. 

Nesse movimento, inseri na busca, em nível nacional, “Educação Infantil: práticas 

educativas no berçário da creche com crianças menores de três anos” o que resultou em 987.206 

trabalhos, e com a expressão “Educação Infantil práticas educativas no berçário da creche” 

surgiram 10.411 resultados. Diante da possível dificuldade em analisar os dados por conta do 

número expressivo de resultados e, ainda, por observar que poucos trabalhos tinham relação 

direta com a temática surgiu a necessidade de criar alguns critérios de busca. 

A LDB (BRASIL, 1996), em seu Artigo 30, discrimina que a Educação Infantil será 

oferecida em creche (crianças até 3 anos) e pré-escola (crianças de 4 e 5 anos). O Artigo 89 da 

referida lei estabelece um prazo até três anos, a partir da sua publicação, para os municípios 

integrarem as creches aos sistemas de ensino. 
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Diante do prazo estabelecido na LDB, alguns municípios conseguiram se organizar 

imediatamente, fazendo a transição da administração das creches da Secretaria de Assistência 

Social para a Secretaria de Educação, enquanto outros municípios postergaram até o final de 

2008, data limite dos repasses dos recursos federais referentes às creches. No entanto, a partir 

de 2009 os recursos federais passaram a ser direcionados para a Educação e considerando que 

todos os municípios se organizaram na data limite para essa transição, inferimos que os 

pesquisadores teriam mais subsídios e elementos para estudarem esse segmento na área 

educacional nos últimos dez anos. Assim, como primeiro critério desta revisão, justifica 

delimitar o período de busca entre os anos de 2008 e 2017. 

Para possibilitar o estudo dos dados em relação a uma mostra da realidade da região 

Sudeste, outro critério foi elaborado para a escolha da universidade em cada estado. A 

universidade mais antiga das instituições públicas localizadas na capital dos estados da região 

Sudeste do país foi definida para a revisão. Esse dado foi possível por meio de uma pesquisa 

da data de fundação de cada universidade. 

Diante da definição dos critérios, ficou deliberada a busca nos programas de educação, 

de mestrado e doutorado das universidades: Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG 

(fundada em 1927), Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ (fundada em 1920), 

Universidade Federal do Espírito Santo – UFES (fundada em 1930 para as faculdades de 

Farmácia e Odontologia e em 1954 como Universidade) e Universidade de São Paulo – USP 

(fundada em 1927 para a faculdade de Direito e em 1934 como Universidade). 

Assim, foram inseridas diferentes buscas, com e sem aspas, palavras isoladas, 

expressões, dentre outras. Ambas as pesquisas foram refinadas na opção Mestrado 

(Dissertações) e Doutorado (Teses), nas quatro universidades do sudeste brasileiro, nos anos de 

2008 a 2017, colocando Ciências Humanas na Grande Área do Conhecimento e Educação na 

área de conhecimento, de avaliação e no programa. 

Diante do cenário encontrado no processo inicial de busca de um número insignificante 

de trabalhos que se aproximavam da temática, além de manter os critérios e as áreas de 

conhecimento, o refinamento da busca se deu utilizando palavras-chaves. Assim, utilizei a 

expressão “Práticas educativas na Educação Infantil” e as palavras-chaves isoladas “Berçário” 

e “Creche”. A nova metodologia de busca resultou em 1.525 trabalhos encontrados nas quatro 

universidades, sendo 728 trabalhos da USP, 294 da UFMG, 127 da UFRJ e 376 trabalhos da 

UFES, entre teses e dissertações. 

Desses trabalhos, observei que alguns estavam mesclados com temáticas que envolviam 

o Ensino Fundamental. Sendo assim, com um número ainda considerável de trabalhos que 



43 

apresentavam temáticas diversas e não apenas o que desejava, foi dada a continuidade ao 

processo de busca. Ao observar que o número maior de trabalhos aparecia na expressão 

“Práticas educativas na Educação Infantil”, a pesquisa foi mais refinada utilizando dentro desse 

eixo as palavras “berçário” e “creche”. 

Com o uso dessa metodologia, alcancei um resultado de 310 trabalhos. Após a leitura 

dos títulos e de algumas partes dos resumos para apurar a pertinência com a finalidade da 

revisão bibliográfica, cheguei a um número de 62 trabalhos. 

Ao fazer a leitura minuciosa dos resumos desses 62 trabalhos, identifiquei que 17 

trabalhos apresentam temáticas mais próximas ao objeto da pesquisa. 

O motivo da diminuição desse quantitativo se deu porque detectei na leitura dos resumos 

que muitos trabalhos foram pesquisados na Educação Infantil, porém apenas na pré-escola 

(crianças com idade de 4 e 5 anos). Outros trabalhos, em número reduzido, tratavam de creche 

e bebês, contudo, não tratavam de práticas educativas. Como pesquisei práticas educativas no 

berçário da creche, com bebês de até 3 anos, com o objetivo de verificar como o binômio Cuidar 

e Educar aparece (ou não) nas pesquisas acerca das práticas educativas, os referidos trabalhos 

foram eliminados da busca. 

No universo acadêmico educacional brasileiro existe um número expressivo de 

pesquisas nos diversos segmentos da Educação Básica, da Educação Infantil ao Ensino Médio. 

Contudo, na primeira etapa, no que se refere a pesquisas sobre primeiríssima infância, ainda 

temos que avançar. Ao fazer a pesquisa no catálogo da CAPES, identifiquei que a porcentagem 

é quase inexistente quando a busca é refinada para Educação Infantil, e quando refinei para o 

segmento da creche, especialmente práticas educativas no berçário, essa porcentagem dentro 

de um universo maior se torna insignificante. 

No Gráfico 1 apresentei o índice percentual entre a relação de trabalhos na Educação 

Infantil e aqueles voltados para práticas educativas no berçário da creche. Dos 1.525 trabalhos 

encontrados nas quatro universidades do sudeste brasileiro, 310 foram encontrados quando o 

refinamento se deu mais especificamente com os termos “berçário” e “creche” dentro da 

expressão “práticas educativas na Educação Infantil”. Em seguida, dando continuidade à busca 

em relação à proximidade com a temática chegou-se a um número de 62 trabalhos mais 

especificamente, 17 trabalhos sobre práticas educativas no berçário da creche, correspondendo 

a 1% do universo de trabalhos sobre práticas educativas na Educação Infantil. 
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Gráfico 1 – Percentual de estudos que tratam a temática da pesquisa 

 
Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados da CAPES, 2018. 

Apesar da escassez de trabalhos sobre práticas educativas com bebês em espaço coletivo 

educacional, por outro lado, é interessante ressaltar um número crescente de produções nos 

últimos cinco anos dessa década, conforme mostra o gráfico abaixo. De 2008 a 2012 foram 

publicados cinco trabalhos, enquanto que, de 2013 a 2017, foram computados 12 trabalhos. 

Gráfico 2 – Crescimento de Produções Acadêmicas nos últimos 5 anos 

 
Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados da CAPES, 2018. 

Os dados reafirmam a relevância das pesquisas na Educação Infantil, sobretudo nas 

creches, segmento que ocupa o universo educacional há tão pouco tempo. 

Além da Educação, é possível observar também uma crescente produção científica sobre 

a temática em outras áreas do conhecimento como na Sociologia, na Psicologia, na 

Antropologia e na Medicina. Esse crescente movimento da academia reflete em ações 

importantes que influenciam em políticas públicas para a primeira infância. 

Do resultado da revisão bibliográfica, encontrei 12 dissertações de mestrado e cinco 

teses de doutorado, nas respectivas universidades conforme apresentado no quadro abaixo: 
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Quadro 3 – Revisão bibliográfica de pesquisas sobre práticas educativas no berçário de creche no catálogo da 

Capes, no período entre 2008 e 2017, sudeste brasileiro, 2018. 

Universidade 

Número de 

trabalhos 

encontrados 

Títulos mais 

distantes da 

temática 

Títulos pertinentes à temática 

Dissertações Teses 

USP 33 23 7 3 

UFMG 14 8 4 2 

UFES 10 10 0 0 

UFRJ 5 4 1 0 

Total 62 45 12 5 

Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados obtidos no catálogo da Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Ensino Superior – CAPES, 2018. 

Diante do exposto, no cômputo final nenhum trabalho que se aproximasse da temática 

“práticas educativas no berçário da creche” foi identificado na UFES, apesar de no início da 

busca ter apresentado um número considerável de trabalhos. 

Assim, de modo geral, ao considerar o número de trabalhos expostos desde o início do 

processo de busca até chegar ao número exibido no resultado final, pude inferir que as pesquisas 

na etapa creche e, principalmente, sobre práticas educativas no berçário da creche ainda é ínfima 

dentro do universo acadêmico educacional nas universidades da região sudeste pesquisadas. 

No estudo dos resumos dos 17 trabalhos, identifiquei que as 9 produções a seguir 

contribuem mais nessa busca, visto que a temática está diretamente relacionada ao objeto de 

estudo, a saber: 

1. Duas dissertações descrevem a ressignificação das práticas dos profissionais das 

creches por meio de um processo de formação continuada (ZURAWSKI, 2009; 

CALLIL, 2010); 

2. Uma tese trata sobre as representações das profissionais docentes da creche na 

educação de bebês e crianças bem pequenas (FERRAZ, 2011); 

3. Uma dissertação estuda as práticas docentes de um Centro de Educação Infantil 

(CEI) e a relação híbrida entre o cuidar e educar neste contexto educacional 

(LINS, 2014); 

4. Uma dissertação apresenta um estudo de caso sobre a documentação pedagógica 

instrumentalizada pela prática reflexiva do professor, evidenciada no trabalho com 

os bebês em uma creche universitária (LICHY, 2014); 

5. Uma tese investiga como os professores de um CEI utilizam a linguagem musical 

com os bebês e se suas ações propiciavam ou não aprendizagem e 

desenvolvimento musical infantil (TORMIN, 2014); 
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6. Uma dissertação apresenta o objeto de estudo das práticas cotidianas de quatro 

professoras que atuam em uma turma de 24 crianças de 2 e 3 anos de idade em 

um CEI (GUIMARÃES, 2015); 

7. Uma tese trata as relações de cuidado com os(as) bebês analisados(as) no contexto 

do berçário de uma Unidade Municipal de Educação Infantil – UMEI (PENA, 

2015); 

8. Uma tese investiga que tipos de afecções as vivências ocorridas no meio cultural 

– creche – provocam na constituição de bebês e educadoras como seres humanos 

(OLIVEIRA, 2016); 

Dos 17 trabalhos encontrados no final da pesquisa, 8 contribuem para uma leitura 

complementar, pelas seguintes razões: 

1. Uma dissertação examina o vínculo existente entre individuação e escolarização 

de crianças de 0 a 5 anos tomando como referência a abordagem histórico-cultural 

(ROMANELLI, 2011); 

2. Uma tese fala da construção dos espaços na Educação Infantil e a relação com os 

documentos, com as concepções e práticas educativas (RUIZ, 2016); 

3. Uma dissertação busca redimensionar o termo “cuidado”, procurando isolá-lo do 

campo da pedagogia e analisá-lo à luz das ferramentas conceituais da psicanálise 

freudo-lacaniana, pretendendo, assim, ao apontar para aquilo que de não anônimo 

deve comparecer no laço entre educadora e bebê e que está em causa na 

constituição psíquica do infante (PAYES, 2017); 

4. Uma dissertação investiga como estão organizados os espaços e os tempos para 

bebês, na idade entre 1 e 2 anos, que frequentam uma creche pública municipal, 

em jornada diária integral (COELHO, 2015); 

5. Uma dissertação apresenta as concepções e as práticas em Artes Visuais de 

professoras de uma Unidade Municipal de Educação Infantil – UMEI (SILVA, 

2015); 

6. Uma dissertação analisa as práticas pedagógicas de professoras/es de Educação 

Infantil que, inseridas em uma cultura heteronormativa e sexista, procuram, por 

meio delas, transgredir os estereótipos de gênero (AGUIAR, 2016); 

7. Uma dissertação analisa e problematiza as práticas de leitura literária realizadas 

em turmas de crianças de 4 e 5 anos em uma UMEI (PEREIRA, 2014); 

8. Uma dissertação pretende conhecer e analisar práticas de leitura literária para e 

com as crianças em uma creche filantrópico-comunitária (MATTOS, 2013). 
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Visto isso, a presente pesquisa de mestrado pretende identificar o cuidado e a educação 

dos bebês nas práticas educativas em uma instituição educacional que funciona em regime 

integral. Dos trabalhos relacionados, um trata do hibridismo entre o cuidar e o educar (LINS, 

2014) e o outro discorre sobre as práticas de cuidados com os bebês (PENA, 2015), porém 

ambos com pouca proximidade com o objeto de estudo. 

O primeiro trata de uma pesquisa de mestrado que pretende estudar as práticas docentes 

e a relação híbrida entre o cuidar e educar no contexto educacional. A pesquisa foi realizada em 

uma turma de crianças com idade entre 2 e 3 anos, no Centro de Educação Infantil (CEI), na 

cidade de São Paulo. Propõe a reflexão sobre indissociabilidade entre o cuidar e educar e a 

abrangência do trabalho com a criança pequena. O autor segue procurando compreender a 

consolidação da Educação Infantil como segmento da Educação Básica por meio dos 

acontecimentos históricos e seus desdobramentos. Para tanto, como fundamentação teórica 

propõe o estudo do trabalho docente e a constituição histórica das creches. O autor conclui que 

o contexto sócio-histórico das creches, a transição da creche da assistência social para a 

educação, a constituição do profissional da Educação Infantil são processos que influenciam e 

consagram as ações híbridas presentes no CEI (LINS, 2014). 

O segundo trabalho é uma tese de doutorado, que apresenta o resultado de uma pesquisa 

em uma turma de berçário da Unidade Municipal de Educação Infantil – UMEI, de Belo 

Horizonte, com o objetivo de compreender as relações sociais e técnicas do cuidado com as(os) 

bebês. Analisa sob a dimensão macrossocial, os entrecruzamentos entre cuidado, etnia, gênero, 

classe e raça e microssocial na perspectiva de captar as técnicas do corpo, os sentidos e 

significados nas práticas de cuidado das docentes com (as)os bebês. A pesquisa conclui 

revelando a centralidade do cuidado e da educação no berçário, destacando a contribuição da 

mesma para se pensar em uma pedagogia voltada para a formação humana, com destaque no 

cuidado com os outros (PENA, 2015). 

Esta revisão permitiu perceber que, no universo de pesquisas encontradas sobre 

Educação Infantil, ainda há necessidade de desenvolver mais pesquisas nessa etapa: a creche. 

Em contrapartida, observei também um crescimento gradativo de produções nos últimos cinco 

anos na região Sudeste, talvez pela razão de a creche fazer parte do sistema de ensino brasileiro 

muito recentemente. 

Além de mostrar a importância do estudo dessa etapa da Educação Infantil, a revisão 

bibliográfica possibilitou observar que os estudos das práticas educativas vinham relacionados 

à formação continuada dos profissionais das creches, à linguagem musical, às Artes Visuais, às 

relações entre os bebês e os adultos, e a questão do “cuidar e educar” no dia a dia de um espaço 
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educacional infantil. E dois trabalhos tratavam das práticas de leitura literária, porém, foram 

trabalhos de pesquisas com crianças da pré-escola, de 4 e 5 anos de idade. 

Diante do exposto, destaquei dois fatores principais que foram desencadeados a partir 

desta revisão bibliográfica. O primeiro trata da oportunidade de conhecer uma parte do universo 

acadêmico acerca da temática, com dados referentes a uma realidade parcial, das teses e 

dissertações dos programas de educação, de quatro universidades públicas, da região Sudeste 

do país. O segundo destaca a possibilidade de reafirmar o objeto de pesquisa do mestrado, com 

vistas a contribuir não apenas para o aumento dessa estatística sobre pesquisas na creche – mais 

especificamente, práticas de educação e cuidado de bebês –, mas também na disseminação do 

ato humanizador de cuidado com o outro, muito presente nesta etapa da educação e ainda quase 

nada discutido nas pesquisas. 

A próxima seção apresenta os acontecimentos históricos, culturais, legais e 

documentais, oficiais e orientadores, que marcaram os rumos da Educação Infantil ao longo dos 

tempos no Brasil. Esses acontecimentos permitem compreender alguns dos seus resquícios 

ainda presentes na atualidade nas práticas educativas das instituições de Educação Infantil. Essa 

compreensão cria oportunidades para uma formação continuada dos profissionais, com 

reflexões sobre as práticas educativas na creche, na perspectiva de um trabalho docente com 

intencionalidade pedagógica. 
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3 EVENTOS HISTÓRICOS, CULTURAIS, LEGAIS E DOCUMENTAIS QUE 

MARCAM OS PERCURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL NO BRASIL 

“Sou hoje um caçador de achadouros da infância. Vou meio dementado e 

enxada às costas cavar no meu quintal vestígios dos meninos que fomos”. 

Manoel de Barros 

Anuncio esta seção com um fragmento do livro “Memórias inventadas: a infância”, de 

Manoel de Barros. Em prosa, o poeta adulto se volta ao passado com memórias de uma infância 

ora real, ora inventada, sem nostalgia, mas com alegria e numa perspectiva filosófica. A infância 

desejada e concebida na contemporaneidade tem um percurso anterior que merece ser desvelado 

e o poeta Manoel de Barros nos inspira a “cavar” os contextos das infâncias no decorrer dos 

tempos. 

Sendo assim, como “caçadora de achadouros da infância” proponho nesta seção 

discorrer sobre a história da infância e da Educação Infantil, as concepções de infância que 

permeavam as práticas educativas dos adultos responsáveis pelas crianças. Logo, continuando 

a “caça” no contexto histórico do ingresso das creches no sistema educacional brasileiro com o 

advento da educação e cuidado como indissociáveis no processo de formação humana. 

Nesse cenário, pretendo apresentar o processo histórico à luz da legislação e da literatura 

sobre Educação Infantil, em especial a creche, compreendida como o segmento que integra os 

bebês6 e as crianças bem pequenas de até 3 anos de idade.  

Em suma, a seção está organizada em duas dimensões. Sendo a primeira, a partir de uma 

dimensão macro, apresento o processo histórico da infância e da Educação Infantil na Europa 

e no Brasil, e a inserção da creche na educação. 

Na segunda, dimensão considerada micro, não no sentido de ser menos importante, mas 

medida por uma referência geográfica, destaco o contexto das creches no município de Juiz de 

Fora, lócus da pesquisa discutida nesta dissertação. 

Dessa maneira, ressalto os aspectos históricos e legais relevantes em ambas dimensões 

que se intercruzam e se influenciam na concepção de infância implícita nas práticas educativas 

das instituições de Educação Infantil da contemporaneidade. Envolta no objeto de pesquisa, 

 
6A Base Nacional Comum Curricular da EI/2017 (BRASIL, 2017), nomeia bebês aqueles com menos de 18 meses 

de idade; crianças bem pequenas como crianças entre 19 meses e 3 anos e 11 meses; crianças pequenas como 

crianças entre 4 anos e 5 anos e 11 meses. Porém, utilizamos a nomenclatura bebês para aqueles com menos de 

24 meses, conforme considera a rede de creches do município e trata o anexo III da Resolução nº 01/2013 do 

Conselho Municipal de Educação de Juiz de Fora (JUIZ DE FORA, 2013). 
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pretendo desvelar o advento das práticas educativas na creche que privilegiam o cuidado e a 

educação como uma unidade, numa perspectiva humanizadora. 

O contexto histórico, legal e documental, ora apresentados, são congruentes com autores 

que pesquisam e estudam infância no país quando afirmam que os bebês passaram a ser 

considerados como sujeitos presentes, potentes, ativos, participativos e culturais, muito 

recentemente, principalmente no contexto educacional. 

Dessa forma, surge a necessidade de apresentar nesta seção as conquistas e os avanços 

dos últimos tempos, na legislação, nos documentos oficiais federais e municipais, nas pesquisas 

acadêmicas e na literatura, conquistados muitas vezes por meio de lutas dos movimentos sociais 

da sociedade civil organizada, preocupados em atender às necessidades da sociedade. Além das 

conquistas históricas na Educação Infantil, faz-se necessário pontuar e refletir sobre os desafios 

e problemas que ainda persistem na realidade dessa etapa da Educação Básica, especialmente 

no segmento da creche. 

3.1 Infância e Educação Infantil no Brasil: influências e percursos históricos 

A concepção de educação, infância, bebê e criança constituída neste século advêm de 

influências ao longo da história da humanidade, no âmbito histórico, cultural, econômico, 

político, social e legal revelados na sociedade, marcadas em seus tempos e espaços, somadas 

às contribuições de estudos sobre a primeira infância. 

Dessa forma, parece relevante retomar momentos significativos da história para 

compreender as concepções que permeiam o contexto atual da Educação Infantil brasileira, 

principalmente o da creche, sob a ótica das relações de cuidado e educação nas práticas 

educativas, como fundamentais no processo de aprendizagem, desenvolvimento e humanização 

dos bebês. 

A discussão da infância não se fazia presente na fase da Antiguidade à Idade Média, as 

crianças não eram consideradas nessa época. O período da infância era muito curto, as crianças 

eram vistas como objetos de descontração, era um elemento neutro sem muita importância na 

sociedade, pois não existia o sentimento de infância (AZEVEDO, 2013). 

No século XVII, o conceito de infância era inexistente, as mães não podiam se apegar a 

seus filhos por causa do alto índice de mortalidade, no sentido de preservá-las do sentimento de 

dor caso seu filho morresse. Desde o nascimento até os 3 ou 4 anos de idade, a criança ficava 

sob os cuidados da ama de leite na casa de campo, longe dos pais. Assim, não criavam vínculo 

afetivo e sentimento materno com os pais quando retornavam para casa. E caso a criança não 
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sobrevivesse, os pais nem compareciam no sepultamento, o que conotava a indiferença. Ariès 

explica como sendo “insensibilidade”, muito comum na época (AZEVEDO, 2013). 

Para Azevedo (2013), a criança vivia na primeira infância sem os cuidados da mãe e não 

se misturava a vida dos adultos. Porém tão logo começasse a andar sozinha e a desempenhar 

algumas tarefas era confundida com os adultos, não se distinguia mais deles na sociedade. 

Para Kuhlmann Jr. (2015), esses registros sobre a infância apresentados pela autora 

referem à infância de crianças das classes mais altas, da nobreza. Ele pontua que a dificuldade 

em contar uma interpretação das diferentes infâncias numa perspectiva bilateral, está em 

encontrar registros sobre a infância das camadas populares. Fragmentos encontrados entre os 

séculos XVII e XVIII sobre a infância popular permitiram compreender que além do alto índice 

de mortalidade infantil, muitas pessoas moravam em casas pequenas e com precariedade das 

condições econômicas, o que poderia gerarar relações familiares complexas, envolvendo vários 

parentes em um mesmo espaço. 

Em contrapartida, o autor salienta que, enquanto há dificuldade em encontrar registros 

da infância das classes sociais menos favorecidas, existem muitos documentos referentes à vida 

pública de iniciativas destinadas a assistência aos pobres, por meio daqueles favorecidos com 

a ideia de proteção, educação e disciplina dos filhos dos pobres (KUHLMANN JR., 2015). 

Etimologicamente, a palavra “infância” tem origem no latim infantia, do verbo fari que 

significa falar, onde fan corresponde a falante e in constitui a negação do verbo. Portanto, infans 

refere-se ao indivíduo que ainda não é capaz de falar (DICIO, 2019a). 

O significado etimológico da palavra infância correspondia à concepção, daquela época 

entre os séculos XVII e XVIII, de incapaz, os bebês e crianças bem pequenas, os quais ficavam 

numa condição de anonimato. Isso quer dizer que a criança começava a existir no mundo dos 

adultos após falar, andar e quando já desempenhava alguma tarefa sozinha. Nesse contexto de 

desempenhar tarefas, a criança era vista como um adulto em miniatura, o menino se vestia igual 

ao pai e a menina igual à mãe (AZEVEDO, 2013). 

Kuhlmann Jr. (2015) discorre sobre a definição de infância, analisa os diversos 

elementos que a definem e não apenas um elemento determinante como o significado 

etimológico, a idade cronológica ou o fator biológico. Para ele, infância tem um significado 

genérico que existe em função das transformações sociais associadas a um sistema de status e 

de papel de uma determinada sociedade. Da mesma forma, considera quando trata a história da 

Educação Infantil, leva em conta a estreita relação entre as instituições da criança pequena “[...] 

com as questões que dizem respeito à história da infância, da família, da população, da 

urbanização, do trabalho, das relações de produção, etc[.]”. (KUHLMANN JR., 2015, p. 16). 
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Guimarães (2011) acrescenta em relação aos estudos de Ariès que, no decorrer do século 

XVIII e início do XIX começa a nascer o sentimento de infância na contramão do que as 

crianças viviam na Idade Média, consideradas como diferentes dos adultos. 

Contudo, Kuhlmann Jr. (2015) pontua que a transformação da infância não é linear e 

nem mesmo ascendente, é um processo complexo, atrelado a classes e a diferentes infâncias, 

num determinado período histórico. 

Esses estudos sobre a infância nos revelam uma melhoria nos cuidados e educação com 

as crianças ao longo da história, porém, é preciso considerar essa não linearidade salientada 

pelo autor sobre a evolução da concepção de infância no país e no mundo. Um exemplo disso 

é que em pleno século XXI ainda existem situações de violência, abandono e injustiças 

vivenciadas por nossas crianças que muitas vezes contradizem com o percurso da evolução da 

história da infância no país. 

No final do século XVII, a ausência do sentimento de infância foi desaparecendo e a 

criança passou a viver uma espécie de quarentena na escola. Essa separação permitiu nascer 

uma afeição entre pais e filhos, começando, assim, a desenvolver um sentimento de infância, 

primeiramente na camada nobre da sociedade (KUHLMANN JR., 2015). 

Na Modernidade, com a preocupação da formação moral dos alunos, a escola começa a 

separar os alunos por idade, com a justificativa de proteger a criança, então nasce a censura, 

sob um viés religioso, sob o princípio de protegê-la do pecado. Um benefício que pode ser 

vislumbrado nessa separação das turmas por idade seria um prenúncio do reconhecimento das 

especificidades da infância e da juventude (AZEVEDO, 2013). 

Azevedo (2013, p. 39) conclui que a infância, considerada como uma fase específica 

torna-se uma “invenção” da modernidade, com algumas peculiaridades que marcam o trato com 

a criança, como: comparação da criança com o anjo, a diferenciação do vestuário do adulto, as 

restrições aos espaços de convívio, censura em alguns livros de literatura e início de produção 

de livros específicos para crianças, é claro, uma literatura infantil com perspectiva moral e 

disciplinar. 

Azevedo (2013) corrobora com Guimarães (2011) ao destacar as razões que levaram a 

mudança no conceito de infância, como a necessidade de um sistema de educação, alteração na 

estrutura familiar, desenvolvimento do capitalismo e crescimento da maturidade emocional dos 

pais. Dessa maneira, diante da necessidade de um sistema educacional, surgem algumas 

instituições educacionais de Educação Infantil na Europa e no Brasil.  



53 

No Brasil, a ideia de creches e salas asilos foi formulada para o povo “ignorante” e de 

classe social desfavorecida, funcionava sob um regime disciplinar e era defendida sua 

existência para a liberação da mãe para o mercado de trabalho (PARDAL, 2013, p. 77). 

O Brasil sofreu influências europeias quando da chegada dos jesuítas principalmente no 

que se refere à concepção de criança pura e inocente, vista como um “papel em branco” em que 

os mesmos inscreviam sua cultura. Os jesuítas ofereciam uma forte base conteudista da 

educação moral e religiosa para as crianças indígenas, negras e mestiças brasileiras e 

desconsideravam suas culturas (AZEVEDO, 2013). 

Com mudanças políticas no Brasil, tais tendências europeias foram sofrendo 

modificações na concepção de infância, no sentido de ver a criança como alguém que precisa 

de cuidado e proteção hoje, para ser preparada na formação do adulto de amanhã, porém, não 

desaparecendo do contexto das práticas da escola infantil a ideia de fragilidade, pureza e 

inacabamento da criança, pois ainda encontramos resquícios dessa concepção até os dias atuais 

(AZEVEDO, 2013). 

Os resquícios dessa concepção de infância e de criança como pura, inocente, ingênua e 

frágil está presente nos dias de hoje nos discursos das pessoas e muitas vezes até dos 

profissionais que atuam na Educação Infantil. Um discurso que pode ou não estar atrelado a 

práticas educativas que dificilmente emancipam as crianças, sob um olhar para um sujeito 

passivo e ainda incapaz. 

Conforme Azevedo (2013), a educação pré-escolar brasileira surge também no século 

XVIII com a concepção de atendimento assistencial, de guarda e cuidados com as crianças. O 

caráter assistencial destinava-se às classes sociais menos favorecidas e as instituições que 

cuidavam dessas crianças tinham o objetivo disciplinar e de aquietar as relações sociais em um 

processo de submissão. 

No período republicano brasileiro, a partir da segunda metade do século XIX, foi dada 

maior relevância à infância, passando de infância abandonada para o centro das atenções no 

que se refere aos interesses governamentais, devido aos benefícios políticos advindos do 

investimento no atendimento a essa demanda. A partir dessa época, despertou um olhar 

assistencialista para a primeira infância com o surgimento de legislações, de instituições sociais, 

de creches nas indústrias e de estratégias para atender as crianças das camadas populares. A 

educação assistencialista era focada no mérito de retirar as crianças das ruas, destinada às 

classes mais pobres e era oferecido um atendimento de baixa qualidade. Para a autora, sem 

exigência de qualificação dos adultos, nesse período bastava querer e gostar de crianças para 

conseguir trabalhar nas instituições assistenciais (AZEVEDO, 2013). 
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Até o momento atual, no decurso da história da infância, as crianças das camadas 

populares possivelmente têm vivido as mazelas da sociedade, sofrendo os preconceitos da 

sociedade em cada período, com dificuldades para desfrutarem essa fase da vida humana de 

forma plena, com seus direitos fundamentais garantidos nos aspectos sociais, afetivos, 

biológicos, emocionais, cognitivos, culturais e psíquicos. 

Segue na década de 1930 uma educação compensatória das carências das camadas 

populares, uma ideia de preparar as crianças para as etapas escolares seguintes do Ensino 

Fundamental, na época, era denominada primeiro grau. Um período de muitas mudanças na 

organização da sociedade e também de descobertas sobre o desenvolvimento infantil, 

motivando o surgimento às indagações e aos questionamentos em relação à escola tradicional 

(AZEVEDO, 2013). 

Essa ideia de a Educação Infantil ser uma fase preparatória para o Ensino Fundamental 

ainda se vê presente na concepção das pessoas nos dias atuais. Uma preparação que muitas 

vezes desconsidera as necessidades da criança, como brincar, interagir, criar, conhecer-se, 

produzir, relacionar, vivenciar, ser e estar no mundo. 

Nas décadas de 1970 e 1980, com o movimento de urbanização, o aumento da inserção 

da mulher no mercado de trabalho e a pressão dos movimentos sociais sobre os direitos da 

primeira infância motivaram a necessidade da inserção das crianças menores de seis anos no 

sistema educacional e, por consequência, emergência da expansão desse atendimento 

(AZEVEDO, 2013).  

Em relação às creches brasileiras, as mesmas sugiram no final do século XIX, com a 

finalidade de atender aos pobres, numa perspectiva de guarda, com a intenção de cuidar da 

alimentação, higienização e segurança da criança. Com um crescente interesse de grupos que 

lutavam pelas crianças pequenas, em 1899 foi criado o Instituto de Proteção e Assistência à 

Infância (IPAI) do Brasil e também, inaugurada a primeira creche para filhos de operários, que 

pertencia à Companhia de Fiação de Tecidos Corcovado, no Rio de Janeiro. O IPAI e as 

instituições infantis criadas no Brasil nascem no cunho social para proteger e cuidar das crianças 

de classes subalternas (AZEVEDO, 2013). 

Reis (2013) explicita os objetivos do IPAI, vislumbrar o atendimento às questões de 

saúde, assistência social e jurídica que envolvia as crianças brasileiras menores de oito anos. 

Dessa maneira, é possível observar que as primeiras iniciativas para as crianças pequenas foram 

baseadas em concepções médico-higienista, assistencialista com caráter disciplinador das 

camadas populares. 
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De acordo com Pardal (2013), além da concepção assistencialista designada à creche 

para crianças oriundas de famílias de classes sociais menos favorecidas, bem como sua 

finalidade e função, o Brasil também herdou da língua francesa a nomenclatura “creche” que 

significa manjedoura do presépio. 

A década de 1980 foi marcada por uma reorientação de enfoque da concepção de 

infância, a criança vista como “objeto de tutela”, para a criança como “sujeito de direitos” 

(GUIMARÃES, 2011, p. 29). Desde então, a criança começa a ser inserida no sistema 

educacional, novas leis e documentos são aprovados e divulgados, como veremos no próximo 

item. 

3.2 A legislação brasileira para a primeira infância: a criança como “sujeito de direitos” 

Desde a promulgação da Constituição Federal de 1988 – CF/88 (BRASIL, 1988), a 

Educação Infantil faz parte da primeira etapa da Educação Básica e é garantido no Brasil o 

atendimento à primeira infância, das crianças menores de 5 anos, no sistema educacional. 

Assim, é dever do Estado a garantia do direito de serem educados e cuidados em creches e pré-

escolas. 

A partir da Carta (BRASIL, 1988), os bebês e as crianças brasileiras são reconhecidas 

como cidadãos e sujeitos de direitos: 

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao 

adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à 

educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade 

e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de 

negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão (BRASIL, 

1988). 

Logo, os direitos das crianças brasileiras, a contribuição das ciências, o 

desenvolvimento de teorias do desenvolvimento, as garantias de cidadania, a divisão das fases 

do desenvolvimento infantil introduz um novo ideal de criança (GUIMARÃES, 2011). Porém, 

a autora chama a atenção acerca da constituição do discurso banalizado desses direitos distantes 

da análise da realidade da criança brasileira (GUIMARÃES, 2011, p. 29). 

A Constituição Federal – CF/88 contribuiu para o fortalecimento dos movimentos 

sociais focados nos direitos das crianças e para a homologação de diversas leis que afirmam as 

crianças como “cidadãs de pouca idade” (GUIMARÃES, 2011, p. 29). A partir de sua 

promulgação, encontramos um arcabouço de marcos legais que tratam dos direitos dos bebês e 

crianças bem pequenas, e, também, da incorporação das creches e pré-escolas ao setor 

educacional, conforme anunciadas no quadro abaixo. 
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Quadro 4 – Documentos educacionais federais, oficiais e mandatórios 

Legislação 

Nº/Ano de Publicação 

Regulamentação Em 

Vigência 

1988 Constituição da República Federativa do Brasil x 

Lei nº 8.069 de 1990 Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA x 

Lei nº 9.394 de 1996 Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB x 

Resolução CEB nº 1 de 1999 Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil  

Lei nº 10.172 de 2001 Plano Nacional de Educação – PNE  

Resolução CNE/CP nº 05 de 

2009 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil – 

DCNEI 

x 

Lei nº 13.005 de 2014 Plano Nacional de Educação – PNE x 

Resolução CNE/CP nº 2 de 

2017 

Base Nacional Comum Curricular x 

Fonte: Elaborado pela própria autora com base nos documentos oficiais publicados. 

Assim, seguem também uma evolução de documentos oficiais orientadores e 

norteadores do trabalho educacional com a primeira infância. É interessante observar que os 

bebês passaram a ocupar um lugar nos documentos oficiais a partir da CF/88. 

O ECA (BRASIL, 1990) é um instrumento legal que garante os direitos à criança e ao 

adolescente de crescerem como cidadãos. No que se refere ao atendimento em creche e escola, 

o ECA trata, conforme a CF/88, como sendo um direito da criança e um dever do Estado. 

O atendimento em creches, ambiente educacional é garantido também na LDB, com a 

finalidade de propiciar desenvolvimento integral das crianças menores de 3 anos, 

complementando a ação da família e da comunidade. 

Na realidade social brasileira, a maioria das creches se originaram de iniciativas 

comunitárias e filantrópicas apoiadas pelas Secretarias de Assistência Social por meio de 

convênios (GUIMARÃES, 2011). 

Em seu artigo 89, a LDB dá um prazo para os municípios transferirem a gestão das 

creches da Assistência Social para a Educação: “[...] as creches e pré-escolas existentes ou que 

venham a ser criadas deverão, no prazo de três anos, a contar da publicação desta Lei, integrar-

se ao respectivo sistema de ensino” (BRASIL, 1996). A partir dessa nova ordenação legal, a 

creche desloca-se da assistência social para a educação.  

Esse artigo da LDB rompe com a concepção assistencialista do atendimento em creche 

como uma “benesse” ou favor às crianças de famílias mais carentes ou para atender às mães 

trabalhadoras, para o entendimento que a creche é um direito da criança, lugar propício “[...] de 

experiências significativas e afetivas no seio das interações entre crianças, entre adultos e entre 

crianças e adultos” (GUIMARÃES; KRAMER, 2009, p. 83). 
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Isto posto, Guimarães (2011) salienta que os municípios se organizaram de formas 

distintas nos estados brasileiros para fazerem essa transição. A autora destaca que a transição 

vai além do legal, do financeiro e do administrativo e que estar sob a coordenação da Secretaria 

de Educação significa também ressignificar a concepção de infância e criança. Surge, daí, a 

necessidade em discutir sobre a qualidade do trabalho, a formação dos profissionais entre outros 

aspectos que deem uma dimensão educativa no atendimento às crianças bem pequenas. Como 

nem todos os municípios deram conta dessa transição na sua ampla totalidade, ainda é possível 

presenciar práticas com resquícios de uma concepção assistencialista de guarda, controle e 

benesse, o atendimento considerado como um favor às famílias menos favorecidas e não como 

um direito às crianças.  

Após três anos da LDB, foram publicadas as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação Infantil (BRASIL, 1999), conforme trata seu Art. 2º, com o objetivo de conduzir “[...] 

as Instituições de Educação Infantil dos Sistemas Brasileiros de Ensino, na organização, 

articulação, desenvolvimento e avaliação de suas propostas pedagógicas.”. (BRASIL, 1999). 

Em 2001, foi publicado o Plano Nacional de Educação – PNE (BRASIL, 2001) que 

previa um planejamento de metas na educação a serem cumpridas por um período de dez anos. 

A meta para a Educação Infantil era atender 50% das crianças até 3 anos de idade e 80% das 

crianças de 4 e 5 anos de idade. 

Em resposta a uma entrevista na revista Nova Escola no ano de 2010, sobre o balanço 

do PNE, o presidente-executivo do movimento, “Todos pela Educação”, daquela época, 

discorre sobre a falta de definição de verbas aos municípios e estados que deem aos governos 

desses entes condições de gestão educacional (RAMOS, 2010, p. 1). 

Esse tem sido um problema no nosso país, a questão do regime de colaboração dos entes 

federados na responsabilidade da educação determinada na CF/88, por não deixar claro como 

deve ser na prática esse regime de colaboração. Com isso, no caso do município, tem a 

responsabilidade em assumir a Educação Infantil, porém, dependendo do seu tamanho, conta 

com recursos mínimos para o investimento necessário nessa etapa da Educação Básica. 

As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (DCNEI) revisada em 

2009, ainda em vigor, em seu Art. 2º determina os princípios, fundamentos e procedimentos da 

Educação Infantil na orientação de “[...] políticas públicas na área e a elaboração, planejamento, 

execução e avaliação de propostas pedagógicas e curriculares” (BRASIL, 2009a). 

Essa Resolução nº 5/2009 substitui a Resolução nº 1/1999 com uma abordagem mais 

ampla, pois atende a diversidade étnica, racial, social e cultural do país, além de inserir a 

importância do contato das crianças pequenas com a natureza, como também o acesso às 
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práticas ambientalmente sustentáveis. E ainda, é possível notar que esta Resolução em vigor 

apresenta uma concepção de educação e infância, considerando as interações e as brincadeiras 

como eixo norteador do trabalho, apresentando como devem ser as propostas pedagógicas, o 

currículo e as práticas educativas com as crianças menores de 5 anos de idade. 

Em 2014, foi publicada a Lei 13.005 que trata do atual Plano Nacional de Educação – 

PNE (BRASIL, 2014a) em vigor até 2024. Em sua meta um, determina a universalização da 

pré-escola até 2016 e a ampliação do atendimento em creche para atender a 50% das crianças 

menores de 3 anos até o final da vigência do PNE. 

O atual PNE possui um monitoramento por biênio no sentido de acompanhar o 

cumprimento de suas metas em todos os municípios do país. O governo disponibilizou o 

observatório por meio de um sistema7 de fácil acesso da população e dos órgãos competentes 

para que possam acompanhar esse monitoramento por meio dos relatórios gerados sobre a 

situação de cada município, região, estado e do país. 

Até o momento, já foram gerados dois relatórios, sendo um em 2016 e outro em 2018. 

Os dados disponibilizados neste sistema são obtidos por um cálculo percentual entre o número 

de crianças frequentes nas instituições de Educação Infantil, retirados do Censo Escolar e a 

população total da faixa etária, com fontes do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) e da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (PNAD). 

Segundo os dados do último relatório do Sistema de Monitoramento Execução e 

Controle (Simec8), do biênio 2017/2018, o Brasil atende a 81,4% das crianças em idade pré-

escolar, faltando 18,6% para atingir a universalização, dois anos após o prazo dado para seu 

cumprimento. Em relação à creche, o país atende a 23,2% da população menor de 3 anos, 

precisando ampliar mais 26,8% para chegar a 50% até 2024, ano da vigência do PNE (BRASIL, 

2014a). 

Embora a legislação tenha garantido a universalização das crianças de 4 e 5 anos de 

idade e a ampliação do atendimento às crianças menores de 3 anos, conforme consta nos dados 

do Simec, o Brasil ainda não conseguiu cumprir essa meta um do Plano Nacional da Educação 

– PNE (BRASIL, 2014a) que trata do acesso à Educação Infantil. 

A ideia de se ter um currículo nacional comum foi proposta desde a LDB 9.394/96 

(BRASIL, 1996). Os artigos 9º e 26 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB 

 
7 Este sistema está vinculado ao portal do FNDE, disponível em: https://www.fnde.gov.br/, e denomina-se Sistema 

de Monitoramento Execução e Controle (SIMEC), disponível em: https://www.fnde.gov.br/fnde_sistemas/simec. 

Ele faz parte do Plano de Ações Articuladas, criado em 2007, e dá condições ao gestor municipal de planejar as 

ações educacionais a partir do cruzamento de dados e indicação das prioridades de seus municípios.  
8 Fonte dos dados do Simec disponíveis em: http://simec.mec.gov.br/pde/grafico_pne.php. Acesso em: 1 abr. 2019. 

http://simec.mec.gov.br/pde/grafico_pne.php
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(BRASIL, 1996) estabelecem uma Base Nacional Comum, com currículos da Educação Infantil 

(EI), Ensino Fundamental (EF) e Ensino Médio (EM) com competências, diretrizes e conteúdos 

mínimos que garantam uma formação básica comum. 

O PNE (2014-2024) estabeleceu um prazo de dois anos a partir de sua aprovação, para 

que o Ministério da Educação (MEC) elaborasse uma proposta curricular nacional, com direitos 

e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento para todas as crianças. 

Assim, com o objetivo de atender a legislação, em 2017 foi publicada a Base Nacional 

Comum Curricular –BNCC (BRASIL, 2017) da EI, a qual passou por três versões e nesse 

percurso houve um processo de troca de governo entre a segunda e última versão. 

Atualmente, alguns pesquisadores e estudiosos da infância discutem sobre o documento 

e a implantação da BNCC da EI, sendo uns a favor e outros contra. Alguns defendem por 

compreenderem que está em consonância com as DCNEI (BRASIL, 2009) e destaca a 

centralidade do processo educacional na criança. E, outros, criticam pela forma como foi 

produzido, dizendo que faltou ouvir aqueles que fazem a Educação Infantil no país, aqueles que 

constroem o currículo no dia a dia das instituições e, também, justificam que há um 

engessamento das práticas educativas quando o documento compartimenta os objetivos de 

aprendizagem e as divisões dos grupos de bebês e crianças, por faixa etária. 

Nesse movimento histórico da Educação Infantil no país, em relação ao cumprimento 

do que já está posto na legislação, é possível notar a necessidade de mais atenção a esta etapa 

da Educação Básica que em alguns momentos fica a margem e na pendência de uma política de 

governo que muitas vezes não se encontra focada na garantia dos direitos das crianças e na 

preservação do seu bem-estar e pleno desenvolvimento. Assim, 

A conclusão que se confirma é a distância entre legislação e realidade, bem como do 

esvaziamento dos discursos sobre os direitos. A proliferação de saberes sobre as 

crianças e a consequente vontade de poder sobre elas não se desdobra em visibilidade 

em relação às expressões e possibilidades das crianças no mundo. Delimitam um 

modo de ser criança, uma criança desejada, mas deixam as crianças (especialmente as 

das camadas mais pobres do país) à deriva (GUIMARÃES, 2011, p. 35). 

Em contrapartida, tenho que ressaltar, apesar de os números apresentados até aqui ainda 

não atingirem o ideal no que se refere ao cumprimento da legislação vigente, que observei um 

crescimento gradativo no atendimento às crianças menores de 5 anos, e visualizei na matéria 

da revista sobre a avaliação do PNE, no período de 2001 a 2007, a curva em ascensão no 

decorrer dos anos, se continuar a comparação com os números do último relatório de avaliação 

do PNE (2014), essa curva gradativamente cresce. Em 2001, eram atendidas 10,6% das crianças 

em idade de creche e 65,6% das crianças da pré-escola, o atendimento foi ampliando até que 
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em 2018 foram atendidas nas creches 23,2% das crianças menores de 3 anos e nas pré-escolas 

81,4% das crianças de 4 e 5 anos de idade. 

Além do acesso, existe a preocupação com a qualidade do atendimento, e, diante disso, 

o governo federal produziu documentos orientadores para subsidiar a implantação da política 

em consonância com a legislação vigente. 

3.3 Documentos orientadores da política da Educação Infantil na perspectiva da 

qualidade no atendimento 

No quadro a seguir apresento os documentos oficiais federais orientadores sobre a 

primeiríssima e primeira infância no contexto educacional. Estes documentos foram 

encaminhados para as instituições de Educação Infantil que atendem às crianças menores de 6 

anos, com o objetivo de subsidiar uma política educacional na busca pela qualidade no 

atendimento às crianças desta etapa da Educação Básica. 

Outras produções e programas9 para o trabalho na Educação Infantil também podem ser 

acessados no site do MEC, além dos documentos orientadores. 

Quadro 5 – Alguns documentos educacionais federais, oficiais e orientadores 

Documentos Ano 

Critérios para um Atendimento em Creches que Respeitem os Direitos Fundamentais das Crianças 1995 

Referenciais Curriculares Nacionais para a Educação Infantil  1998 

Política Nacional de Educação Infantil: pelo direito das crianças de zero a seis anos à Educação  2005 

Parâmetros Nacionais de Qualidade para a Educação Infantil  2006 

Parâmetros Básicos de Infraestrutura para Instituições de Educação Infantil  2006 

Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil 

(ProInfância)  

2007 

Critérios para um Atendimento em Creches que Respeitem os Direitos Fundamentais das Crianças  2009 

Indicadores de Qualidade na Educação Infantil 2009 

Orientações sobre Convênios entre Secretarias Municipais de Educação e Instituições Comunitárias, 

Confessionais ou Filantrópicas sem fins lucrativos para a oferta de Educação Infantil 

2009 

Brinquedos e Brincadeiras de creche: manual de orientação pedagógica  2012 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos documentos orientadores oficiais disponíveis no site do MEC. 

Disponível em: http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12579%3Aeducacao-

infantil&Itemid=859. Acesso em: 16 mar. 2019. 

Conforme o quadro acima, observei a partir dos anos 2000 um crescente 

desenvolvimento de publicações que orientam os municípios, secretarias, instituições e os 

 
9 Os documentos do site do MEC listados no Quadro 2 são orientadores da Política Nacional de Educação Infantil, 

enquanto que os que não foram listados são mais usados para a formação continuada dos profissionais desse 

segmento.  
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profissionais da Educação Infantil sobre os princípios administrativos e pedagógicos que devem 

nortear o seu Projeto Político-Pedagógico (PPP), no sentido de cuidar e educar dos bebês e das 

crianças menores de 6 anos de idade. 

Os Referenciais Curriculares Nacionais para a Educação Infantil – RCNEI (1998a, b, c) 

composto em três volumes, conforme afirma Aquino e Vasconcellos (2013), foram produzidos 

sem a participação dos profissionais que trabalhavam com os bebês e as crianças bem pequenas. 

Em um prazo mínimo de retorno, foi solicitado um parecer técnico avaliativo de 700 

profissionais da área da educação. Com um parecer avaliativo de menos da metade desses 

profissionais, o documento foi revisto e finalizado. As autoras criticam esse movimento de 

construção dos RCNEI por não considerar a história dos profissionais que estão desde sempre 

consolidando a Educação Infantil no país e que seriam os responsáveis por colocar em prática 

o documento (AQUINO; VASCONCELLOS, 2013). 

Guimarães (2011) salienta outro problema dos RCNEI, sobre a garantia dos direitos da 

criança, cita uma controvérsia, 

Por um lado o documento situa a educação infantil como lugar de construção da 

identidade e da autonomia das crianças, baseadas em relacionamentos seguros e 

aconchegantes, objetivando que elas cresçam como cidadãs de direitos reconhecidos. 

Por outro lado, o modo como se estruturam conteúdos e metodologia mostra 

preocupação com a antecipação de encaminhamentos próprios ao Ensino 

Fundamental. (GUIMARÃES, 2011, p. 31-32). 

Sendo assim, apesar da mudança significativa que o documento traz em relação ao olhar 

para a criança, principalmente no que se refere à indissociabilidade das ações de cuidar e educar, 

considerando as conquistas legais, alguns autores depreciam a forma como o Referencial foi 

construído, a concepção de preparação para o EF, a “didatização” de todo processo, a divisão 

por idade com delimitação das ações com critérios do desenvolvimento das crianças, a 

desconsideração com a diversidade do país e com as questões étnicas e as desigualdades sociais 

(GUIMARÃES, 2011; AQUINO; VASCONCELLOS, 2013). 

Ainda assim, com todas as questões acerca do documento que atualmente nos levam a 

fundamentar as práticas numa outra perspectiva teórico-metodológica, é importante destacar 

que os bebês ocupam um lugar nos RCNEI, que, até então, estava restrito a outras áreas, como 

a saúde e a assistência social e não a educação. 

O documento “Política Nacional de Educação Infantil: pelo direito das crianças de zero 

a seis anos à Educação” (BRASIL, 2005) introduz um histórico da Educação Infantil no Brasil 

e apresenta os objetivos da política na primeira infância como sendo a ampliação da oferta e o 

atendimento de qualidade com concepção de cuidar e educar como ações indissociáveis 

dirigidas às crianças menores de 6 anos (BRASIL, 2005). 
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Os “Parâmetros Nacionais de Qualidade para a Educação Infantil” (2006a, b), 

organizado em dois volumes, anunciam referências de qualidade no atendimento à Educação 

Infantil para os sistemas de ensino, creches e pré-escolas e centros de Educação Infantil do país. 

Para tanto, destacam a promoção de igualdade de oportunidades educacionais que considere a 

diversidade cultural, as regionalidades, as diferenças e desigualdades presentes no Brasil. Estes 

documentos cumprem a exigência da Lei do Plano Nacional de Educação sobre a 

responsabilidade de a União definir parâmetros de qualidade nos serviços à Educação Infantil 

e apresentam reflexões acerca da qualidade do atendimento aos bebês e crianças bem pequenas. 

Os parâmetros contemplam a qualidade considerando sua trajetória histórica sob a ótica 

da legislação em congruência com os estudos de especialistas e pesquisadores da infância, 

ressaltando de forma ampla a concepção de qualidade. Dentre esses aspectos que constituem 

atendimento de qualidade, destacam-se 

[...] as políticas para a Educação Infantil, sua implementação e acompanhamento; as 

propostas pedagógicas das instituições de Educação Infantil; a relação estabelecida 

com as famílias das crianças; a formação regular e continuada dos professores e 

demais profissionais; a infra-estrutura necessária ao funcionamento dessas 

instituições (BRASIL, 2006, p. 44). 

No mesmo ano, foi publicado o documento “Parâmetros Básicos de Infraestrutura para 

Instituições de Educação Infantil” (BRASIL, 2006), com o objetivo de tratar da concepção dos 

espaços da Educação Infantil. Foi elaborado com a contribuição de uma equipe multidisciplinar, 

com profissionais da educação, arquitetura e engenharia, no sentido de olhar os espaços, sua 

reforma e construção a partir de um planejamento e reflexão acerca do atendimento às crianças 

menores de 6 anos. O documento orienta aos municípios a criarem também uma equipe 

multidisciplinar para tratar das questões de reforma, construção e organização dos espaços que 

possibilitam o desenvolvimento integral dos bebês e das crianças bem pequenas. 

Em 2007, o Governo Federal criou o “Programa Nacional de Reestruturação e 

Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil – ProInfância” (BRASIL, 2007) 

com objetivo de repassar recursos aos municípios para construção, reforma e aquisição de 

equipamentos e mobiliário para creches e pré-escolas públicas de Educação Infantil. O 

ProInfância tem a finalidade de ampliar a oferta do atendimento aos bebês e crianças de 0 a 6 

anos de idade. 

O documento “Critérios para um Atendimento em Creches que Respeitem os Direitos 

Fundamentais das Crianças” – de 1995 reeditado em 2009, é específico para o atendimento às 

crianças menores de 3 anos. A reedição do documento foi coordenada por duas pesquisadoras 

da área, Campos e Rosemberg (2009). Segundo descrevem no próprio documento, sua primeira 
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versão contou com a participação dos profissionais de uma creche de Belo Horizonte, depois 

foi discutido em um Simpósio Nacional de Educação Infantil em Brasília e, com o apoio do 

MEC, seguiu para uma discussão de especialistas em um Encontro em São Paulo. Sendo assim, 

este documento foi debatido e passou por diversas alterações antes de ser publicado. 

De forma clara e positiva, o documento se compõe de duas partes, sendo que a primeira 

trata da organização e do funcionamento interno da instituição principalmente em relação às 

práticas educativas junto aos bebês e crianças bem pequenas, a segunda, voltado aos programas, 

discorre sobre os critérios para um atendimento de qualidade que atenda às necessidades dos 

pequenos. Além de contribuir para o planejamento das práticas pedagógicas na creche, o 

documento pode ajudar no processo de avaliação tanto do trabalho docente, quanto da proposta 

pedagógica da instituição. 

Sobre a avaliação do trabalho realizado na Educação Infantil, a instituição também pode 

contar com os “Indicadores de Qualidade na Educação Infantil” (BRASIL, 2009b). Este 

documento oferece subsídios para que os profissionais, junto com as famílias e a comunidade, 

façam um diagnóstico do atendimento ofertado, numa diversidade de aspectos, possibilitando 

identificar os avanços, os problemas e os desafios. Assim, ao fazer um diagnóstico com base 

nos indicadores, os profissionais e a comunidade terão condições de fazer um plano de ação 

com metas que atendam a real necessidade da instituição. Entre as dimensões avaliadas estão o 

planejamento institucional, as interações, a multiplicidade de experiências e linguagens, a 

promoção à saúde, espaços, materiais e mobiliários, formação e condições de trabalho dos 

profissionais e a participação das famílias. 

Diante da realidade do país em relação a um significativo número de municípios que 

ainda celebravam convênios com instituições comunitárias e filantrópicas para o atendimento 

na Educação Infantil, o MEC publicou o documento “Orientações sobre convênios entre 

secretarias municipais de educação e instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas 

sem fins lucrativos para a oferta de Educação Infantil” (BRASIL, 2009c). Este documento deixa 

clara a responsabilidade das Secretarias de Educação no acompanhamento pedagógico e na 

formação dos profissionais das creches conveniadas, além daquilo que cabe às instituições 

sobre o atendimento ao bebê e à criança bem pequena. 

O caderno “Brinquedos e Brincadeiras de creche: manual de orientação pedagógica” 

(BRASIL, 2012) tem a finalidade de orientar aos profissionais, tanto professores quanto 

gestores, a organização do uso dos brinquedos, materiais e brincadeiras para as creches. Outro 

documento direcionado às crianças menores de 3 anos com o objetivo de construir uma 

concepção e valores para um atendimento de qualidade. É um documento que contempla as 
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possibilidades de brincadeiras, brinquedos e organização dos espaços para bebês e crianças bem 

pequenas até sugestão e critérios para aquisição de brinquedos para os gestores das instituições 

de Educação Infantil. 

Os documentos oficiais legais e orientadores listados nos Quadros 1 e 2, incluem os 

bebês no processo educacional, rompendo com a concepção “assistencialista” e afirmando a 

unidade cuidar e educar no trabalho pedagógico. Assim, são documentos que demarcam uma 

concepção de infância que move para uma mudança de postura do profissional responsável 

pelos bebês e pelas crianças bem pequenas. 

Dessa forma, nota-se uma concepção de qualidade numa perspectiva ampla que envolve 

desde as políticas públicas, passando pela proposta pedagógica, a relação com a família, a 

formação dos profissionais até a constituição da infraestrutura. Essa dimensão ampla da 

qualidade no atendimento nos remete a analisar e considerar a possível influência desses 

aspectos nas práticas educativas no berçário da creche pesquisada. 

O conhecimento histórico da Educação Infantil e os aspectos que perfazem um 

atendimento de qualidade aos bebês e às crianças bem pequenas contribuem sobremaneira no 

desenvolvimento de um olhar crítico-reflexivo acerca da realidade. 

Até o momento, vi que os avanços ao longo dos tempos sobre a história e a cultura da 

infância no Brasil conseguiu romper com algumas influências europeias, por meio de uma 

legislação que reconhecesse a criança, desde a mais tenra idade, como sujeito de direitos, fruto 

de lutas dos movimentos sociais. Dessa maneira, esse percurso histórico propõe atualmente uma 

mudança na concepção de infância que remete ao adulto um novo olhar, que desencadeia em 

um trabalho docente baseado em práticas educativas que cuidam e educam os pequenos de 

forma indissociável. 

3.4 O contexto da Educação Infantil no município de Juiz de Fora 

A cidade de Juiz de Fora pertence à Zona da Mata Mineira e possui aproximadamente 

560 mil habitantes10. Com localização privilegiada de fácil acesso às grandes capitais, como 

Rio de Janeiro, Belo Horizonte e São Paulo, Juiz de Fora fez parte do caminho do ouro e se 

desenvolveu principalmente no período do café. 

Conforme Zanetti (2011), no final do século XIX, a cidade caminhava nos trâmites dos 

ideais republicanos daquela época, dada à educação a finalidade de resgatar as mazelas sociais, 

 
10 Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE/2018. Disponível em: 

https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/habitacao/9127-pesquisa-nacional-por-amostra-de-

domicilios.html?=&t=o-que-e. Acesso em: 1 abr. 2019.  
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a concepção da “ordem” na construção de uma sociedade civilizada. Para a autora, nessa época, 

as instituições filantrópicas surgiram mediante ao significativo número de pessoas analfabetas, 

aqueles que sobreviviam com esmolas e pessoas acometidas por epidemias. Essas instituições 

filantrópicas eram assistenciais e de cunho religioso, cuidavam das crianças órfãs e filhos de 

mendigos. 

Segundo Micarello (2006), a riqueza do ciclo do café propiciou o crescimento da 

industrialização e do comércio na cidade. Dessa maneira, possibilitou o desenvolvimento na 

saúde e na educação. A autora afirma que, em 1925, foi inaugurado o primeiro jardim de 

infância na cidade, chamado Jardim de Infância Mariano Procópio, instituição pública estadual 

de Educação Infantil (MICARELLO, 2006). 

Em 1975, o poder público firma um convênio com a Legião Brasileira de Assistência 

(LBA), com o objetivo de atender às crianças de famílias carentes, com finalidade 

assistencialista, a fim de executar o Projeto Especial de Promoção do Pré-escolar (PEPPE). Esse 

projeto era coordenado pela Secretaria do Trabalho e Ação Social de Minas e da Secretaria 

Municipal do trabalho e Bem-estar Social o que sinalizava ações fundamentadas na concepção 

assistencialista. Os profissionais que trabalhavam no PEPPE recebiam formação sobre as bases 

teórica de Maria Montessori (LEMOS, 2004). 

A partir da década de 1980, é notável a ampliação do atendimento da pré-escola no 

município. Porém, essa ampliação nasceu calcada na “salvação” dos altos índices de repetência 

nos anos iniciais do Ensino Fundamental (EF), ou seja, a concepção da Educação Infantil como 

fase preparatória para os anos seguintes (ZANETTI, 2011). 

Em 1982, foram criadas 12 Escolas Municipais de Educação Infantil (EMEIs) em Juiz 

de Fora por meio dos recursos do Programa Cidade de Porte Médio – CNDU/BIRD/COM 

inserido no Programa de Educação do Pré-Escolar – PROPRE. Essas EMEIs atendiam a 

crianças de 4 e 5 anos de idade (ZANETTI, 2011). Atualmente, as escolas de Educação Infantil 

atendem de forma diversificada as crianças entre 3 e 6 anos de idade. 

Observei, assim, que a cidade vivenciou a concepção de educação compensatória de 

cunho assistencialista na Educação Infantil, iniciando o atendimento às crianças de 4 e 5 anos, 

não muito diferente do que vi nas marcas históricas desse atendimento no cenário nacional. 

Uma vez que a creche se consolida como espaço educacional, mesmo que mais tarde, 

no contexto histórico e legal, as práticas educativas nela desenvolvidas podem estar imbuídas 

dos reflexos da assistência para a instância da educação. Esse contexto faz parte da história 

daqueles que estão no dia a dia da creche e por isso deve ser considerado, iniciativas da 

assistência que permeiam o cuidado com o outro estão presentes na indissociabilidade da 
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educação. 

Dessa maneira, o contexto histórico do atendimento das crianças menores de 3 anos em 

creches do município de Juiz de Fora, com base em outras pesquisas acadêmicas, aborda 

aspectos que podem ajudar a fazer uma leitura e reflexão sobre a situação atual da creche 

pesquisada. 

Em 1983, foi criado o Programa de Creches em Juiz de Fora e em 1984 foi fundada a 

Associação Municipal de Apoio Comunitário (AMAC). O Programa de creches originou dos 

movimentos assistenciais da sociedade “Movimento Pró-creche”, mantido por recursos 

oriundos da sociedade, por meio de doações em dinheiro, gêneros alimentícios e materiais e 

equipamentos. O atendimento tinha como justificativa atender às necessidades das crianças 

oriundas das classes populares de baixa renda e em risco social (COSTA, 2006). 

Com a arrecadação dos eventos sociais do Movimento Pró-creches, foram inauguradas, 

em 1984, as primeiras Creches Comunitárias em Juiz de Fora, nos bairros Ipiranga, São 

Benedito e Monte Castelo e mais no final do ano, nos bairros Barbosa Lage e Linhares. 

Inicialmente a manutenção das creches era de responsabilidade do Movimento e mais tarde 

contou com o Fundo de Assistência Social. A Prefeitura era responsável pelo pagamento do 

pessoal e, em 1985, assinou convênio com a LBA para auxiliar na manutenção das creches 

(COSTA, 2006). 

As famílias tinham que ter vínculo empregatício para que as crianças fossem atendidas 

no Programa de Creches e de acordo com a renda das famílias, podia cobrar taxas das 

mesmas. Com a CF/88 esses critérios não deveriam mais perpetuar, porém 

permaneceram. Ainda com o advento da Carta, a creche deveria fazer parte do sistema 

educacional, com função eminentemente educativa (COSTA, 2006). 

Os profissionais que trabalhavam e trabalham até hoje nas creches são contratados por 

um regime diferente dos profissionais das escolas, com direitos funcionais e trabalhistas 

distintos, sendo respectivamente os contratados pela AMAC, no regime da Consolidação das 

Leis do Trabalho – CLT, e os contratados pela SE/JF, no regime estatutário (COSTA, 2006).  

Na década de 1980, as creches ainda contavam com a mão de obra voluntária. A 

formação, chamada de capacitação dos profissionais, se baseava na psicopedagogia, nutrição e 

saúde. O Programa de Creches tinha uma Coordenadora Geral e uma equipe técnica composta 

por psicólogos, assistente social, nutricionista, médico, acadêmicos de medicina, estagiários do 

serviço social, pedagogas e auxiliares de expediente – nas áreas de higiene, alimentação e 

nutrição. Os profissionais que trabalhavam diretamente com as crianças recebiam orientação 

dessa equipe técnica (COSTA, 2006). 

Segundo a autora, a coordenadora executiva do Programa indicava a coordenadora da 
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creche e não participava democraticamente de uma eleição. E, ainda, não havia exigência na 

formação em pedagogia para atuar nesse cargo (COSTA, 2006). Atualmente, todas as 

coordenadoras das creches administradas pela AMAC têm a formação em pedagogia para 

exercer a função, porém continuam sendo indicadas para atuar no cargo. 

Na administração municipal (1993/1996), o Programa passou a ter 18 creches que 

atendia crianças até 6 anos de idade e em 2005 contava com 22 unidades e passaram a atender 

apenas as crianças menores de 3 anos. Além da manutenção do critério para ingresso de menor 

renda, a criança em risco pessoal/social também passou a ter prioridade no atendimento. As 

crianças de 4 a 6 anos foram absorvidas no atendimento das escolas municipais (COSTA, 2006). 

Com relação as instalações, das 22 (vinte e duas) Creches Comunitárias, todas 

oferecem espaços reservados para atividades específicas, quais sejam: hall de 

recepção; áreas de uso da criança, tais como: a) berçário; b) solário para os bebês; c) 

salas de atividades para o maternal (02 e 03 anos); d) salas de atividades para o pré-

escolar 04, 05 e 06 anos); e) refeitório; f) área externa para recriação; g) banheiro para 

as crianças; Áreas administrativas: a) secretaria e áreas de serviço: b) despensa; c) 

copa; d) cozinha; e) lavanderia; f) banheiro de funcionários; g) almoxarifado. 

(COSTA, 2006, p. 55-56). 

A estrutura da maioria das creches é composta por salas amplas, área externa e interna, 

ventilação e iluminação que permite conforto e segurança aos bebês e às crianças bem 

pequenas. 

Conforme Costa (2006), os bebês e as crianças bem pequenas eram atendidos de 

segunda à sexta-feira e podiam chegar às 6 horas da manhã e sair às 18 horas, permanecendo 

na instituição por até 12 horas. A partir de 2006, os profissionais passaram a trabalhar em janeiro 

para manter o atendimento. 

Até o momento podemos notar que as creches de Juiz de Fora originam de uma 

concepção assistencialista, médico-higienista no atendimento às crianças de famílias mais 

pobres, vista como um lugar de guarda, não muito diferente do cenário nacional. 

A AMAC nasceu como uma entidade responsável por diversos programas executores da 

assistência social do município. A entidade passou por problemas em relação à sua identidade 

e sua natureza jurídica (COSTA, 2006). 

Até 2006, conforme trata a pesquisadora Costa (2006), sobre a transição das creches da 

assistência social para a educação, os responsáveis pela educação no município de Juiz de Fora 

vinculados à Secretaria de Educação e os representantes da AMAC, órgão responsável pela 

administração das creches no atendimento às crianças menores de 3 anos de idade, vivenciaram 

muitos processos de movimentação, encontros e reuniões envolvendo discussões sobre a 

situação, porém sem nenhuma solução. 
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Os entraves principais para a efetivação dessa transição se resumiam em recursos para 

a educação absorver essa nova demanda, um total de 22 unidades de creches e também, a 

impossibilidade de transferir os profissionais da AMAC para a educação. Isso porque os 

referidos órgãos possuem regimes trabalhistas distintos (COSTA, 2006). 

Em novembro de 2007, foi aprovado o Decreto 6.253 que dispõe sobre o Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 

Educação (FUNDEB), regulamentando a Lei no 11.494, de 20 de junho de 2007 (BRASIL, 2007b), 

e dá outras providências. Sobre as instituições conveniadas com o município, o decreto estabelece: 

Art. 12. Admitir-se-á, a partir de 1o de janeiro de 2008, para efeito da distribuição dos 

recursos do FUNDEB, o cômputo das matrículas efetivadas na educação infantil 

oferecida em creches para crianças de até três anos de idade por instituições 

comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos, conveniadas com o 

poder executivo competente. 

§ 1o As matrículas das instituições referidas no caput serão apuradas em consonância 

com o disposto no art. 31, § 2o, inciso II, da Lei no 11.494, de 2007, conforme a 

seguinte progressão: 

I - dois terços das matrículas em 2008; e 

II - a totalidade das matrículas a partir de 2009. 

§ 2o Para os fins deste artigo, serão computadas matrículas de crianças com até 

três anos de idade, considerando-se o ano civil, de forma a computar crianças com três 

anos de idade completos, desde que ainda não tenham completado quatro anos de 

idade. (BRASIL, 2007b, destaque do original). 

De acordo com o Decreto, os municípios receberiam a totalidade dos recursos do 

FUNDEB referentes às crianças das creches a partir de 2009. Sendo assim, até o ano de 2008 

as creches do município de Juiz de Fora eram administradas apenas pelo Programa de Creches 

da AMAC, com recursos da Assistência Social. 

No final de 2008, com a mudança de administração municipal no ano seguinte, dentre 

as últimas ações da administração foi a assinatura do convênio nº 02.2009.002/2008, entre a 

Secretaria de Educação de Juiz de Fora e a AMAC, órgão de assistência responsável pela 

fundação e administração das creches do município. Este documento apresentava como objeto 

a garantia da transição das creches públicas da gestão da Assistência Social para a gestão da 

Educação em Juiz de Fora (CESTARO; LAURO; NOCELLI, 2010). 

Esse convênio possibilitaria o município receber os recursos do FUNDEB referente ao 

atendimento de creches. Nele previa o repasse dos recursos da SE/JF para a AMAC contratar o 

pessoal e fazer a manutenção das creches. Além do repasse de recursos, a SE/JF passaria a se 

responsabilizar pela formação continuada dos profissionais, pelo acompanhamento pedagógico, 

pela coordenação do processo de ingresso da criança nas creches, pela conferência e validação 

das prestações de contas das despesas com o atendimento. 

No início de 2009, a nova administração ao assumir a SE/JF se deparou com esse 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/Lei/L11494.htm#art31%C2%A72ii
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convênio sem nenhuma deliberação de como se daria essa transição. Para tanto, foi criado o 

Departamento de Educação Infantil e a Supervisão de Coordenação Pedagógica de Creches com 

o objetivo de começar a delinear as diretrizes pedagógicas educacionais para a Educação 

Infantil no município, em especial, para as creches (CESTARO; LAURO; NOCELLI, 2010). 

Ao assumir a coordenação pedagógica das creches, a equipe da SE/JF necessitou fazer 

algumas mudanças à medida que a equipe se reunia com os profissionais pela coordenação da 

AMAC e com as coordenadoras das unidades. Uma mudança foi com a equipe técnica da 

AMAC, formada por assistentes sociais, psicólogos e pedagogos, estes profissionais foram 

remanejados para outros Programas da associação e os pedagogos que quiseram permanecer 

assumiram a coordenação de uma creche. Além disso, as unidades passaram a ser coordenadas 

apenas profissionais com formação em pedagogia. 

Ao formar a equipe para trabalhar na supervisão de creches, houve um processo de 

escolha de pedagogas da rede municipal de ensino. Essas pedagogas que foram convidadas para 

fazerem parte da equipe da SE/JF assumiram a coordenação pedagógica e de formação 

continuada junto aos profissionais das creches. O processo de escolha dessas pedagogas foi 

realizado considerando alguns aspectos, como profissionais que já haviam trabalhado em 

creche ou desenvolvido alguma pesquisa científica sobre esse segmento da Educação Infantil 

e, ainda, que desenvolviam um trabalho docente nas escolas municipais de Educação Infantil 

coerente com a concepção de infância e criança defendidas nas diretrizes do município11. 

O município não conseguiu resolver a questão do pessoal que trabalhava nas creches no 

sentido de serem absorvidos na SE/JF, uma vez que a AMAC era uma entidade civil sem 

definição da sua natureza jurídica. Na época da transição para a administração da assistência 

para a educação, foi um momento de muita tensão para os profissionais em relação à 

instabilidade do emprego, visto que o Ministério Público Estadual começou a entrar com ações 

para questionar a natureza jurídica da AMAC porque a mesma era possivelmente privada, 

porém, responsável pela assistência social do município. Na época a AMAC se mantinha com 

repasses de recursos públicos e tinha em seu quadro 2.100 funcionários que trabalhavam em 

diversos Programas, dentre eles o de Creches (ZANETTI, 2011). 

No decorrer dos anos, após um período de convivência, esse convênio se desdobrou em 

uma parceria entre a equipe da SE/JF com os profissionais do Programa de Creches da AMAC. 

Num primeiro momento foi um estranhamento entre os profissionais de ambas instituições, 

SE/JF e AMAC, e aos poucos as relações foram se fortalecendo com ética e harmonia. A 

 
11 Dados informados na Secretaria de Educação – SE de Juiz de Fora. 
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formação continuada propiciou isso, primeiro um conflito e um desconforto com o estranho, 

depois o estabelecimento de uma relação de confiança e respeito mútuo. Os encontros 

possibilitaram conhecer melhor o outro que deixou de ser estranho e os profissionais de ambas 

instituições, puderam somar e contribuir com suas vivências e histórias construídas ao longo de 

suas práticas profissionais e experiências acadêmicas.12 

O processo de formação continuada e em contexto realizado no período de 2009 a 

2012 foi fundamental para a participação dos profissionais das creches na construção do 

currículo da rede municipal e este embasou o Projeto Político-Pedagógico (PPP) de cada 

unidade. O PPP das creches foi construído coletivamente com a participação dos profissionais, 

das crianças, das famílias e da comunidade delineando a identidade das mesmas no documento 

ao longo do tempo. Sendo assim, foi possível contemplar um documento que deixava clara a 

função social da creche fundamentado nas ações de cuidar e educar como indissociáveis para o 

desenvolvimento integral dos bebês e das crianças bem pequenas (CESTARO; LAURO; 

NOCELLI, 2010). 

Contudo, para Cardoso (2016), em 2013, uma nova administração assumiu a SE/JF e 

mudou essa organização, acabando com o processo de formação continuada e com as reuniões 

pedagógicas mensais. Segundo a autora, em 2014 houve apenas um encontro com os 

profissionais das creches destinado à formação continuada. 

Em 2014 com a previsão de inauguração de seis prédios para o funcionamento de novas 

creches, sendo quatro deles do ProInfância, a administração da SE/JF optou por fazer um 

Chamamento Público Edital nº 08/2014 (JUIZ DE FORA, 2014) e estabelecer uma parceria 

com instituições filantrópicas sem fins lucrativos. 

Com o advento da Lei 13.019/2014 (BRASIL, 2014b), a qual passou a exigir que os 

municípios estabeleçam parcerias entre as organizações da sociedade civil, em regime de mútua 

cooperação, foi determinado o prazo até final de 2017 para que os municípios se organizassem 

para deixarem de fazer convênios e passarem a realizar parceria por meio de Chamamento 

Público, em regime de colaboração. 

No final do ano de 2015, uma nova equipe assumiu a administração da SE/JF e 

gradativamente retomou o trabalho focado nas questões pedagógicas e de formação continuada 

junto às creches. Porém, ainda permanece, até o momento, o entrave da administração total das 

creches pelo poder público, principalmente no que se refere ao quadro de pessoal (CARDOSO, 

2016). 

 
12 Situação identificada a partir das notas de reuniões entre equipe da SE/JF e AMAC. 



71 

Para atender à legislação vigente sobre regime de colaboração, o município encerrou 

todos os convênios em dezembro de 2017 e abriu o Edital nº 006/2017 do Chamamento Público 

(JUIZ DE FORA, 2017) que trata da seleção de organizações da sociedade civil para a execução 

de serviço educacional no âmbito do município de Juiz de Fora/MG. 

Esse Edital, em vigor, prevê as atribuições das instituições parceiras e da SE/JF 

garantindo o acompanhamento pedagógico, a formação continuada, o repasse dos recursos e 

um quadro mínimo de profissionais para trabalhar em cada creche, em conformidade com a 

Resolução do CME/JF nº 01/2013 (JUIZ DE FORA, 2013)e as legislações nacionais. No item 

8.7 do Edital prevê a formação mínima para os profissionais que trabalham na creche, a saber: 

I - Coordenador: licenciatura plena em Pedagogia: 40h semanais; II - Educador: 

Curso de Magistério, nível médio ou normal superior ou licenciatura plena em 

Pedagogia: 40h semanais; III - Auxiliar de Turma / Auxiliar de Apoio: Ensino médio: 

40h semanais; IV - Cozinheiro: Ensino Fundamental incompleto: 40h semanais; V - 

Auxiliar de Cozinha: Ensino Fundamental incompleto: 40h semanais; VI - Assistente 

Administrativo / Auxiliar Administrativo / Secretário: Ensino médio, 

preferencialmente, com uma das seguintes habilitações (Magistério ou Técnico em 

Contabilidade ou Técnico em Administração ou Técnico em Processamento de Dados 

ou Técnico em Secretariado e/ou registro de Secretário de Escola 1º e 2º graus): 40 

semanais; (JUIZ DE FORA, 2017). 

Conforme o Edital, o educador é responsável pela turma, e o auxiliar de turma e o 

profissional de apoio tem a função de ajudar nas turmas compostas por número de crianças 

excedentes e/ou grupos que tenham crianças com deficiência. Ambos profissionais, 

desenvolvem ações com a concepção de um trabalho voltado para a educação e cuidado dos 

bebês. 

O chamamento previu o atendimento às crianças de 4 meses a 5 anos, 11 meses e 29 

dias, mas a parceria estabelecida entre a AMAC e a SE/JF foi firmada para o atendimento às 

crianças até 3 anos, 11 meses e 29 dias. 

A nomenclatura “educador” culturalmente foi dada ao profissional da creche no 

município e consta nas normativas da prefeitura de Juiz de Fora. Optei nesse trabalho por 

chamar esse profissional de “professora”, porque todas as profissionais que trabalham nas 

creches são mulheres e, também, para anunciar que o município ainda precisa avançar na 

transição total das creches para a Educação. 

Conforme trata Cardoso (2016), embora se considere os avanços no decorrer dos 

tempos, a questão dos profissionais que trabalham nas creches ainda é um entrave. Por um lado, 

a AMAC, responsável por administrar atualmente 20 unidades de creche, não pode realizar 

concurso público devido a sua natureza jurídica de direito privado. Dessa forma suas 

professoras são contratadas como educadoras, com regime celetista. Por outro lado, a prefeitura 



72 

precisa repensar um cargo de professor que tenha uma carga horária que atenda a especificidade 

da creche, para então, depois que instituir esse cargo, realizar concurso. Um processo complexo 

que demanda um amplo diálogo da comunidade, envolvendo poder legislativo, executivo e 

sociedade civil. 

Diante de tudo que vi sobre o atendimento de creche no município de Juiz de Fora 

pontuei que a história nos revela avanços e retrocessos e, ainda, a necessidade de continuarmos 

no diálogo. Concordo com Cardoso (2016) quando afirma: 

As questões expostas precisam ser cuidadosamente discutidas pelos profissionais da 

educação, autoridades competentes e sociedade mais ampla, pois influenciam 

diretamente na vida de todos os atores ligados à instituição, incluindo bebês e crianças 

(CARDOSO, 2016, p. 89). 

Percorrer o passado da história da Educação Infantil no Brasil me permitiu compreender 

os contornos dessa etapa no município de Juiz de Fora, mesmo considerando as especificidades 

e peculiaridades desse lugar. Nos tópicos dessa seção consegui identificar avanços na 

concepção de infância, Educação Infantil e criança que subsidiam as práticas docentes. Além 

disso, notei que há questões pendentes a serem dialogadas e resolvidas principalmente no 

contexto da creche, mostrando que essa história não chegou ao seu fim, uma demanda que ainda 

precisa continuar na pauta das políticas públicas do município. 

O âmbito histórico da inserção das creches no sistema educacional origina um novo pilar 

que estrutura o trabalho com os bebês e as crianças bem pequenas, substituindo a concepção 

assistencialista pelo caráter educacional, promovendo ações indissociáveis entre cuidar e 

educar, por meio de vínculos significativos que promovam a compreensão de si, do outro e do 

mundo. 

Nesse contexto documental, legal, histórico-cultural que marcam os percursos da 

Educação Infantil na Europa e no Brasil, no município de Juiz de Fora está a creche pesquisada, 

sua infraestrutura, espaços e pessoal, ambiente de relações humanas e de vida. 

Esta seção finaliza com aspectos do contexto histórico, cultural, legal e documental dos 

caminhos da Educação Infantil, nas diferentes dimensões territoriais, procurando alimentar de 

conhecimentos que possam contribuir para a pesquisa, na melhor compreensão das marcas 

materiais e humanas que subsidiam as práticas educativas no dia a dia da creche. 

A próxima seção tem o objetivo de fundamentar o trabalho de pesquisa, com os 

princípios da Teoria Histórico-Cultural, a possibilidade de conhecer suas contribuições na 

compreensão do desenvolvimento humano e a situação social do desenvolvimento infantil. O 

diálogo entre a THC e a Abordagem Pikler sobre as práticas docentes no cuidado e educação 

dos bebês da creche, na perspectiva do respeito ao bebê e à criança pequena. Um diálogo que 
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será realizado por meio da apresentação dos episódios levantados no campo, considerados 

relevantes nos achados da pesquisa. 
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4 EDUCAÇÃO INFANTIL E OS FUNDAMENTOS DA TEORIA HISTÓRICO-

CULTURAL E DA ABORDAGEM EMMI PIKLER 

Ao realizar uma pesquisa sobre práticas educativas com bebês, surge a necessidade de 

despir de velhas concepções com base apenas nas nossas experiências de vida. No nosso 

cotidiano é possível depararmos com muitas pessoas como mães, tias, avós, vizinhos, amigos, 

que sempre têm algo a dizer de como cuidar e educar de um bebê. 

O cuidado e a educação de bebês com base no senso comum, embora não menos 

importante, é diferente daqueles baseados em fundamentos teóricos, com objetivos 

educacionais definidos. A educação promovida em ambiente educacional deve considerar os 

contextos históricos e culturais de cada bebê e criança e respectivas famílias, complementando 

ações indissociáveis de educação e cuidado, com uma intencionalidade pedagógica. 

De acordo com Valiengo (2008), a educação pode acontecer de forma espontânea ou 

intencional. A educação espontânea acontece no convívio do bebê com o adulto ou outra criança 

mais experiente e o meio, por exemplo, na vivência diária a criança aprende a usar os talheres 

para se alimentar. Essa educação pode ser encontrada no ambiente familiar, em casa. Na 

educação intencional, o educador almeja que o bebê aprenda e se desenvolva, então ele organiza 

e planeja seu trabalho para atingir a esse objetivo (VALIENGO, 2008). 

A autora afirma que há processo educativo na formação do indivíduo, mesmo quando 

tratamos da educação de forma espontânea. Mas diante da complexidade da sociedade 

contemporânea, há necessidade cada vez mais do indivíduo se apropriar de novos 

conhecimentos produzidos na educação intencional. Esses novos conhecimentos são 

apreendidos quando o indivíduo ingressa na escola (VALIENGO, 2008). 

Para a THC, a educação acontece não somente na escola, pois a educação acontece na 

vida, nos diversos espaços em que se relacionam pessoas e nessa relação vivenciam processos 

de humanização. A organização intencional em que se integram as experiências individuais e 

coletivas, faz a diferença da educação escolar de outros espaços, como em ambientes de famílias 

e amigos. 

Até pouco tempo, a creche, primeira etapa da Educação Infantil, era administrada pela 

assistência social, com influência de uma concepção assistencialista e era vista como uma 

benesse à família menos favorecida, lugar de guarda e cuidado da criança. Na década de 1980, 

a legislação avança a partir da promulgação da Constituição Federal de 1988 – CF/88 (BRASIL, 

1988), que garante o direito social da criança à educação, assegurando às crianças menores de 

6 anos o direito à “educação e ao cuidado” como indissociáveis. No que se refere ao segmento 
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da creche, ao atendimento das crianças menores de 3 anos, a Carta contribuiu para superar esse 

caráter assistencialista (AZEVEDO, 2013). 

Além do avanço na legislação, conforme foi visto na revisão bibliográfica das teses e 

dissertações da Capes na última década, há um crescente desenvolvimento de pesquisas 

acadêmicas educacionais sobre esse segmento. Assim, a concepção em relação à criança, 

infância e educação passa a fazer parte desse segmento, a creche como um direito da criança, 

espaço de interações, de educação e cuidado dos bebês e das crianças bem pequenas. 

Diante dessa evolução, a primeira infância, etapa do universo educacional que possui 

peculiaridades, nos interpela além do que comumente está posto em nossa sociedade, requer 

estudos e compreensão do desenvolvimento humano e a educação. Isso posto, com objetivo de 

desnaturalizar as generalizações e “verdades” reproduzidas na sociedade ao longo do tempo de 

como cuidar e educar de bebês, este trabalho baseia na Teoria Histórico-Cultural (THC), cujo 

principal estudioso e propositor foi Lev Semiovich Vigotski13, bem como em algumas 

articulações com a Emmi Pikler14. 

Os postulados da THC e da abordagem Pikler contribuem sobremaneira neste trabalho 

por propiciar bases para análise e reflexão das práticas educativas com ações qualitativas de 

cuidado e educação dos bebês e crianças bem pequenas da creche pesquisada. 

A Teoria Histórico-Cultural (THC) de Vigotski compreende a sociabilidade uma 

característica do ser humano, desde a mais tenra idade e apresenta a teoria do desenvolvimento 

humano e a situação social do desenvolvimento infantil. Logo, a THC permite pensar o bebê 

como um ser complexo, que se humaniza a cada dia na relação com o outro e com o meio, um 

ser histórico, cultural, social, ativo, participativo, capaz de se apropriar da cultura, de ser e estar 

no mundo. 

Do ponto de vista do desenvolvimento e da natureza humana, significa entender, na 

perspectiva da THC, que o homem é um ser social, vive em sociedade e se desenvolve nessa 

relação com outros seres humanos, com propriedades específicas dessa espécie. E é justamente 

no meio que existem as propriedades e qualidades humanas, na relação entre a forma ideal e 

primária, inerentes aos homens constituídos por orgânico hereditário e social, por sua inserção 

 
13 Psicólogo russo, faleceu em 1934 com apenas 37 anos, porém, mesmo com um período curto de vida, Vigotski 

deixou um legado e suas obras encontram-se nos dias de hoje em processo de debate e estudo no Brasil e no 

mundo. Mais de meio século após sua morte, o autor é considerado de vanguarda, devido à amplitude e 

originalidade da sua produção científica, por conta de suas teses visionárias sobre o desenvolvimento humano. 
14 Emmi Pikler foi uma pediatra húngara que coordenou o orfanato em uma casa localizada na rua Lóczy, em 

Budapeste, na Hungria. Atualmente, mais conhecida como Instituto Lóczy, a casa é administrada pelo Ministério 

de Recursos Humanos, funciona como instituição de Educação Infantil que atende bebês e crianças pequenas e 

ainda, é um espaço de formação de profissionais sob os princípios da abordagem de Emmi Pikler. (FALK, 2011).   
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a um grupo social que vive em uma determinada época histórica em determinadas condições 

históricas (VIGOTSKI, 2010). 

O princípio da Teoria Histórico-Cultural compreende que somos seres históricos e 

culturais, isto significa que “[...] aprendemos a ser seres humanos de um tempo e de uma 

cultura.”. (MELLO, 2017c, p. 13). A formação da inteligência e personalidade do ser humano 

se dá na aprendizagem do uso dos objetos da cultura historicamente criados por pessoas que 

nos antecederam e por aqueles que convivemos atualmente. 

Dessa forma, diferente dos animais, o ser humano, na relação com outros seres humanos 

e com as coisas do mundo, desenvolve funções psíquicas superiores, como a percepção, a 

memória, a fala, o pensamento, dentre outras capacidades. Assim, com o entendimento que a 

aprendizagem e o desenvolvimento da criança acontecem nesse processo ativo entre os seres 

humanos, a cultura e o meio, a creche ocupa um papel fundamental. 

A base pedagógica da abordagem Pikler defende ações de cuidado e educação com 

práticas que respeitam os ritmos do bebê e da criança pequena, com investimento na sua 

capacidade de cooperação. A predominância na qualidade dos cuidados com práticas educativas 

que propiciem o movimento livre e a autonomia do bebê e da criança. 

Nesse sentido, ambas fundamentações teóricas contribuem para estudar, refletir e 

pesquisar a creche, um ambiente que pode ser potencializador da aprendizagem e do 

desenvolvimento dos bebês numa perspectiva humanizadora, na relação com os adultos e com 

seus pares, na vivência com as coisas do mundo. 

4.1 Princípios da THC desde o nascimento do ser humano 

Estudar uma fase da vida pela qual todos nós passamos, mas que algumas pessoas nem 

se recordam, me interpela a buscar, pesquisar e compreender como se dá esse processo no 

desenvolvimento infantil e, ainda, como nós adultos podemos, a partir desses conhecimentos, 

contribuir para o melhor desenvolvimento dos bebês que estão por vir nesse mundo. 

Ao falarmos de bebês logo ativamos na memória o momento do nascimento de alguém 

da família ou conhecido próximo do nosso convívio. Já ao nascer, a pessoa passa por uma 

ruptura, da relação entre o útero e um mundo social. Ao refletir sobre a etimologia da palavra 

nascimento, busco compreender se existe uma conexão entre o seu significado e o que a THC 

postula sobre esse estágio da vida humana. Nascimento expressa (nascer+i+mento) “nascer 

com” e no dicionário significa: 

Nascença; ação ou resultado de nascer, de vir ao mundo. [Medicina] Expulsão natural 

ou retirada cirúrgica de um nascituro (aquele que nasceu) do corpo de sua mãe, 



77 

possuindo estes sinais de vida como batimento cardíaco, pulsação do cordão umbilical 

ou contração muscular voluntária. (DICIO, 2019b). 

O significado biológico de nascimento exposto no dicionário remete a reflexão sobre a 

acentuada ruptura desse momento. Antes o bebê era uma vida dentro do útero da mãe, estava a 

mercê de sua fisiologia e, depois, ao nascer passa a ser existência individual e está ao redor da 

mãe e não mais ligada ao seu cordão umbilical, respira sozinho, o batimento cardíaco e a 

contração muscular são agora voluntários. 

No entendimento de Pino (2005), além de ser uma celebração da vida, o ato biológico 

do nascer é um evento cultural no mundo humano. Sendo desejado ou não, o futuro bebê antes 

mesmo de ser concebido já faz parte do mundo cultural dos homens. Seja na expectativa da 

chegada do bebê ou na recusa de uma gravidez indesejada, este ser transforma as relações 

sociais do ambiente familiar. Isso significa que antes mesmo do nascimento, o bebê já “[...] 

ocupa um lugar na sociedade humana, estando sua existência atrelada às condições reais de 

existência que lhe oferecerá seu meio cultural.”. (PINO, 2005, p. 151). 

Vygotski (1996, p. 306) afirma que o período transitório entre a vida intrauterina e a 

extrauterina é denominada de pós-natal e considerada especial no processo do desenvolvimento 

infantil. Nesse período, o bebê passa a constituir uma existência individual inserida numa vida 

social, é a forma mais primitiva de existência, também é considerada psíquica, pois é um 

processo em que acontece uma ligação com o outro. 

Desde o primeiro momento de vida, o bebê tem a psique na sua sociabilidade, na 

existência e na relação comum com outras pessoas. Pode-se observar isso quando um recém-

nascido reage a um som alto ou mudança de temperatura, ou ainda quando reage de forma 

diferente com vozes humanas distintas, principalmente no que se refere à mudança das 

expressões do rosto. 

Para o autor, a transição nesse período pós-natal começa na alimentação, pois logo 

quando nasce, além de ser capaz de respirar, o bebê alimenta-se em sua mãe. Especificidades 

são observadas também no sono, o recém-nascido dorme a maior parte do tempo, porém em 

períodos curtos. Apenas por volta dos 7 meses passa a ter um sono contínuo de 8 a 10 horas. 

Ao dormir, o recém-nascido tem muitos movimentos impulsivos e consegue inclusive mamar 

dormindo (VYGOTSKI, 1996). 

Vygotski (1996) explicita que, nos primeiros dias de vida, o bebê prossegue com 

algumas características psíquicas de sua existência no útero, como a postura favorita do bebê 

ao dormir é a embrionária. Todavia, tanto o sono quanto a alimentação “[...] ocupam no 

desenvolvimento um lugar intermediário entre o embrionário e o pós-natal.” (VYGOTSKI, 
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1996, p. 277, tradução minha). O recém-nascido tem também especificidades motoras porque 

não se locomove sem a ajuda do adulto. Nesse aspecto, o ser humano, pertence a um grupo de 

mamíferos em que a cria precisa ser carregada pela mãe, uma condição peculiar pelo estágio de 

dependência biológica (VYGOTSKI, 1996). 

Pino (2005, p. 45) discorre sobre essa condição do bebê humano como sendo o mais 

indefeso dos mamíferos, o qual possui uma fragilidade, pois ao nascer não consegue sobreviver 

sozinho, depende do outro para suprir suas necessidades vitais. Assim, logo ao nascer, o bebê 

recebe diferentes mecanismos culturais por meio do outro, tornando-o menos instintivo e mais 

imitativo e deliberativo. Para Pino (2005, p. 46), “enquanto no mundo animal a sobrevivência 

do bebê é garantida pelas tendências instintivas da fêmea progenitora e/ou de indivíduos 

específicos do grupo, no mundo humano é confiada à decisão dos pais monitorada pelas normas 

sociais”.  

As qualidades tipicamente humanas que nos diferenciam de outros animais como a 

razão e o afeto contribuem para a garantia ou não da sobrevivência do bebê e seu 

desenvolvimento. No mundo humano, o ser que acaba de nascer tem uma dependência do adulto 

e fica exposto à sua vontade com atitudes que promovam seu desenvolvimento integral, mas 

também com atos atentam contra sua sobrevivência. É comum presenciarmos nos dias atuais 

noticiários referentes a bebês e a crianças que sofrem maus tratos, às vezes abandonados ou que 

vieram a óbito por razões de agressões do seu cuidador. 

Essa fragilidade da espécie humana da dependência do outro pode ser considerada um 

ganho ao seu desenvolvimento, pois existe uma possibilidade de ele ser “educado”, por meio 

das experiências culturais humanas. Nesse sentido, a aparente desvantagem nos aspectos 

biológicos é compensada nos aspectos culturais, pois o fato de as funções biológicas não 

estarem totalmente formadas em um bebê quando nasce possibilita que elas se transformem 

com a ação da cultura e do meio (PINO, 2005, p. 46). 

O autor, quando ressalta o valor de “ser educado” na espécie humana como uma 

peculiaridade, compreendida na dimensão cultural para se tornar um humano, transformados 

na relação com outros seres humanos e com o meio, destaca a especificidade do ser humano na 

dependência do outro, com experiências culturais humanas que potencializam a aparente 

fragilidade dos aspectos biológicos se comparado com outros animais. 

Em razão da situação social da necessidade do outro para satisfazer suas necessidades 

vitais, considera-se peculiar, específica e única a relação que se estabelece entre a criança e o 

entorno. “A vivência do bebê recém-nascido corresponde melhor a estados do que a objetos[.]”, 



79 

no primeiro mês de vida vive em um estado subjetivo, em que todos os estímulos ao seu entorno 

devem ser para ele (VYGOTSKI, 1996, p. 282, tradução minha). 

O predomínio de vivências representa uma fusão de atração, afeto e sensação, que marca 

a peculiaridade da psique do recém-nascido, representada como algo que está ligada à sua 

existência, as suas vivências da percepção das coisas objetivas e sua relação (VYGOTSKI, 

1996). 

O caráter afetivo estabelecido nas relações entre os adultos e os bebês é fundamental na 

formação das vivências e no processo de humanização das mesmas. O acolhimento nos 

momentos da troca, do banho, da alimentação quando o adulto está inteiro com o bebê, 

possibilita sua participação na rotina diária. 

Assim, nos princípios da THC, o bebê desde o nascimento aprende a ser humano na 

relação com o outro ser humano e com o meio. Além das características biológicas, 

consideradas também importantes nesse processo, o bebê vai se apropriando da cultura e da 

história produzida ao longo dos tempos pela sociedade, e essas são vivenciadas e apropriadas 

nas práticas diárias, especialmente nos momentos dos .cuidados. 

A percepção do mundo pelo recém-nascido é um todo complexo com base emocional. 

Assim, como exemplo, o rosto do adulto que educa e cuida do bebê, seus movimentos 

expressivos provocam no bebê uma reação anterior a sua capacidade de compreender 

isoladamente alguma forma, cor ou magnitude. Vygotski (1996) discorre que o que regula a 

percepção do recém-nascido é a lei da separação da figura e fundo, sendo a peculiaridade mais 

primitiva da vida psíquica, o ponto de partida para o desenvolvimento posterior da consciência. 

Conforme Vygotski (1996), o período pós-natal pode durar de 3 a 4 semanas e se encerra 

quando acontece a passagem para uma nova etapa, por exemplo, quando o bebê tem uma 

primeira reação com a voz humana, responde com um sorriso ou grito ou choro. Importante 

destacar que, de acordo com a THC, o critério para determinar a idade deve ser tão somente a 

nova formação básica e central típica de um determinado estágio do desenvolvimento social da 

personalidade e inteligência da criança. 

Com o objetivo de compreender as fases do desenvolvimento da criança sobre processos 

relacionados ao desenvolvimento infantil, tratei a seguir da periodização das idades, abordando 

a relação da THC e da abordagem Pikler com as práticas educativas nas ações de cuidado e 

educação dos bebês, por meio da apresentação de episódios da rotina no berçário da creche 

pesquisada. 
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4.2 Contribuições da THC para o desenvolvimento infantil na compreensão das práticas 

educativas na creche 

Segundo Vygotski (1996), os cientistas evolucionistas propõem as bases teóricas como 

critério da periodização com eleição de algum indício no desenvolvimento infantil. Uns 

utilizam o princípio biogenético, que periodiza a infância sem dividir o próprio curso do 

desenvolvimento infantil, isto é, há uma grande correlação entre o desenvolvimento da 

humanidade e o desenvolvimento da criança. Enquanto outros dividem a infância em períodos 

isolados de acordo com as etapas fundamentais da história da humanidade (VYGOTSKI, 1996). 

Contudo, para a THC são critérios complicados porque além de serem subjetivos, 

definem um critério para delimitar todas as idades, restringindo o desenvolvimento infantil a 

partir somente de um indício externo, por exemplo, com base na dentição da criança. Além 

disso, investiga os princípios extremos e nem sempre as dimensões internas coincidem com as 

externas (VYGOTSKI, 1996). 

Diante disso, Vygotski (1996) sustenta princípios que revelam características do 

processo de periodização do desenvolvimento infantil. Atualmente, a psicologia procura 

estudar a essência interna do sujeito, procurando compreender os indícios internos do 

desenvolvimento infantil na perspectiva de investigar o que está por trás dos indícios externos. 

Sendo assim, a periodização se estrutura a partir do estudo das mudanças internas do próprio 

desenvolvimento, considerado um processo contínuo de automovimento. À medida que criança 

se desenvolve, acontece o processo dialético, um processo que se distingue do material e do 

psíquico, do social e do pessoal (VYGOTSKI, 1996). 

Desse modo, analisando a periodização explícita pelo autor, os profissionais 

responsáveis pelos bebês consideram aquilo que é essencial em cada idade a partir de novas 

formações; isso significa estarem atentos à personalidade de cada um, conhecê-los na sua 

individualidade, observarem as mudanças psíquicas e sociais e identificarem o novo tipo da 

personalidade e sua atividade. Para tanto, há necessidade de compreender a dinâmica de 

algumas regularidades que foram se instituindo ao longo do desenvolvimento da humanidade. 

Para compreender o nível real de desenvolvimento infantil não basta partir apenas da 

idade cronológica, porque a mesma não é determinante. É necessário fazer o diagnóstico, a 

avaliação do desenvolvimento. Para tanto, é preciso fazer uma investigação. Portanto, é 

fundamental para as práticas relacionadas à educação e à aprendizagem das crianças conhecer 

o nível real do desenvolvimento infantil e os caminhos para o seu diagnóstico (VYGOTSKI, 

1996). 
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Para Vygotski (1996), o primeiro passo para o diagnóstico do nível real do 

desenvolvimento da criança pode permear a análise entre idade cronológica e a padronizada de 

suas relações expressas no coeficiente do desenvolvimento, porém não é suficiente. O processo 

analítico do desenvolvimento considera também a diferença entre o tempo de maturação das 

várias características da personalidade, e de suas diferentes propriedades. 

O segundo passo do diagnóstico do desenvolvimento trata de investigar “[...] os 

processos imaturos, mas que estão no período de maturação.”. (VYGOTSKI, 1996, p. 267). 

Esse passo do diagnóstico Vygotski chama de “zona de desenvolvimento próximo (ZDP)” ou 

zona de desenvolvimento iminente15. 

Sendo assim, a maturação acontece de forma diferente em cada criança, em tempos 

distintos formando os traços da personalidade e suas diferentes propriedades. Em alguns 

estágios do desenvolvimento da criança acontece a imitação. 

A imitação é um processo complexo, pois a imitação na esfera intelectual está 

relacionada ao grau do desenvolvimento mental da criança pelas possibilidades que podem 

corresponder à sua idade. A capacidade da criança imitar as operações intelectuais se modifica 

com regularidade de acordo com o curso do desenvolvimento mental. Dessa forma, cada etapa 

da sua idade existe uma zona de imitação intelectual relacionada com o nível real de 

desenvolvimento. 

Vygotski (1996) conceitua imitação como sendo a atividade que a criança não realiza 

sozinha, mas faz com a colaboração de um adulto ou outras crianças. O processo de imitação 

sob os princípios da THC foi observado em um episódio de brincadeira na pesquisa de campo 

na creche, chamamos de “Imitação”. 

As professoras organizaram um corredor de cadeiras infantis, entrelaçando o barbante e 

formando um túnel, amarrando um bambolê na sua entrada. Os bebês se divertiam passando 

por aquele túnel. Uma atividade aparentemente simples, porém, exigia dos pequenos a 

percepção do espaço, a dimensão da altura e largura do túnel e o conhecimento do próprio 

 
15 A nomenclatura “zona de desenvolvimento proximal” é questionada por Prestes (2012), uma vez que a mesma 

defende o uso da nomenclatura “zona de desenvolvimento iminente”, por compreender que está intimamente 

ligado à relação existente entre desenvolvimento e instrução e à ação colaborativa de outra pessoa. Ela justifica 

argumentando que não está se atentando para a devida relevância da instrução como uma atividade que pode ou 

não possibilitar o desenvolvimento, quando se usa o termo zona de desenvolvimento proximal. Além disso, ela 

destaca outro termo alterado na tradução, instrução virou aprendizagem. Ela sugere que talvez, a opção por 

aprendizagem seja porque no Brasil o sentido de instrução é negativo no âmbito educacional, pois traz uma ideia 

de aquisição e transmissão de conhecimentos. Importa ressaltar que optamos por utilizar os termos tratados nas 

Obras Escolhidas, porém destacar que não desconsideramos os questionamentos da autora e os pontuamos aqui 

com o intuito de dar mais clareza aos conceitos e fundamentos dessa teoria. 
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corpo, necessitando deles diferentes habilidades, dentre elas, abaixar e engatinhar na altura do 

túnel, sem levantar a cabeça até o fim do percurso. 

Episódio I – “Imitação”, Cenas 1 e 2 

 
 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

Cenas 1 e 2: A professora Jasmin chamou o bebê Igor (17 meses) para passar no túnel, 

pois percebeu que somente ele ainda não havia participado da brincadeira. Ela e a professora 

Margarida incentivavam o bebê passar pelo túnel, dizendo: “– Vai Igor! Vai Igor! Passa! Pode 

ir!”. Porém, na entrada do túnel ele ficou parado por alguns minutos. 
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Episódio I – “Imitação”, Cenas 3 e 4 

 
 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

Cenas 3 e 4: A professora Margarida tentou ajudá-lo, sentando-o e mostrando como 

conseguiria entrar: “– Passa por baixo, oh! Engatinhando! Engatinhando!”. O bebê sentou no 

chão, ficou observando e não quis entrar no túnel. 
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Episódio I – “Imitação”, Cenas 5 e 6 

 
 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

Cenas 5 e 6: Na outra ponta do túnel a professora Jasmin o chamava: “– Vem Igor! 

Vem! Oh, a Maria vai te encontrar!”. Assim, a bebê Maria (19 meses) entrou no túnel pelo lado 

oposto e engatinhou até o bebê Igor. Ele permaneceu assentado e observando os movimentos 

da bebê Maria. A professora incentivava: “– Vai Maria, encontra ele! Chama ele! Fala com ele: 

‘– vem Igor!”. 
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Episódio I – “Imitação”, Cenas 7, 8, 9 e 10 

 
 

 
 

 
 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2019). 
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Cenas de 7 a 10: Maria chegou até perto de Igor e voltou engatinhando, enquanto ele 

continuava a observá-la. A professora Jasmin bateu palmas para Maria e disse: “– Muito bem, 

Maria! Muito bem!” Igor começou a engatinhar dentro do túnel. A professora Jasmin 

incentivava: “– Isso Igor! Muito bem, Igor! Vem Igor, vem! Vai! Passa!” O bebê sorria, 

engatinhava e olhava para a professora sorrindo, enquanto ela o elogiava. 

Episódio I – “Imitação”, Cena 11 e 12 

 
 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

Cenas 11 e 12: Depois Igor passou de novo pelo túnel junto com outros bebês e pelo 

semblante do rosto e os movimentos do corpo, ele demonstrava que estava feliz com sua 

conquista. 

Esse episódio mostra, que pela imitação, o bebê se apropriou de novos conhecimentos, 

com a colaboração do adulto e de outro bebê mais experiente. E depois da conquista, em que 

houve um processo de aprendizagem, o bebê passou pelo túnel por diversas vezes, por iniciativa 

própria, sem a ajuda de outras pessoas. 

Outra observação nesse episódio é que sob um olhar atento a todos da turma, a 

professora identificou que Igor era o único bebê que ainda não havia experimentado a 

brincadeira e, por meio do seu chamado e incentivo, o bebê teve a oportunidade de participar 

de uma nova vivência. 
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Aquilo que a criança realiza hoje com a colaboração do adulto ou de outras crianças 

mais experientes, amanhã poderá fazer sozinha. Assim, a esfera dos processos em vias de 

maturação ajuda a compreender o significado teórico e prático da ZDP da criança. Na primeira 

infância, esse processo acontece frequentemente, um exemplo, “hoje” a criança precisa do 

adulto para comer a refeição. Com a colaboração do adulto no processo de autonomia da 

criança, “amanhã” ela passa a se alimentar sem o auxílio do outro. 

Esse processo de transição do desenvolvimento infantil entre a ZDP e o nível de 

desenvolvimento real pontuado por Vygotski (1996) acontece cotidianamente na creche com 

os bebês. É na creche que muitas vezes o bebê começa a balbuciar, a andar, a falar, a ter controle 

dos esfíncteres, a se alimentar sozinha, dentre outros. Trata-se de um processo relevante e 

peculiar principalmente quando tratamos desse público, pois alguns estágios do processo de 

aprendizagem e desenvolvimento se darão por meio da imitação, colaboração, diálogo e 

comunicação (VYGOTSKI, 1996). 

O autor salienta que a capacidade de a criança imitar na esfera intelectual se restringe 

pelo nível de seu desenvolvimento mental e pelas propriedades que compõem a sua idade. Um 

exemplo disso é o bebê de 6 meses não imitar o adulto no andar. Sendo assim, cada etapa de 

idade existe para a criança uma zona de imitação intelectual relacionada com o nível real do 

desenvolvimento (VYGOTSKI, 1996). 

No sentido amplo, a “colaboração” se origina a partir das propriedades internas, 

individuais e da personalidade da criança. Assim, definir a zona de desenvolvimento proximal 

sob o princípio da colaboração, possibilita “[...] investigar diretamente o fator mais 

determinante da maturação intelectual que culminará nos períodos de idade próximo e sucessivo 

de seu desenvolvimento.” (VYGOTSKI, 1996, p. 270, tradução minha). 

Os postulados da THC até aqui expostos revelam que as atitudes humanas são 

aprendidas nas relações entre o bebê e o seu entorno, com pessoas mais experientes, com os 

objetos e o meio. Dessa forma, o trabalho educativo tem uma dimensão relevante na educação 

e cuidado do bebê, desde a mais tenra idade, principalmente na formação e desenvolvimento de 

sua personalidade e de sua inteligência. 

Nesse sentido do desenvolvimento humano, o trabalho pedagógico da creche acontece 

com ações educativas que desafiam os bebês e as crianças bem pequenas, propiciando vivências 

que permitem adquirirem novos conhecimentos. Então, identificar o nível real do 

desenvolvimento infantil, conhecer as necessidades, as habilidades e as aptidões do bebê para 

oferecer além do que ele já sabe, ampliando seu conhecimento de mundo é fundamental no 

processo educativo na creche. 
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Viu-se até aqui que os critérios para diagnosticar o período do desenvolvimento infantil 

inserem a idade cronológica, as novas formações (o novo tipo de estrutura da personalidade e 

sua atividade) nos campos psíquicos e sociais que se produzem pela primeira vez em cada idade. 

As transformações na personalidade da criança influenciam seu desenvolvimento, por isso não 

se pode falar em etapas fixas, elas são globais e dinâmicas dos passos de uma idade a outra, 

etapas da infância separadas por crises. 

As crises delimitam os estágios de desenvolvimento e podem ser mais ou menos 

violentas. Conforme destaco até aqui, além de evolutivo, o desenvolvimento é um processo 

revolucionário de transformações da personalidade, assim, a periodização é constituída com 

base nas novas formações psíquicas que se configuram em cada idade. 

O desenvolvimento se dá nas mudanças sutis da personalidade da criança em idades 

relativamente estáveis. Assim, são chamadas de “crises”, consideradas como um processo 

dialético do desenvolvimento infantil, as quais podem ser marcadas como mudanças abruptas 

e transformam o percurso normal do desenvolvimento infantil em processos de evoluções e 

revoluções. Nesse sentido, Vygotski (1996), ao analisar a essência em cada uma dessas 

mudanças, identifica três crises na infância: a crise do primeiro ano, dos três anos e dos sete 

anos. 

As crises se constituem de peculiaridades, conforme explica Vygotski (1996), a saber: 

uma, diz respeito à indefinição do início e o fim delas e das idades; a outra peculiaridade, as 

idades críticas servem de ponto de partida para seu estudo empírico; e a peculiaridade do 

desenvolvimento dos períodos especiais é mais destrutivo que criador. Esta última é fase de 

negação, a criança ao entrar na crise se manifesta mais por questões contrárias propostas 

principalmente pelos adultos. 

Contudo, as rupturas do comportamento da criança que se configuram como “crises”, 

podem ser tranquilas e nem se manifestarem em determinadas situações em que o adulto 

conhece a criança. Por meio de um processo de observação contínuo, o adulto que sabe a 

situação social do seu desenvolvimento infantil e age no momento que a nova formação se 

constitui, com ações que propicia sua autonomia, que considerem suas necessidades, 

propiciando vivências ricas em que a criança possa se expressar nas suas múltiplas linguagens. 

As atitudes do adulto, nesse processo, se inserem na organização do tempo e do espaço, com 

uma rotina em que a criança manipule os objetos no seu tempo, observando-os, sentindo o 

cheiro, o peso, escutando os diferentes sons, movimentando-os, colocando-os e tirando-os de 

dentro de outros objetos, enfim, percebendo o mundo que a rodeia. 
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A aprendizagem e o desenvolvimento estão interligados desde o nascimento. De acordo 

com a THC, a criança que chega à instituição educacional já possui alguns conhecimentos. 

Nesse novo ambiente, espaço coletivo educacional, a criança vai adquirir novos conhecimentos. 

Portanto, os elementos que podem determinar a influência do meio no desenvolvimento da 

criança é a vivência. A vivência está localizada fora da pessoa e representada como cada um 

vivencia carregando todas as particularidades da personalidade e do meio (VIGOTSKI, 2010). 

Destaca-se aqui a importância de compreender que o bebê chega à creche com suas 

próprias vivências e essas são consideradas na análise do papel do meio para impulsionar o seu 

desenvolvimento. 

Enfim, desde quando nascem, os bebês precisam da colaboração do outro ser humano 

para suprir suas necessidades orgânicas e socioculturais. Nesse processo relacional aparecem 

outras necessidades que são guiadas por atividades que contribuem na constituição da 

personalidade infantil, a aprendizagem e o desenvolvimento do bebê. 

Dessa maneira, na perspectiva de uma educação de qualidade, aquela que promova o 

desenvolvimento humano, numa interligação na constituição das qualidades psíquicas da 

criança desde a mais tenra idade. O próximo item trata das atividades guias na primeira infância 

e o papel da educação escolar nesse contexto. 

4.3 Atividades guia na primeira infância: a peculiaridade nas práticas educativas com 

bebês 

Pelo simples fato de não falar não quer dizer que o bebê seja associal, pelo contrário, 

segundo Vygotski (1996), o bebê é um ser extremamente social. Ainda que, no primeiro mês 

de vida, sua sociabilidade seja passiva, o bebê, no seu primeiro ano de vida, tem uma 

sociabilidade específica, densa e peculiar, devido a uma situação social de desenvolvimento 

única, de grande originalidade, determinada por momentos fundamentais. Uma peculiaridade é 

que o bebê só consegue satisfazer as suas necessidades vitais com a ajuda do outro, do adulto 

que cuida dele. O caminho por meio do outro é a via principal da atividade da criança nesta 

idade (VYGOTSKI, 1996). 

Essa peculiaridade do bebê, da dependência do outro para satisfazer seus desejos e 

necessidades vitais, expressa uma das especificidades do trabalho de docência na creche. A 

educação e cuidado na creche compreende também garantir a alimentação, a higienização, a 

locomoção, o bem-estar e a segurança dos bebês, na relação com eles por meio das diferentes 

linguagens. 
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Entre as peculiaridades da situação social do desenvolvimento nesse estágio da vida está 

a imaturidade das funções biológicas, o bebê precisa da colaboração de outros, por exemplo, 

necessita do outro para se locomover, alimentar e higienizar. Assim, o primeiro contato do bebê 

com a realidade se dá de maneira socialmente mediada. Outra peculiaridade é que o bebê utiliza 

outras formas de comunicação que não a fala. “O desenvolvimento do bebê no primeiro ano de 

vida está na contradição entre a máxima sociabilidade e suas possibilidades mínimas de 

comunicação.”. (VYGOTSKI, 1996, p. 286, tradução minha). 

Lima e Akuri (2017) afirmam que, de acordo com a THC, em cada estágio do 

desenvolvimento infantil há uma atividade guia. Por meio dessa atividade guia, a criança vai se 

apropriando de elementos da cultura e se relacionando com a realidade, momentos em que 

acontecem mudanças significativas nas funções psíquicas e no seu ser e estar no mundo (LIMA; 

AKURI, 2017). 

As autoras sinalizam a existência de três atividades guias na infância conforme a THC: 

no primeiro ano de vida, a comunicação emocional; na primeira infância, a atividade objetal 

manipulatória; e, na idade pré-escolar, o jogo de papéis. A partir do conhecimento dessas 

atividades no desenvolvimento infantil, o adulto responsável por cuidar e educar do bebê e da 

criança bem pequena produzirá modos de ação apropriados às aprendizagens e ao 

desenvolvimento humano na infância, de forma consciente (LIMA; AKURI, 2017, p. 123). 

Em relação à comunicação emocional, Mello (2017a, p. 43) destaca que o bebê se 

comunica por meio de outras linguagens e que os adultos precisam estar atentos como ele se 

relaciona com o mundo pelo olhar, pelo gesto, pelo movimento. Para a autora, como “[...] o 

bebê sente o mundo e se comunica por meio do corpo[.]” é primordial que os momentos de 

cuidado sejam realizados com comunicação, anunciando para o bebê que vai fazer antes de 

realizar qualquer ação, avisando que vai tocá-lo, pegá-lo, trocá-lo de ambiente, entre outras 

atitudes e ações.  

A dependência dos bebês com o outro para satisfazer suas necessidades e a pré-

disposição do adulto em atender e responder o bebê na sua individualidade bem como na 

coletividade, requer compreender sua comunicação, estando atento as suas múltiplas 

linguagens. Apresento um episódio da refeição que denominamos “Acolhimento” que permite 

compreender as especificidades do cuidado e da educação de bebês com práticas educativas 

que procuram garantir seu bem-estar na creche, com atitudes intencionais e humanizadoras. 

Ao entrar no refeitório, por volta das 7h30min da manhã, já se encontravam alguns bebês 

nos carrinhos mamando e outros assentados nas cadeirinhas em volta das mesas, comendo 

biscoito e tomando achocolatado. Nesse ambiente estavam as professoras, ora cuidando dos 
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pequenos, ora recebendo as famílias que chegavam. No refeitório estavam presentes também 

uns três pintores, os quais arrastavam o mobiliário e organizavam os equipamentos para iniciar 

o trabalho de pintura daquele espaço. A maioria dos bebês estava atenta aos pintores e a todos 

os seus movimentos: abrindo a escada, arrastando os móveis, preparando as ferramentas; 

observava por um bom tempo, com os olhinhos tão abertos que pareciam nem piscar. 

Nesse movimento dos pintores arrastando os mobiliários, as famílias chegando com os 

bebês e crianças, as professoras dando atenção tanto para eles quanto para suas famílias, 

aconteceu esse episódio de acolhimento da professora Jasmin com Maria (19 meses). 

Episódio II – “Acolhimento”, Cenas 1 e 2 

 
 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

Cenas 1 e 2: Ao perceber Maria (19 meses) chorando, a professora Jasmin 

imediatamente foi ao seu encontro e com o tom de voz suave e afetuoso, disse: “– Que foi 

Maria? Vem titia!” Pegou a Maria no colo e falou: “– Pronto...passou... passou!” A Maria deitou 

no ombro da professora que caminhou até a sala do berçário, onde estava a mochila com seus 

pertences. 
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Episódio II – “Acolhimento”, Cenas 3 e 4 

 
 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

Cenas 3 e 4: A professora retornou para o refeitório para colocar o leite no copo e 

continuando com tom de voz suave, disse a Maria: “– Vamos tomar leite, pra melhorar! Tá!? 

Precisa chorar não! Vou colocar no seu copo, tá!”. 
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Episódio II – “Acolhimento”, Cenas 5 e 6 

 
 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

Cenas 5 e 6: Maria observava todos os movimentos da professora. A professora pegou 

a jarra de leite, colocou no copo, tampou e deu a Maria, observando-a também, olhando nos 

seus olhos com expressão de afeto. Nesse momento a bebê já estava calma e não estava mais 

chorando. 
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Episódio II – “Acolhimento”, Cenas 7 e 8 

 
 

 
 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

Cenas 7 e 8: A professora tampou o copo, com gesto suave colocou na boca da bebê 

anunciando o que estava fazendo e motivando-a a beber o leite. Maria pegou o copo e tomou o 

leite e a professora a observava atentamente. 
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Episódio II – “Acolhimento”, Cenas 9 e 10 

 
 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

Cenas 9 e 10: A professora Jasmin cheirou Maria e deu um beijo na bochecha enquanto 

ela tomava o leite. 
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Episódio II – “Acolhimento”, Cenas 11 e 12 

 
 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

Cenas 11 e 12: Ainda no colo, enquanto Maria tomava todo o leite, Jasmin perguntava 

se estava bom e ao mesmo tempo dava atenção ao grupo de bebês da sua turma. A professora 

percebeu que Maria estava bem e a retornou para o seu grupo. 

Esse evento aconteceu no momento da chegada dos bebês e das crianças na creche e 

talvez Maria estivesse sentindo falta da sua mãe que havia acabado de deixá-la na instituição. 

Isso porque, com a atenção da professora voltada pra ela, antes mesmo de tomar o leite, Maria 

já havia parado de chorar e estava mais calma. Mesmo diante daquele cenário atípico da creche, 

com o movimento de pintura do prédio, com novas pessoas circulando, a professora percebeu 

que Maria não estava apenas com fome, que precisava mais que o alimento, ela estava 

precisando de atenção e afeto. O fato de pegar Maria no colo e tocá-la com afeto, conversar 

com tom de voz suave, olhar nos seus olhos no sentido de compreender o que estava 

acontecendo, com atitude de acolhimento, demonstrou que a professora a viu como um ser 

único e especial e essa atitude garantiu que Maria fosse cuidada e educada com respeito. 

Além disso, a importância na forma de falar com o bebê, com tom de voz suave, 

carinhosa, comunicar para o bebê o que vai fazer, com movimentos leves, mesmo que não tenha 

certeza do seu entendimento, o adulto cria nele uma necessidade de falar e constrói uma relação 

de colaboração mútua, propiciando no bebê confiança e segurança. 
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Nesse episódio, a atitude da professora Jasmin proporcionou um sentimento de 

segurança e confiança à Maria, o que contribuiu para que ela ficasse bem na creche, sendo 

cuidada e educada de forma integrada. Por esse motivo, chama-se comunicação emocional, uma 

situação especial entre o adulto e o bebê principalmente nos momentos de cuidado em que o 

bebê constrói vínculo positivo com o adulto que lhe cuida e educa. Dessa maneira, cuidado e 

educação são indissociáveis na vida do bebê: “[...] educamos enquanto cuidamos.”. (MELLO, 

2017a, p. 44). 

A envoltura narrativa presente na comunicação emocional, em que adulto e criança se 

comunicam na construção de uma relação de respeito, confiança, segurança e principalmente, 

de colaboração é observada em outro episódio no banho na rotina da creche. Esse episódio 

retrata também a atividade objetal manipulatória, em que são apresentados objetos culturais ao 

bebê no momento em que está no banho. Assim, chamei o episódio de “Comunicação 

Emocional e Atividade Objetal”. 

Depois de um bom tempo brincando no solário, os bebês entraram para a sala para se 

prepararem para tomar banho. A professora Dália anunciou aos pequenos da sua turma de 

Berçário II que era hora do banho e eles foram, junto com ela, caminhando para a área do 

fraldário. Primeiramente, ela convidou duas crianças da turma, Caio (26 meses) e Nayla (24 

meses) que, com sua ajuda sentaram na bancada, enquanto as outras crianças brincavam no 

chão, ao seu redor, com alguns brinquedos. 
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Episódio III – “Comunicação Emocional e Atividade Objetal”, Cenas 1 e 2 

 
 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

Cenas 1 e 2: A professora Dália chamou a Nayla (23 meses) e o Caio (24 meses) para 

tomarem banho. Nayla imediatamente atendeu ao chamado da professora e solicitou colo, 

levantando os bracinhos. A professora pegou Nayla, colocou sentada na bancada do fraldário e 

pegou também o Caio e o sentou ao lado. Ela começou a preparar o banho dele enquanto que 

Nayla ficou quietinha observando e brincando. A professora disse: “– Vem cá Caio! Vem tomar 

banho!” Caio perguntou: “– Eu?” Professora: “– Você mesmo. Você fez cocô?” Caio: “– 

Aann?”. Dália o colocou em pé na bancada, olhou nos seus olhos e perguntou em tom de voz 

suave: “– Caio, por acaso você trouxe a sua toalha?” Caio respondeu positivamente sorrindo e 

sinalizando com a cabeça que sim, dizendo: “– É!”. A professora continuava a conversa 

brincando com Caio: “– Se não trouxesse, não iria tomar banho. Você sabia? Eu só vou te dar 

banho porque já tirei sua roupa. Sabia? Você já falou com sua mãe?” Caio sorriu, e a professora 

continuou: “– Você por acaso Caio já avisou a sua mãe de novo?” Caio respondeu sorrindo e 

fazendo gestos: “– Mãe! Que!” Professora: “– Por que você não fala de manhã, a minha toalha 

e o meu lençol.” Caio sorriu e balbuciou respondendo a professora: “– An! É!”. 
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Episódio III – “Comunicação Emocional e Atividade Objetal”, Cenas 3 e 4 

 
 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

Cenas 3 e 4: Enquanto colocava Caio no lavatório, a professora atendia o chamado de 

Eliza (24 meses) que estava brincando no chão do fraldário: “– Oi Eliza! O que você quer?”. 

Eliza balbuciava, olhando para Eliza a professora respondia: “– Ah é o jacaré! Mas não pisa 

não, você vai cair.” Eliza mostrava para a professora o jacaré de brinquedo. Caio resmungou 

quando sentiu a água e a professora atendeu sua queixa acertando a temperatura da água. Por 

um bom tempo Caio se divertia brincando com a água da mangueira do chuveiro. A professora 

abriu a mochila do Caio e disse: “– Olha o Caio trouxe uma toalha que seca! Trouxe hoje Caio!” 

A professora mostrou a toalha para ele, chamou a atenção para as imagens de elefantes 

perguntando: “– O que que é isso aqui?” Ele apontou com o dedinho sorrindo. A professora 

perguntou de novo e o ajudou a responder: “– Ele... Elefan...”. A professora fez o gesto da 

música do elefante. Caio imitou a professora e começou a cantar a música: “– Binha! – Binha!”. 

E a professora: “– O Trombinhaaa! Viu Caio trouxe hoje uma toalha que seca de verdade! Hein 

Caio? Hoje seca hein!” E o bebê respondia balbuciando feliz e continuava brincando com a 

água. 
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Episódio III – “Comunicação Emocional e Atividade Objetal”, Cena 5 e 6 

 
 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

Cenas 5 e 6: A professora deu banho no Caio, deixou-o brincar mais um pouco e depois 

foi arrumar sua roupa na bancada. Nayla estava lá distraída, brincando com os objetos que 

estavam ao seu redor. Ele pegou o sabonete na saboneteira do lavatório e continuou brincando 

com a água. A professora perguntou: “– Caio, já acabou? Passa o sabonete no bumbum! Isso!”. 

Ele respondeu balbuciando e a professora ensinava: “– Isso! Agora passa a água! Enxágua pra 

gente sair.”. 
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Episódio III – “Comunicação Emocional e Atividade Objetal”, Cenas 7, 8, 9 e 10 

 
 

 
 

 
 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2019). 
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Cenas 7 a 10: A professora enxugou Caio e foi vestindo cada peça de roupa e anunciando 

o que ia fazer: “– Vamos vestir a blusa! Nossa que blusa linda!” A professora deitou Caio e 

pegou sua fralda dizendo com tom de voz suave: “– Caio, essa fralda é muito fina! Você faz 

muito xixi, hein cara! Por acaso Caio, você foi no vaso? Na sua casa?” Ele respondia 

balbuciando e sorrindo. A Nayla continuava no cantinho do fraldário brincando com as meias 

do Caio. Ela brincava e cantava batendo palmas com as meias e quando a professora pediu as 

meias para vestir no Caio, ela continuou cantando e batendo palmas sem as meias. A professora 

disse para ela: “– E agora Nayla, vamos lá? Mas pode ficar aí. Tá chegando!” 

Episódio III – “Comunicação Emocional e Atividade Objetal”, Cenas 11 e 12 

 
 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

Cenas 11 e 12: Com a ajuda de Caio a professora calçou o tênis fazendo elogios às 

atitudes de colaboração do bebê e ele respondia balbuciando e sorrindo. Ao terminar a 

professora levou Caio para brincar junto com seus pares da turma e chamou Nayla para tomar 

banho. 

Nesse episódio constatamos uma comunicação entre professora e a criança, por meio da 

fala, do balbucio, dos gestos e dos movimentos corporais, em que o adulto trata de assuntos 

referentes às suas particularidades, suas necessidades e habilidades. No momento do banho 

houveram ações de cuidado e educação como unidade, estabelecida numa relação positiva, com 
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vínculo afetivo e possibilidades de desenvolvimento de forma integral, pois a professora 

incentivava o bebê a se lavar, ensinava como ele deveria passar o sabonete no corpo. Essas 

ações permitiram que a criança conhecesse seu próprio corpo, que fizesse a relação do 

personagem de sua música preferida com o personagem estampado na sua toalha, propiciando 

ativar na memória outras experiências e ainda, ao dialogar, falar, ouvir e responder, propiciava 

o desenvolvimento da percepção e da fala. 

Essa comunicação emocional desenvolvida diariamente, entre a professora e a criança 

durante os momentos do cuidado, são os momentos em que ela pode dar uma atenção 

individual, realizada de forma afetiva, acolhedora, envolvendo a criança proporciona também 

o desenvolvimento qualitativo de sua linguagem oral, com diálogos que fazem sentido para o 

bebê e a criança pequena. 

Os momentos de cuidados do bebê são primordiais para o adulto dirigir à atenção 

individual, desenvolvendo uma comunicação por meio do olhar e do corpo de forma que o bebê 

possa sentir as emoções expressas na forma como o adulto olha, toca e fala. Mello e Souza 

(2018) corroboram com a abordagem Emmi Pikler quando asseguram a necessidade de o adulto 

anunciar para o bebê o que vai fazer com ele, o que permite que o bebê acumule experiências 

por meio das percepções (MELLO; SOUZA, 2018). 

Nos momentos de cuidados também são apresentados os objetos e seus usos. Deixar as 

crianças manipularem, conhecerem suas propriedades, testar seus usos também deve ser foco 

de uma prática pedagógica intencional. 

No terceiro episódio do banho, a professora apresentou alguns objetos culturais à 

criança, como a toalha, o sabonete, a fralda e as peças do vestuário de forma que propiciou 

vivências que pudessem leva-la à compreensão do uso social de cada um. Como vimos, a 

professora ensinou como usar o sabonete no banho e revelou a utilidade de uma toalha nesse 

momento do cuidado, bem como o uso da fralda. O bebê Caio participou ativamente do 

momento do banho, em um processo de colaboração mútua e comunicação emocional, 

solicitava e respondia à professora com balbucios, gestos e sorrisos. 

Enquanto Caio experenciava um momento de cuidado, Nayla, a bebê que estava na 

bancada aguardando sua hora do banho também brincava com alguns objetos culturais como 

meias, sapatos e fralda, porém nesse momento não houve uma colaboração mútua com pessoas 

mais experientes. 

A atividade guia objetal manipulatória origina da “[...] comunicação emocional com o 

adulto e vai se sofisticando.” (LIMA; AKURI, 2017, p. 124). A criança manipula os objetos do 

mundo que os adultos apresentam e descobre o uso social dos mesmos. Sendo esta, a atividade 
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guia dessa faixa etária, considero um momento valioso quando os bebês da turma aguardavam 

sua hora do banho brincando com objetos ao redor da professora. É o momento em que a 

professora tem a oportunidade de variar os artefatos e brinquedos, com diferentes formas, cores, 

tamanhos, pesos e texturas, em que eles têm a oportunidade de encaixar, abrir e fechar, 

classificar, ordenar, dentre outros.  

O cesto de tesouros com artefatos culturais utilizados no dia a dia também é uma forma 

de organizar os espaços na perspectiva de apresentar coisas novas, variando junto aos outros 

artefatos já conhecidos. Neste cesto de tesouros, podem ser inseridas panelas pequenas, 

conchas, colheres de pau, esponja, bacias, pequenos tecidos, tampas de panelas, entre outros. 

Nessa fase, em que a criança começa a perceber o uso social dos objetos a ela 

apresentados pelo adulto ou outras crianças mais experientes, iniciam-se novas formações 

psíquicas. Isto significa que apresentamos as coisas do mundo aos bebês, de forma que 

participem ativamente da manipulação dos objetos, das vivências culturais, beneficiados por 

uma boa comunicação emocional, acaba por demandar o uso cada vez mais aprimorado de sua 

percepção, memória, linguagem e pensamento. 

No decorrer do período da primeira infância, a percepção da função social específica de 

cada objeto que manipula é desenvolvida a partir da percepção dos seus atributos. Exemplo 

disso, a criança quando usa a colher com outra finalidade e a manipula sem ainda perceber sua 

função social, brincando de jogar, pegar, chupar e morder. Com a colaboração do adulto ou 

outra criança mais experiente, descobre a real função social da colher e passa a utilizá-la para 

fazer as refeições. 

No final da primeira infância, a criança começa a se interessar em conhecer os 

significados e objetivos das ações dos adultos. As ações dos adultos no uso social dos objetos 

oportunizam apresentar para o bebê a atividade humana necessária, propiciando, assim, um 

avanço no desenvolvimento psíquico da criança nessa fase. Sendo assim, organizar 

intencionalmente os espaços com objetos variados, com diferentes texturas, tamanhos, cores, 

formas, sons, cheiros. Conforme Lima e Akuri (2017), isso requer um planejamento das 

vivências para que o bebê se aproprie dos objetos culturais usando de forma indiscriminada, 

depois por meio da imitação e instrução do adulto pela reprodução das ações e operações, e, 

mais tarde, perto dos três anos de idade, o uso livre dos objetos pela generalização das ações a 

criança substitui os objetos ausentes substituindo por outros (LIMA; AKURI, 2017). 

Mello (2017b, p. 90) corrobora com as autoras reafirmando que nessa fase da vida, se 

aprofunda a comunicação emocional, na relação com os objetos e as a pessoas, nos momentos 

individuais de cuidado, a comunicação avança num ambiente propício para que o bebê se 
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aproprie da fala. Este ambiente disponibiliza um entorno rico para o bebê, na diversidade e na 

promoção da manipulação dos objetos, com acesso livre a eles de forma que a criança possa 

manipulá-los a hora que quiser, com livre escolha. 

Nessa fase as crianças não sabem criar situações fictícias no verdadeiro sentido da 

palavra, por exemplo, 

Uma menina de dois anos com toda naturalidade embala uma boneca, diz a ela, a 

alimenta, assenta no penico mais ou menos do mesmo modo que a mãe faz com ela; 

o curioso é que essa criança não concebe que a boneca é sua filha e que ela é sua mãe 

(VYGOTSKI, 1996, p. 349, tradução minha). 

Uma criança de 2 anos que embala com toda naturalidade uma boneca ou um ursinho 

de pelúcia, dificilmente realiza a mesma atividade com uma garrafa. Essa é a característica do 

jogo, comum em crianças maiores, em que tudo pode ser tudo e, por isso, o jogo não pode 

aplicar-se para as crianças na primeiríssima infância. Assim, na primeiríssima infância, os bebês 

e as crianças bem pequenas manipulam os objetos, participam ativamente no processo de 

comunicação emocional e com a colaboração de outro ser humano aprendem a função social 

dos objetos. Porém, é diferente das crianças maiores que utilizam os objetos para representar 

outras coisas e, ao mesmo tempo, tem a consciência de que este objeto tem uma função social 

(VYGOTSKI, 1996). 

Conforme a THC, a criança brinca, explora, manipula os objetos e exercita o 

pensamento até o momento que surge a brincadeira de faz de conta, por volta dos 4 aos 6 anos 

de idade. Esta é a fase do jogo de papéis sociais, a criança passa a ter consciência dos objetos e 

das ações dos adultos, a criança continua vivenciando as atividades anteriores, porém de forma 

mais elaborada (LIMA; AKURI, 2017). 

Em todas as fases, o bebê e a criança bem pequena são considerados como seres ativos 

no processo de relação com o mundo. Dessa forma, Lima e Akuri (2017) pontuam que, para a 

constituição de um currículo humanizador na Educação Infantil: 

[...] é essencial que tenhamos clareza do nosso papel como protagonistas que 

organizam o tempo, o espaço, as relações e as vivências para promover o 

protagonismo infantil, que conheçamos e desfrutemos a cultura mais elaborada a fim 

de melhor estabelecer e mediar a relação ativa de comunicação da criança com essa 

cultura, considerando as formas como, em cada idade, ela melhor se relaciona com o 

mundo, aprende e se desenvolve (LIMA; AKURI, 2017, p. 128). 

As práticas do educador, com intencionalidade pedagógica, na constituição desse 

currículo humanizador, lhe confere um importante papel, conforme pontua Mukhina (1996, p. 

31) “[...] para que o educador seja bem-sucedido, ele deve conhecer bem as leis gerais do 

desenvolvimento psíquico das crianças, as causas e as condições do desenvolvimento e suas 

etapas nas diferentes idades.”. 
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Assim, nesse currículo humanizador, na primeira infância, a criança precisa viver o 

mundo, com experiências elaboradas e diversas em cada idade, por meio da comunicação 

emocional, da manipulação e exploração dos objetos e das brincadeiras de faz de conta, 

vivências estas que contribuem para o seu pleno desenvolvimento humano. 

4.4 A linguagem autônoma infantil 

A criança na primeira infância se diferencia da criança maior, por ainda estar em 

processo de acúmulo dos conhecimentos prévios sobre coisas. A memória na primeira infância 

se manifesta na percepção ativa, no reconhecimento. Nessa idade, o pensamento se manifesta 

como visual-direto, a criança sabe relacionar as coisas, mas sempre é uma situação 

exclusivamente visual-direta. Para a criança nessa idade, pensar não significa recordar, 

enquanto que, para a criança em idade pré-escolar, pensar significa recordar e se apoiar em 

experiências anteriores (VYGOTSKI, 1996). 

No que se refere às peculiaridades da “percepção”, nessa fase, Vygotski (1996) afirma 

que a primeira peculiaridade está no seu caráter afetivo. A segunda peculiaridade quando a 

percepção é a função predominante da consciência, significa que a percepção se encontra em 

condições propícias para seu desenvolvimento. O desenvolvimento das funções psíquicas da 

criança começa pelo desenvolvimento da percepção. A principal nova formação da primeira 

infância está vinculada à linguagem. Essa nova formação deve sua origem das relações entre as 

crianças e os adultos, da colaboração com e entre eles (VYGOTSKI, 1996). 

A crise do primeiro ano talvez seja a crise mais evidente do desenvolvimento infantil. 

O primeiro ano de vida, por suas especificidades peculiares, é uma fase significativa do 

desenvolvimento infantil. Como vimos anteriormente, acontecem mudanças bruscas desde o 

nascimento em que o bebê, ao nascer, encontra um novo meio, caracterizando o período inicial 

do desenvolvimento pós-natal. 

Nesta fase se manifestam novas formas de conduta: a experimentação lúdica, o 

balbucio, a atividade inicial dos órgãos sensoriais, a primeira ação ativa antes da 

postura, a primeira coordenação dos órgãos que atuam simultaneamente, as primeiras 

reações sociais que se manifestam em gestos expressivos de prazer ou surpresa. 

(VIGOTSKI, 1996, p. 286, tradução minha). 

A respeito do conteúdo da crise do primeiro ano, Vygotski (1996) destaca os momentos 

peculiares desse estágio por corresponder a uma etapa que marca o desenvolvimento. A criança 

começa a andar e a falar, além de demonstrar seus afetos e vontades, surge nela os primeiros 

atos de protesto, de oposição e de contraposição aos demais, gerando reações exageradas que, 

alguns chamam de “birras”. A linguagem é o foco para compreender essa crise por estar mais 
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vinculada com o surgimento da consciência infantil e das relações sociais da criança. O 

desenvolvimento da linguagem não é simples, nem linear e não se reduz ao desenvolvimento 

do vocabulário (VYGOTSKI, 1996). 

O bebê se utiliza dos gestos como um meio de comunicação, considerado período 

preparatório para a linguagem oral. Entre o período denominado “sem fala” até a criança 

adquirir os conhecimentos básicos do idioma materno, existe um período denominado por 

Eliasberg (1928 apud VYGOTSKI, 1996, p. 326) de “linguagem autônoma infantil”, capaz de 

compreender como se passa o período pré-linguístico, período no qual a criança só balbucia 

(VYGOTSKI, 1996). 

Diante do episódio anterior do banho, com base nos postulados da THC, compreende-

se que a linguagem está presente no bebê desde a mais tenra idade, por meio do corpo, dos 

gestos, do movimento, do olhar, do choro, do sorriso o bebê se comunica, expressa seus desejos 

e necessidades. O adulto passará a compreender e realizar essa comunicação com o bebê 

estando inteiro nos momentos de cuidado e educação e considerando que ele é um sujeito ativo 

nesse processo. Estar inteiro significa observar, escutar, responder e atender, de forma tal que, 

ao longo do tempo, essa linguagem vai constituindo significados no processo de comunicação 

entre os pequenos e o adulto. 

Nesse caso específico, a professora Dália conversava com o Caio durante o seu banho e 

ele respondia com balbucios, gestos e movimentos. Dessa forma, iniciou-se um processo de 

comunicação entre o adulto e a criança que pode ser uma fase preparatória para a fala. Na 

medida em que a professora responde à solicitação do bebê conversando, fazendo gestos, 

olhando nos seus olhos, cantando, ela está contribuindo para o desenvolvimento de sua 

linguagem autônoma infantil. 

A linguagem autônoma infantil é constituída de especificidades, sendo que a primeira 

está na diferença entre a composição fônica das palavras usadas pelo adulto com a da criança. 

A segunda é que as palavras da linguagem autônoma se diferenciam também das nossas por 

seu significado. Diante dessas duas peculiaridades da estrutura fonética e a faceta semântica da 

linguagem infantil, surge a terceira peculiaridade, a comunicação com a ajuda de tal linguagem 

diferencia-se da comunicação com a ajuda da linguagem do adulto. Essa comunicação só é 

possível entre a criança e as pessoas que compreendem o significado de suas palavras. A 

comunicação é compreensível em situações concretas, por exemplo, quando o objeto está à 

vista. A última peculiaridade consiste em que a relação possível entre as palavras isoladas é 

específica (VYGOTSKI, 1996). 
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A relação entre o adulto e a criança conforme trata o episódio do banho, permite uma 

melhor compreensão dos significados das palavras. Quando a professora mostrou a imagem do 

elefante na toalha, o bebê logo disse “– Binha!”, fazendo uma relação com a música do Elefante 

Trombinha. 

As peculiaridades da linguagem infantil, apresentadas por Vygotski, demonstram a 

complexidade do processo de comunicação com o bebê e a criança bem pequena. O primeiro 

aspecto diz respeito aos sons distintos, a composição fônica das palavras é diferente entre o 

adulto e a criança. O segundo trata dos distintos significados atribuídos pela criança às vezes a 

uma única palavra, que por vezes podem não coincidirem com os significados dados pelos 

adultos. Com o terceiro, a dimensão de que a comunicação acontece entre a criança e as pessoas 

quando conhecem os significados de suas palavras. O último aspecto trata da especificidade nas 

relações das palavras isoladas. 

Em suma, toda criança que se desenvolve de maneira normal tem sua própria linguagem 

autônoma que se distingue por três momentos: primeiramente, pelo aspecto motor, articulatório, 

fonético que se diferencia da linguagem do adulto; em segundo, seus significados não 

coincidem com o significado de nossas palavras; e, por último, seus significados se elaboram 

com a participação ativa da criança. Sendo assim, é possível que as crianças compreendam as 

nossas palavras mesmo quando não sabem falar (VYGOTSKI, 1996). 

O autor argumenta que as palavras do adulto podem substituir a situação, pode falar de 

coisas que estão ausentes enquanto que a linguagem autônoma da criança não. Nela, há 

necessidade de uma situação visual direta, em que o bebê precisa indicar os objetos. Além de 

ser peculiar no desenvolvimento da linguagem, a linguagem autônoma é peculiar no 

desenvolvimento do pensamento. Esse período acontece quando a criança passa do primeiro 

ano à primeira infância (VYGOTSKI, 1996). 

A formação da linguagem autônoma contribui para a passagem do período de 

desenvolvimento pré-linguístico ao verbal. Sendo assim, as idades críticas se transformam em 

formações mais complexas na dialética do desenvolvimento infantil. O conhecimento dos 

processos, etapas e especificidades do desenvolvimento infantil nos permite identificar as 

transições que surgem nas idades críticas, desde as relações estabelecidas entre a criança e o 

entorno até o que é fundamental para o desenvolvimento da personalidade e da consciência 

infantil (VYGOTSKI, 1996). 

Certamente, o profissional da educação cuida e educa o bebê e a criança bem pequena 

sob princípios e concepções de infância, de educação e de criança constituintes de sua formação. 

Lima e Akuri (2017, p. 123) salientam sobre o valor de conhecer os estágios e as peculiaridades 
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do desenvolvimento infantil, como base para a construção de um currículo na Educação Infantil, 

constituído de ações educativas com intencionalidade pedagógica, oferecendo à criança 

possibilidades de relação com a cultura do mundo na perspectiva de criar nela necessidades 

humanizadoras. 

As bases da Teoria Histórico-Cultural permitem conhecer e compreender o processo do 

desenvolvimento infantil, suas particularidades e possibilidades de trabalho intencional 

pedagógico. Com isso, a condição de propiciar práticas educativas intencionais que promovam 

a aprendizagem e o desenvolvimento dos pequenos e seu processo de humanização. 

4.5 Teoria Histórico-Cultural e abordagem Emmi Pikler: possibilidades de um diálogo 

Este último item da seção tem o objetivo de buscar possibilidades de diálogo entre a 

Teoria Histórico-Cultural e a abordagem Pikler no que se refere ao processo de 

desenvolvimento infantil e possíveis práticas educativas com bebês e crianças de até 3 anos de 

idade, práticas essas que potencializam esse desenvolvimento numa perspectiva humanizadora. 

A pesquisadora e estudiosa da infância Mello (2017a) me motivou a entrar nessa 

aventura ao destacar em seu texto a existência de pontos congruentes entre a THC e as práticas 

educativas do Instituto Lóczy, na educação e cuidado diário dos bebês, considerados 

competentes, ativos e autônomos. Logo, com interesse em aprofundar os estudos sobre a 

abordagem surgiu a oportunidade de participar do Grupo de Pesquisa Ambientes e Infâncias 

(GRUPAI) com Pikler, pela Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) e também de 

participar do 9º Encuentro de la Red Pikler Nuestra América, no Uruguai, no ano de 2019, o 

que reafirmou a relevância da abordagem Emmi Pikler nos estudos e pesquisas com/sobre bebês 

e crianças bem pequenas. 

Os princípios da abordagem Pikler defendem a comunicação afetiva entre adultos e 

crianças, valorizam a atividade autônoma e movimento livre, possibilitando a consciência de si 

e do outro. Isto posto, o trabalho pedagógico baseado no respeito aos ritmos da criança, com 

ações intencionalmente planejadas, concebendo-a como sujeito ativo e participativo (FALK, 

2011). 

Dessa maneira, o adulto planeja e organiza os espaços e os artefatos de forma a propiciar 

condições necessárias para o desenvolvimento do bebê e da criança, possibilidades do 

movimento livre em um ambiente tranquilo e equilibrado, podendo expressar suas emoções e 

sentimentos. Nessa concepção o bebê é sujeito da atividade de forma livre e espontânea, sem 

criar dependência para realizar as atividades e estar o tempo todo à espera do que o adulto tem 
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para oferecer, como, comumente, vimos hoje em dia em instituições educacionais (FALK, 

2011). 

A autora afirma que Pikler teve oportunidade de trabalhar na pediatria familiar por 10 

anos e orientava as famílias a educarem seus filhos nessa concepção. Os momentos de cuidados 

do bebê (banho, trocas de fralda, refeições, os momentos de vestir) eram orientados para serem 

realizados respeitando suas necessidades, sem pressa, no tempo do bebê e da criança, com 

intuito de propiciar seu desenvolvimento físico e psíquico. 

Ao assumir a direção de um orfanato, Pikler prosseguiu com essa concepção mesmo 

considerando que o ambiente era desafiador visto que não se tratava mais de famílias e sim de 

um ambiente formador e institucional. Para tanto, era necessário a receptividade dos educadores 

para se apropriarem do método. Mesmo com condições precárias na infraestrutura do Instituto, 

a preocupação maior de Pikler era com o pessoal e, por conta disso, junto com Maria Reinitz, 

passaram a ensinar aos novos profissionais do instituto a educarem e cuidarem dos bebês e das 

crianças (FALK, 2011). 

Como visto anteriormente sobre a THC, a criança é considerada participativa, ativa na 

relação com o meio, mediada pelo outro e a partir das vivências, e atribui sentido naquilo que 

a toca, que a afeta. Ainda segundo a teoria, a aprendizagem promove o desenvolvimento e o 

processo de humanização e as relações entre os bebês, os adultos e o meio são estabelecidas 

pela comunicação emocional e, assim, por meio da linguagem, os pequenos estabelecem a 

relação com o mundo que os rodeia. Logo, a abordagem Pikler favorece a compreensão de 

como se pode vislumbrar na prática esses princípios da THC, num exercício complexo, mas 

que tento fazer nesse item. 

Primeiramente, considerando o bebê e a criança como ativas e participativas no processo 

de aprendizagem e desenvolvimento, as autoras Tardos e Feder (2011) discorrem sobre a 

abordagem. Para que a criança seja educada com afeto e com respeito à sua atividade autônoma, 

deve ser percebida como “[...] ativa por si própria e competente desde o nascimento, rica de 

iniciativas e de interesses espontâneos pelo que a rodeia.”. (TARDOS; FEDER, 2011, p. 41). 

Segundo elas, a forma como é constituído o entorno “[...] determina as possibilidades de realizar 

essas experiências.”. (TARDOS; FEDER, 2011, p. 41). 

Na perspectiva da atividade autônoma, ao responder sobre como proporcionar liberdade 

a um bebê, em uma entrevista à revista Educação Infantil, Tardos16, enfatiza: 

 
16 Anna Tardos é psicóloga, filha de Emmi Pikler, trabalhou no instituto de 1961 a 2011. Atualmente está na 

Associação Pikler Lóczy. 
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As pesquisas científicas pouco a pouco provam que mesmo o pequeno bebê tem 

competências: ele não é passivo, mas influencia o adulto com sua dúvida, seu olhar, 

seu choro, seu sorriso, ao cooperar ou não cooperar. Desde o primeiro momento ele é 

curioso, olha, faz suas experiências com a cabeça, olha suas mãos, perde, busca. Ele 

é um verdadeiro pesquisador e assim vai influenciando pouco a pouco o adulto. [...] 

A liberdade para mim é dar o espaço, assegurar esse outro lado que é característico do 

bebê, que é dar-lhe a possibilidade de agir e viver espontaneamente, e não apenas 

como espelho do adulto (TARDOS, 2013, p. 7). 

Na educação, especialmente na primeira infância, para uma educação e cuidado que 

promova a emancipação, primeiramente é fundamental que o adulto olhe o bebê como um ser 

potente, competente e ativo. Com uma percepção de possibilidades, o trabalho docente passa a 

ter uma prática rica e intencional que propicie o desenvolvimento das funções psíquicas 

superiores do bebê e da criança. As experiências da abordagem Pikler primam por princípios 

que valorizam a cooperação entre adulto e bebê, principalmente nos momentos individuais de 

cuidados e educação, com o fortalecimento dos laços afetivos, comunicativos, emocionais e 

sociais. Uma concepção que nega o tratamento mecânico na educação e cuidado dos bebês. 

Na abordagem Pikler, a observação concreta e a atenção individualizada do adulto às 

atividades da criança são essenciais para o desenvolvimento de sua autonomia. Tardos e Feder 

(2011) reafirmam que dois fatores são fundamentais para que a criança tenha uma vida ativa e 

autônoma: “[...] o movimento livre e a ocupação em algo que se relaciona com e seu 

desenvolvimento.” (TARDOS; FEDER, 2011, p. 44). 

Nesse sentido, o trabalho docente foca-se na organização dos espaços, nas relações e 

situações do dia a dia que propiciem a atividade ativa e autônoma, como criar espaços com 

desafios e obstáculos, com equipamentos, objetos e tecidos de diferentes tamanhos, texturas, 

cores, formas, dispor de elementos da natureza (folhas, pedras, água, terra), entre outros. Vale, 

assim, estimular a vivência do bebê como sujeito na relação e na atividade com o outro e com 

o objeto tanto na área interna como na área externa da instituição (MELLO, 2014, p. 893). 

O que a autora trata da relevância do trabalho docente na organização dos espaços e 

situações da rotina na creche vi em diferentes momentos na creche pesquisada, um exemplo 

está no primeiro episódio da “Imitação” apresentado nesta seção. As professoras prepararam o 

ambiente montando um túnel de barbante, criando uma atividade desafiadora para os bebês 

vivenciarem como sujeitos participativos na relação com o outro e com o meio, utilizando 

equipamentos da própria instituição. 

Tardos e Feder (2011) salientam a relevância do jogo autônomo iniciado pela criança, 

sem descartar a importância da sua relação com o adulto. Estar sozinha por algum tempo para 

uma criança possibilita que ela se sinta segura para passar por momentos tranquilos e brincar 

sozinha. Logo, destacam que essa tranquilidade se dá em um ambiente em que a criança tenha 
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oportunidade de brincar com o próprio corpo, com as mãos, os pés, e possa estar atenta aos seus 

gestos e à sua natureza, com brinquedos que provoquem seu movimento. Ressaltam que as 

tentativas fracassadas do jogo autônomo também são aprendizagens, quando a criança aceita 

momentaneamente e, em outro dia, tenta novamente, até conseguir o que deseja. 

Além da preocupação com um ambiente propício para o movimento livre desde a mais 

tenra idade, a abordagem Pikler sinaliza a necessidade em preocupar-se com uma vestimenta 

que possibilite os movimentos. Tardos complementa que a abordagem propõe a atenção do 

adulto sobre a posição do bebê. Ele deve ser deitado em uma superfície de barriga para cima, 

pois pode seguir seus interesses e fazer movimentos com a cabeça, os olhos, o tronco, as mãos 

e as pernas (TARDOS, 2013, p. 7-9). 

Os movimentos autônomos de virar, arrastar, engatinhar, ficar sentado, ajoelhado e ficar 

de pé com apoio e depois sozinho permitem ao bebê uma estruturação da sua personalidade 

(FALK, 2011). 

Nesse contexto, o papel do adulto que cuida e educa o bebê e a criança bem pequena é 

claro na abordagem Pikler. As autoras evidenciam a relação de respeito do adulto por aquilo 

que os bebês fazem, no sentido de estar atento à individualidade de cada um, seus desejos e 

suas necessidades. Para tanto, acentuam a importância de oportunizar um ambiente tranquilo, 

harmonioso, seguro, capaz de otimizar o movimento livre dos bebês e das crianças bem 

pequenas, por meio de uma observação constante do adulto às suas atividades autônomas 

escolhidas e realizadas por eles. 

Conforme Hevesi (2011), na relação comunicativa entre adulto e criança observada no 

instituto, foi verificada que a maioria das vezes era uma comunicação empobrecida, uma 

relação embasada em ordens e proibições. A abordagem Pikler defende o diálogo com os bebês 

e as crianças bem pequenas, principalmente nos momentos do cuidado, oportunizando 

momentos em que o adulto está totalmente disponível para eles, está por conta deles. 

A autora chama a atenção para a importância da qualidade na comunicação verbal e a 

consciência do educador da relevância do seu papel nesse processo. Hevesi (2011) salienta que 

a atitude positiva da comunicação do educador reflete no comportamento da criança, 

confirmando com formas adequadas de respondê-la, de chamá-la a atenção, de incentivá-la no 

desenvolvimento da comunicação. Além de informações e explicações, o adulto tem a 

oportunidade de dar respostas aos anseios e necessidades dos bebês e das crianças, 

demonstrando que se preocupa com eles. 

Ainda cabe pontuar a relação entre a colaboração defendida na THC com o processo de 

cooperação abordada por Pikler quando trata a participação da criança no cuidado do seu corpo. 
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Segundo Hevesi (2011, p. 85), atitudes cotidianas de cuidados são relevantes quando o adulto 

está atento e permite a participação das crianças. A autora descreve essas atitudes com o 

exemplo: quando a criança levanta os braços para facilitar tirar ou vestir uma blusa ou quando 

senta ou levanta a pedido do adulto. O tipo de relacionamento entre adulto e criança é 

fundamental para que esse processo de cooperação aconteça. É necessário que a educadora 

converse olhando no olho da criança, atraindo o seu olhar e procurando interagir com ela, sendo 

valioso estar atenta na criança e não na ação (HEVESI, 2011). 

Assim, com base no que foi exposto até aqui sobre os princípios da THC e a abordagem 

Pikler, posso concluir que ambas partem de uma concepção de infância e criança que se baseia 

em ações de educação e cuidado que propiciam a formação de sujeitos ativos, participativos, 

históricos, potentes e capazes de terem consciência de si e do mundo. Ambas defendem a 

qualidade na relação entre adulto e criança, por meio da comunicação emocional (THC), similar 

à comunicação afetiva defendida na abordagem Pikler. A atividade objetal manipulatória da 

THC, a qual promove o desenvolvimento das funções psíquicas da criança se aproxima com a 

atividade autônoma da criança a partir de um planejamento e organização do ambiente para a 

exploração de objetos diversificados e para o movimento livre de acordo com a abordagem 

Pikler. 

Ambas trazem a importância da atenção do adulto com a criança, em que haja escuta e 

resposta, com práticas integradoras de cuidado e educação. Os pressupostos do 

desenvolvimento humano estão ancorados nessas práticas, com experiências que possam 

permitir que o adulto conheça as necessidades, habilidades e aptidões das crianças, na 

perspectiva de promover um ambiente de segurança e confiança. 

De acordo com Vigotski (2010), as vivências são consideradas como o que está fora da 

pessoa e ao mesmo tempo como cada um vivencia isso, isto é, são constituídas das 

particularidades da personalidade com as particularidades do meio. Mello (2017b) discorre 

sobre este conceito de vivência. 

[...] uma unidade de elementos do meio e de elementos da personalidade e inteligência 

da criança, como unidade do subjetivo e do objetivo, como a unidade criança-cultura. 

Com eles, percebemos o lugar protagonista que a criança ocupa nesse processo de 

influência do meio sobre seu desenvolvimento. (MELLO, 2017b, p. 94). 

E, continua, “[...] é a relação que ela estabelece com os elementos do meio, “com uma 

situação qualquer”- que determina que influência o meio exercerá sobre ela.”. (MELLO, 2017b, 

p. 94). 
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A partir deste conceito de vivência, a autora ressalta o papel da escola, em especial do 

professor, na potencialização das vivências das crianças de modo que cuide do seu mundo 

interno (MELLO, 2017b). 

Nesse sentido, o professor, a criança e o meio são ativos no processo de aprendizagem. 

Essa concepção propõe uma postura diferente do adulto que cuida e educa a criança, com 

práticas que propiciem experiências em que ela se envolva com as coisas do mundo externo 

como também do seu mundo interno. 

O processo de aprendizagem e desenvolvimento acontece quando a criança é “afetada” 

pelo conhecimento (MELLO, 2017b). Isso significa que as vivências se constituem nas 

condições afetivas, emocionais e cognitivas da criança, estabelecidas na relação com o adulto 

e com o meio, sendo ela protagonista do processo. Nesse sentido, a rotina da escola da infância 

potencializa a aprendizagem e desenvolvimento dos pequenos com relações humanizadoras e 

afetivas de forma que as crianças participem, se envolvam e se encantem com os conhecimentos 

do mundo. Dessa maneira, com práticas docentes assentadas e organizadas no diálogo entre a 

THC e as práticas da abordagem Pikler, constitui um trabalho docente para a formação da 

personalidade, da inteligência e do processo de humanização dos bebês e das crianças bem 

pequenas. 

Assim, um ambiente de creche com ações de educação e cuidados intencionais, com um 

trabalho docente organizado e planejado, propicia relações e vivências ricas, passando a 

conhecer os bebês nas suas singularidades. Diante da consciência do processo educativo, 

intencionalmente, esse professor, que exerce um papel de mediador, cria as condições 

favoráveis para aprendizagem e desenvolvimento do bebê na atividade social. 

Nessa seção, abordei os princípios da THC e da abordagem Pikler na compreensão do 

desenvolvimento infantil e no diálogo com as práticas docentes com bebês e crianças bem 

pequenas. Assim como práticas docentes sustentadas na indissociabilidade do cuidar e educar, 

que compõem o desenvolvimento humano desde a mais tenra idade. Desse modo, dando 

continuidade a reflexão, a próxima seção trata os desafios e possibilidades de um trabalho 

pedagógico que se baseia na unidade do cuidado e educação dos bebês na creche, nos princípios 

da THC e da abordagem Pikler. 
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5 CUIDAR, EDUCANDO - EDUCAR, CUIDANDO OS BEBÊS: DESAFIOS E 

POSSIBILIDADES 

O apanhador de desperdícios 

 

Uso a palavra para compor meus silêncios. 

Não gosto das palavras fatigadas de informar. 

Dou mais respeito às que vivem de barriga no chão 

tipo água pedra sapo. 

Entendo bem o sotaque das águas dou respeito 

às coisas desimportantes e aos seres desimportantes. 

Prezo insetos mais que aviões. 

Prezo a velocidade das tartarugas mais que a dos mísseis. 

Tenho em mim um atraso de nascença. 

Eu fui aparelhado para gostar de passarinhos. 

Tenho abundância de ser feliz por isso. 

Meu quintal é maior do que o mundo. 

Sou um apanhador de desperdícios: 

Amo os restos como as boas moscas. 

Queria que a minha voz tivesse 

um formato de canto. 

Porque eu não sou da informática: 

eu sou da invencionática. 

Só uso a palavra para compor meus silêncios. 

 

Manoel de Barros 

O poema de Manoel de Barros se faz presente no decorrer do trabalho porque tem muito 

a dizer aos adultos sobre a infância numa perspectiva mais próxima da criança. De forma 

singular, o poeta nos convida a ser “apanhador de desperdícios”, desperdícios do adulto, porém, 

não das crianças, os desperdícios têm sentido e significado para elas que imaginam, sentem, 

veem, tocam, inventam e transgridem. 

Educar e cuidar de bebês com intencionalidade pedagógica faz do profissional um 

“apanhador de desperdícios” à medida que ele passa a valorizar, como os pequenos, “as coisas 

desimportantes” que acontecem na rotina. Uma rotina impregnada de cuidados tem a 

possibilidade de ser fatigante para o adulto e o bebê, como também pode ser um ambiente 

provido de encantamentos, acolhedor, aconchegante, harmonioso e rico. 

A escolha do adulto para um ambiente rico e provocador de encantamentos está em 

estabelecer relações humanas de qualidade que ultrapassem os cuidados básicos, que ofereça 

condições para o processo de humanização dos bebês apresentando-lhes o mundo com suas 

diferentes culturas e possibilitando-os serem e estarem nesse mundo. 

Dessa maneira, esta seção vem propor um diálogo sobre como educar e cuidar dos bebês 

em espaço coletivo educacional pode superar o estigma assistencialista, assumindo um trabalho 



116 

docente intencional que promova a aprendizagem e o desenvolvimento infantil por meio de 

vivências favoráveis à formação humana na sua plenitude. 

Assim, um trabalho docente intencional requer do professor, planejamento, organização 

dos tempos, espaços, situações e materiais, potencialização das relações humanas qualitativas. 

Para otimizar a educação e o cuidado dos bebês, é importante que o professor conheça, antes 

de mais nada, como se dá o desenvolvimento infantil. 

Dessa maneira, a qualidade do trabalho docente dependerá da concepção que o 

profissional tem de educação, infância e criança. Quando se trata do profissional da Educação 

Infantil, mais especificamente da creche, a discussão sobre sua formação e perfil está presente 

no universo acadêmico e profissional de forma polêmica. 

Até pouco tempo, no Brasil, a creche era administrada pela assistência social e os 

profissionais que trabalhavam e ainda estão nas unidades e iniciaram suas carreiras sem 

nenhuma exigência de formação mínima para trabalhar nos berçários. Sabe-se que atualmente 

a legislação exige que os profissionais que trabalham com os bebês em instituições educacionais 

precisam ter a formação mínima, o magistério do Ensino Médio. Mas sabe-se também que 

apenas atender a exigência da formação mínima não garante a qualidade do trabalho docente. 

É um conjunto de fatores que influenciam o desenvolvimento de práticas educativas qualitativas 

(KRAMER et al., 2005b; GUIMARÃES, 2011; AZEVEDO, 2013). Azevedo (2013) acrescenta 

a fragilidade nos cursos de formação de professores que tanto no nível médio quanto no superior 

apresentam uma lacuna no currículo quando se trata do trabalho docente na Educação Infantil, 

principalmente, o de creche. 

Ainda temos que avançar muito na formação dos profissionais que trabalham com essa 

faixa etária de até três anos de idade, principalmente no currículo dos cursos de formação de 

professores e pedagogos bem como na formação continuada desses profissionais. 

Além da formação, os diferentes fatores que influenciam a qualidade das práticas 

educativas na Educação Infantil, Oliveira (2014) destaca a necessidade de efetivar mais ações 

no âmbito das políticas sociais, garantindo o acesso de todos às creches e pré-escolas e as 

condições de funcionamento das creches e escolas. 

Assim, como visto no contexto histórico das creches no Brasil, e sua inserção no sistema 

educacional para garantia da qualidade no atendimento aos pequenos, são necessários mais 

investimentos no setor, para melhorar a infraestrutura, aquisição e manutenção dos 

equipamentos e, principalmente, a valorização do profissional, com melhores salários e 

condições de trabalho. 
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Isto posto, temos muitos desafios e o país ainda carece de avançar em políticas públicas 

que fomentem a merecida valorização desse grupo de profissionais da educação, responsáveis 

pela formação de sujeitos da primeiríssima infância, de sujeitos que se encontram em uma fase 

da vida valiosa para o desenvolvimento humano. Mukhina (1996) descreve essa importância 

explicitando que as transformações que a criança passa nos três primeiros anos de vida são tão 

notáveis que alguns psicólogos costumam dividir o desenvolvimento humano em duas fases, 

sendo a primeira, do nascimento até os 3 anos de idade e a outra fase, a partir daí para o resto 

da vida. 

Para Fochi (2015), a contribuição da instituição de Educação Infantil para as crianças 

pequenas e as famílias está no oferecimento de um atendimento de qualidade que pode ser 

garantido no dia a dia da instituição, sendo este considerado um grande desafio, o qual requer 

reflexão, previsão e aplicação de políticas públicas para essa etapa da Educação Básica. 

A transição das creches da assistência social para a educação propõe uma concepção 

que assegura a educação e o cuidado dos bebês e crianças pequenas de forma indissociável, na 

compreensão de quem educa, cuida e quem cuida, educa. A proposta desta pesquisa foca essa 

relação indissociável nas práticas educativas no berçário da creche. 

A creche pesquisada possui duas salas de berçários e cada sala possui três turmas, sendo 

que a sala um contempla uma turma de Berçário I e duas turmas de Berçários II, e a sala dois 

abrange três turmas de Berçário II. A creche atende um total de 30 bebês, distribuídos em seis 

turmas, sendo uma do Berçário I, com seis bebês que foram matriculados com menos de 1 ano, 

e cinco turmas do Berçário II, com 24 bebês entre 1 e 2 anos, educados e cuidados por seis 

professoras, sendo uma por turma. 

A investigação se deu nas duas salas de berçários e resultou na oportunidade de observar 

que a organização dos espaços e os modos de trabalhar com os bebês ora se aproximavam e ora 

se diferenciavam entre as professoras. 

Na leitura do Projeto Político-Pedagógico da creche, observei que o documento está em 

consonância com a proposta currícular da rede municipal de Juiz de Fora e com as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (BRASIL, 2009). Na rotina da creche como 

um todo e, também, mais especificamente, no berçário foi possível observar ações de cuidado 

e educação dos bebês e crianças com práticas educativas humanizadoras, na maioria das vezes 

coerentes com o documento do PPP. 

Essa afirmação se baseia por diferentes razões que o campo permitiu analisar, uma delas 

identificada na observação de como são estabelecidas as relações no ambiente da creche desde 
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as pessoas que cuidam da limpeza até a coordenação, as relações entre os funcionários, entre 

eles e os bebês e as crianças, entre eles e as famílias e a comunidade. 

Nos momentos da entrada e saída dos pequenos, o estabelecimento dessas relações é 

possível de ser percebido e sentido, sobressaindo de forma positiva. A receptividade e o 

acolhimento das famílias, dos bebês e das crianças era notável. Os diálogos com os familiares 

dos bebês, principalmente, a atenção das professoras com os pais e/ou responsáveis quando 

traziam ou pegavam os filhos, faziam perguntas se estavam bem, se haviam dormido e 

alimentado bem, e respondendo gentilmente algumas perguntas dos mesmos em relação à 

aprendizagem e ao desenvolvimento dos filhos no dia a dia da instituição e/ou sobre alguma 

situação do dia anterior. Uma relação respeitosa, de colaboração mútua para o objetivo comum, 

a educação e o cuidado dos bebês e das crianças. 

Dessa forma, outra razão pela defesa de práticas educativas com ações de cuidado e 

educação pertinentes com o currículo se deu quando identifiquei uma boa participação dos pais 

na proposta pedagógica da creche. As fotos e trabalhos nos murais e portfólios da creche 

possuem diferentes registros de produção dos pais junto com os bebês, participação em 

atividades, reuniões e encontros. Esse trabalho junto com a comunidade contribui para que a 

creche possa cumprir com seu papel fundamental, complementar a ação de cuidado e educação 

dos bebês e das crianças. 

E ainda, os diversos registros dos processos de produção do conhecimento disponíveis, 

sobre o trabalho da creche, apontam práticas educativas que ampliam os repertórios dos bebês 

e das crianças levando em conta ações de cuidado e educação como unidade. Diferentemente 

de algumas instituições de Educação Infantil, nesta creche já foi abandonado o trabalho pronto, 

xerocado, bem como práticas que restringem à preparação para o Ensino Fundamental, com 

atividades sem sentido e incoerentes com as necessidades e interesses dessa faixa etária. A 

creche desenvolve um trabalho por projetos e sequência de atividades que nascem do interesse 

dos bebês e das crianças, de forma a aguçar suas curiosidades e desejos para aprender sobre as 

questões que foram levantadas acerca de determinado assunto e/ou temática. 

A referida creche tem tradição no investimento em formação continuada, as professoras 

e coordenação costumeiramente participam de cursos promovidos pela SE. Além disso, a creche 

faz parte do PIBID da UFJF com desenvolvimento de projetos no berçário, com a contribuição 

de pesquisadores e bolsistas. E também, mensalmente são realizadas reuniões pedagógicas em 

que as professoras tem a oportunidade de refletir sobre suas práticas fazendo uma relação com 

a teoria. 
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Dessa forma, tratei nesta seção alguns desafios no binômio Cuidar e Educar à luz das 

práticas na Educação Infantil, na concepção do adulto que faz uma diferenciação entre cuidar e 

educar não considerando a dimensão humana na formação dos sujeitos. Reafirma a relevância 

em considerar as ações de cuidar e educar como uma unidade. 

Em seguida, referi o currículo da Educação Infantil que considere o educar e cuidar 

como indissociáveis com práticas educativas que favoreçam o processo de humanização dos 

bebês e das crianças bem pequenas, com base nas diretrizes curriculares nacionais e municipais, 

contando com a contribuição da THC por meio de Lima e Akuri (2017). 

No conjunto das discussões, abordei as práticas educativas que privilegiam as ações do 

educar e cuidar como unidade numa perspectiva humanizadora, propondo reflexão a partir de 

alguns autores como Kramer et al. (2005a); Falk (2010, 2011, 2017); Mukhina (1996); Lima e 

Akuri (2017); Mello e Souza (2018) e Monteagudo (2018) e dos dados do campo. 

Os dados adquiridos com registros (filmagens, fotografias, “Notas de Campo”) 

utilizando instrumentos e percursos metodológicos qualitativos são apresentados a seguir por 

meio de episódios que, dialogados com a teoria apresentam possíveis respostas da questão 

problema e também, uma abertura para outras proposições e questionamentos de pesquisa. 

5.1 Cuidar e Educar: desafios na sua indissociabilidade 

Como discutido na terceira seção, o contexto histórico e legislativo apresentou avanços 

no que se refere ao atendimento em instituições educacionais às crianças menores de 5 anos de 

idade. Ao transitar da assistência social para a educação, a educação e o cuidado dos bebês 

passaram a ser entendida como ações indissociáveis. 

Guimarães (2011) afirma, em complemento, que, no dia a dia da instituição, cuidar e 

educar constituem-se nas práticas de diversas maneiras, muitas vezes de modo segmentado. A 

autora relata que, em algumas instituições, existe um profissional que educa e o outro que cuida. 

Nesse sentido, a educação compreendida como transmissão de conhecimentos e o cuidado para 

atender às demandas vitais para a sobrevivência dos bebês, numa concepção higienista: a creche 

é entendida como o lugar da guarda e da tutela (GUIMARÃES, 2011). 

Ao relatar uma pesquisa sobre educar e cuidar, Kramer et al. (2005a) pontuam que 

algumas profissionais da educação se sentem desvalorizadas ao realizarem tarefas do “cuidar”, 

o que reflete numa concepção que separa o cuidar do educar. E que outras profissionais não 

concebem ser possível de separar o cuidar do educar. 

Essa dicotomia do cuidar e educar presente na concepção de um grupo de profissionais 

da pesquisa me fazia pensar se ainda era possível encontrá-la na realidade da creche. Foi 
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possível verificar isso observando as práticas educativas desenvolvidas na rotina da creche, em 

especial, junto aos bebês no berçário. 

Na creche pesquisada, a professora é responsável pelo cuidado e educação dos bebês, 

não há essa separação de função como acontece em algumas instituições do país. Mas, foi 

possível observar que os momentos considerados de cuidados (banho, troca, alimentação, 

repouso) são predominantes na rotina, até por ter uma faixa etária atendida que ainda precisa 

de cuidados básicos do outro, para a alimentação, higienização, locomoção e repouso. 

Esses momentos na rotina da creche são também sociais e variam de acordo com cada 

cultura. Um exemplo disso é que, no Brasil, a hora da refeição é um momento de encontro entre 

as pessoas, em que elas costumam conversar e confraternizar, o que pode ser diferente em 

outros lugares do mundo. A creche como lugar de ampliação dos repertórios culturais tem um 

papel fundamental na valorização da cultura da comunidade atendida no sentido de 

complementar a ação das famílias de cuidar e educar os bebês. 

Nesses momentos de cuidados, a educação inevitavelmente precisa acontecer com 

práticas educativas de qualidade que promovam experiências significativas e emancipadoras, 

considerando os bebês ativos, potentes e participativos. Contudo, ainda são presentes na creche 

algumas práticas educativas com ações em que os bebês são passivos e submetidos à vontade 

do adulto. Um exemplo disso, especificamente em uma sala da turma de berçário foi observado 

um tempo de espera dos bebês, que por ser um caso mais isolado da maior parte da rotina da 

maioria do grupo observado, resolvi contabilizar o tempo de espera dos bebês em uma parte da 

rotina diária, entre o banho e o almoço. 

Em especial, em uma sala com três turmas de berçário, diferente da outra sala com as 

outras três turmas de berçário, foi observado um bom tempo de espera na rotina, na hora que 

chegavam, nos momentos que antecediam as atividades propostas pela professora, na hora do 

banho, nas refeições e até na hora de ir embora no final do dia, alguns bebês ainda 

experienciavam a espera pela família que atrasava ao buscá-los na creche. 

E esse tempo de espera durante a rotina diária contribuia para desencadear uma agitação 

maior nos bebês e foi observado um euforismo dos mesmos quando acontecia o evento tão 

esperado. Essa situação observada pode ser melhor compreendida conforme exemplo a seguir: 

os bebês precisavam esperar a professora buscar o cesto de brinquedos e quando chegava, todos 

ficavam agitados para pegar um brinquedo porque ficaram esperando um tempo por aquele 

momento, descaracterizando um pouco a proposta da atividade. 

Para se ter uma ideia do tempo de espera, o mesmo acontecia no momento entre o banho 

e o almoço, no horário do banho os bebês esperavam uma média de 40 minutos. Em seguida, 
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iam para a sala de atividades, ficavam esperando o almoço assentados perto da porta que dava 

acesso ao refeitório. Os bebês saíam do fraldário, assentavam no chão e as professoras falavam: 

“– Bumbum no chão! Bumbum no chão!”. 

Esse tempo de espera do banho e do almoço juntos foi contabilizado em 

aproximadamente 60 minutos no total. Uma hora é considerado um tempo de espera muito 

longo para bebês e crianças pequenas e com isso, observei reações que não foram identificadas 

na outra sala, alguns bebês choravam, ficavam agitados e/ou apáticos. Nesse período aconteceu 

um evento de mordida, e a professora também gastava sua energia desnecessariamente, 

chamando a atenção para os bebês se comportarem assentados, pedido contraditório do que 

constitui sua essência, que é o movimento. 

Sendo assim, nessas turmas, diferente da outra sala de berçário, observei um espaço 

organizado com quantitade de brinquedos e artefatos insuficiente para os bebês brincarem pela 

sala de atividades e pelos registros e pela observação foi constatado também que eles só podiam 

interagir com os móbiles e alguns brinquedos da prateleira quando fossem autorizados. Quando 

os bebês iam pegar os brinquedos no momento “inadequado” para o adulto, por algumas vezes 

a professora dizia: “– Fulano, agora não é hora desse brinquedo.”. 

Nesse contexto, as práticas educativas que desconsideram que o bebê é capaz e sujeito 

de direitos, retrocedem à concepção de que a creche é um lugar apenas para manter o bebê 

limpo, seguro, alimentado e guardado, e também uma concepção de incredibilidade na 

capacidade da atividade autônoma do bebê e necessidade do movimento livre desde a mais 

tenra idade. É importante ressaltar que nesta creche esses eventos com práticas educativas que 

consideram em alguns momentos da rotina, por meio das suas práticas, o bebê como sujeito 

passivo foi identificado numa probabilidade menor, mas necessário de ser anunciado e 

analisado. O registro de práticas educativas significativas e promotoras de emancipação dos 

bebês e das crianças sobressaíram no contexto da pesquisa. 

Sendo assim, anuncio aquilo que foi identificado como incoerente com a proposta 

pedagógica da instituição com a intenção de mostrar que com mudanças, a partir de uma 

formação continuada que propõe uma reflexão sobre concepção que acreditamos e a relação 

com a realidade, existe a possibilidade de melhorar a cada dia o atendimento na creche. 

A oportunidade de observar as duas salas de berçários com a organização dos espaços 

de formas distintas permitiu compreender a necessidade em disponibilizar nesta sala mais 

artefatos e, principalmente, de possibilitar que sejam manuseados na hora e da forma em que 

desejarem os bebês e as crianças. Atitudes assim constroem uma rotina menos estressante, um 

ambiente harmonioso em que os bebês têm a oportunidade de serem ativos e potentes no 
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processo de aprendizagem e desenvolvimento. Falk (2010), ao tratar do papel do adulto que 

educa e cuida do bebê, explicita que ele estimula a atividade da criança de forma indireta 

criando as condições para desenvolver um clima harmonioso nos aspectos emocional, afetivo, 

psicomotor e cognitivo: 

- Com riqueza do ambiente, a diversidade do material que põe à sua disposição, 

segundo às preferências e as variadas possibilidades de experimentação 

correspondentes à etapa de desenvolvimento. 

- Com respeito ao ritmo das aquisições motoras de cada criança, sem colocá-la nunca 

numa situação que ela não domina por si mesma, nem a estimular para um 

desempenho mais avançado do que ela é capaz. 

- Com uma linguagem rica durante as comunicações gestuais e verbais, para que as 

crianças, conforme seu nível de desenvolvimento atual, possam tomar consciência de 

si mesmas e de seu entorno, para que possam se situar adequadamente nos 

acontecimentos e nas relações que a afetam. (FALK, 2010, p. 35). 

A autora reafirma a relevância do papel da professora nesse processo. Para Monteagudo 

(2018) o trabalho da professora demanda reflexão constante das suas práticas na organização 

do espaço e na relação estabelecida com os bebês, considerando e respeitando seus tempos e 

seu desenvolvimento, criando condições para novas aprendizagens e atitudes autônomas frente 

ao mundo. 

Diante disso, considerando que o bebê não é objeto, mas sujeito das ações do outro, 

como enxergá-lo como ser potente e capaz? Que concepção de infância e criança estão 

implícitas nessas práticas? Como os espaços e tempos podem ser melhor organizados na 

creche? Qual o papel da professora nesse processo? 

Kramer et al. (2005a), chama a atenção que a indissociabilidade do cuidar e educar está 

presente não somente na Educação Infantil, mas em todas as fases da educação, desde a 

Educação Infantil à universidade. A polarização dessa discussão na Educação Infantil se dá pelo 

fato do processo histórico de transição para a educação, em que assistência era o lugar da 

proteção e da guarda e a educação, a fase preparatória para o Ensino Fundamental. Ambas 

concepções foram superadas no âmbito acadêmico, teórico e legislativo (KRAMER et al., 

2005a), mas considero que ainda precisam ser superadas no âmbito das práticas educativas nas 

creches. 

Os postulados da THC e da abordagem Pikler sobre a educação e cuidado dos bebês e 

das crianças pequenas, nos convocam a mudar o olhar sobre esses sujeitos. E ao enxergá-los 

com suas possibilidades, aptidões e capacidades, permitiremos aprender com eles suas 

especificidades, desejos, necessidades e seu jeito próprio, de ser e estar no mundo. 
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Este é um desafio, porque o ato de cuidar implica em diferentes habilidades do professor, 

além da habilidade técnica, uma disponibilidade do profissional para a qualidade nas relações 

interpessoais, cuidar constitui o próprio processo de educação. 

Segue a origem etimológica da palavra educar e cuidar: 

Educar vem do latim educare, por sua vez ligado a educere, verbo composto do 

prefixo ex (fora) + ducere (conduzir, levar), e significa literalmente “conduzir para 

fora”, acompanhar aquele que se educa na conquista do mundo.[...] Cuidar vem 

do latim cogitare, com muitas possibilidades de tradução, além de pensar. Cuidar 

significa atender, considerar. (GUIMARÃES, 2011, p. 48, grifos da pesquisadora). 

O significado etimológico de educar e cuidar é propício ao entendimento que são 

indissociáveis, pois acompanhamos o outro quando o consideramos e quando estamos atentos 

a ele. 

A autora destaca que a concepção de cuidado baseada na existência do outro “[...] 

contribui na concepção de educação no encontro da criança com o adulto, num sentido de 

diálogo, abertura e experiência compartilhada.” (GUIMARÃES, 2011, p. 48). Dessa forma, o 

cuidado não pode ser o cumprimento de tarefas com o bebê, de forma autoritária como se ele 

fosse um objeto. No âmbito da Educação Infantil e em qualquer ambiente que se trata de 

formação humana não é possível educar sem cuidar e nem mesmo cuidar sem educar 

(GUIMARÃES, 2011). 

O cuidado e educação dos bebês faz da creche um espaço de vida, de integração e 

encontro com o outro, numa dimensão “[...] existencial de ser humano[.]”: sua unidade permite 

“[...] acompanhar o outro, suas experiências no mundo.”. (GUIMARÃES, 2011, p. 54). 

As experiências vivenciadas na creche com ações indissociáveis de cuidar e educar o 

bebê são ricas à medida que ele participa, se envolve e é sujeito da sua atividade, numa relação 

respeitosa, afetuosa e segura com o adulto. Dessa forma, significa dizer que tudo que acontece 

na rotina de uma creche é importante e, se torna uma experiência rica e diversificada quando 

acontece a participação do bebê, desde a escolha da roupa que vai vestir depois do banho até a 

organização da sala. 

A instituição de Educação Infantil tem mais possibilidades do que desafios quando têm 

práticas educativas com ações integradas de cuidado e educação que propiciam a participação 

do bebê. Essas práticas fazem parte de um Projeto Político-Pedagógico que também asseguram 

o protagonismo dos professores e a participação dos funcionários e famílias para a construção 

do currículo da creche. 

Essa participação de todos no processo de cuidado e educação dos bebês permite o 

desenvolvimento de atitudes humanizadoras. O item a seguir pretende dialogar sobre o 
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currículo da instituição que promova aprendizagem e desenvolvimento dos pequenos, com 

vivências ricas na relação entre pessoas e o meio, com condições para o processo de 

humanização. 

5.2 Cuidar e Educar na Educação Infantil: possibilidades de uma proposta curricular 

numa perspectiva humanizadora 

A educação e o cuidado do bebê fazem parte de um todo que contempla o currículo da 

instituição. As relações estabelecidas na creche entre as crianças, entre as crianças e os adultos, 

com o meio e os objetos, os modos de serem e estarem no mundo faz parte do currículo. 

Dessa forma, é importante que os profissionais da instituição dialoguem e comunguem 

com uma concepção de infância e criança que atenda a função social da creche, educar e cuidar 

de forma indissociável com atitudes que favoreçam e potencializam o processo de humanização 

dos sujeitos que nela atua, sejam os bebês, as crianças, os profissionais, as famílias e a 

comunidade. 

As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (BRASIL, 2009) 

conceituam o currículo da Educação Infantil como sendo: 

Art. 3º O currículo da Educação Infantil é concebido como um conjunto de práticas 

que buscam articular as experiências e os saberes das crianças com os conhecimentos 

que fazem parte do patrimônio cultural, artístico, ambiental, científico e tecnológico, 

de modo a promover o desenvolvimento integral de crianças de 0 a 5 anos de idade 

(BRASIL, 2009a). 

As diretrizes municipais de Juiz de Fora (2010, p. 8) concebem o currículo da Educação 

Infantil como sendo tudo que acontece dentro e fora da instituição, “[...] assumimos que o 

currículo são todas as dimensões que envolvem o ato de educar; os encontros entre pessoas em 

espaços formais ou não de educação.”. E conceitua o currículo, como: 

[...] tudo o que acontece em uma instituição de Educação Infantil, todas as situações 

que, ao serem vivenciadas pela criança e pelas demais pessoas ali presentes, 

possibilitam a construção do conhecimento, proporcionando aprendizagem e 

desenvolvimento, aprendizagem e humanização. (JUIZ DE FORA, 2010). 

As concepções de currículo tratadas nas diretrizes, tanto nacionais quanto municipais, 

estão em consonância com os pressupostos da Teoria Histórico-Cultural (THC). O currículo de 

uma instituição baseado nessa concepção da THC propicia o enriquecimento de práticas 

educativas humanizadoras. 

Lima e Akuri (2017, p. 117) reafirmam esse conceito de currículo “[...] como um 

movimento dialógico, político e social[.]” que envolve todos os sujeitos do processo educativo 
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(bebês, crianças, funcionários, pais, comunidade) na busca de uma intencionalidade 

educacional voltada à “[...] plenitude da formação humana.”. 

Dessa maneira, as autoras defendem um currículo vivo, que contemple as vivências das 

crianças em todos os momentos da rotina. Ainda afirmam que esse currículo é fruto de escolhas 

teórico-metodológicas que orientam o pensar e agir docentes. (LIMA; AKURI, 2017). 

As DCNEI apresentam de forma clara as propostas pedagógicas das instituições que 

atendem crianças menores de 5 anos, bem como as práticas educativas que garantam esse 

currículo e nele são garantidas. De acordo com elas, as propostas pedagógicas da Educação 

Infantil partem da criança, considerada o centro do currículo. 

Art. 4º As propostas pedagógicas da Educação Infantil deverão considerar que a 

criança, centro do planejamento curricular, é sujeito histórico e de direitos que, nas 

interações, relações e práticas cotidianas que vivencia, constrói sua identidade pessoal 

e coletiva, brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, narra, 

questiona e constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade, produzindo cultura 

(BRASIL, 2009a). 

E sobre as práticas educativas nas instituições de Educação Infantil, o mesmo 

documento propõe experiências na sua rotina que garantam as interações e a brincadeira como 

eixo do currículo. 

Art. 9º As práticas pedagógicas que compõem a proposta curricular da Educação 

Infantil devem ter como eixos norteadores as interações e a brincadeira, garantindo 

experiências que: 

I - promovam o conhecimento de si e do mundo por meio da ampliação de 

experiências sensoriais, expressivas, corporais que possibilitem movimentação ampla, 

expressão da individualidade e respeito pelos ritmos e desejos da criança; 

II - favoreçam a imersão das crianças nas diferentes linguagens e o progressivo 

domínio por elas de vários gêneros e formas de expressão: gestual, verbal, plástica, 

dramática e musical; 

III - possibilitem às crianças experiências de narrativas, de apreciação e interação com 

a linguagem oral e escrita, e convívio com diferentes suportes e gêneros textuais orais 

e escritos; 

IV - recriem, em contextos significativos para as crianças, relações quantitativas, 

medidas, formas e orientações espaço temporais; 

V - ampliem a confiança e a participação das crianças nas atividades individuais e 

coletivas; 

VI - possibilitem situações de aprendizagem mediadas para a elaboração da autonomia 

das crianças nas ações de cuidado pessoal, auto-organização, saúde e bem-estar; 

VII - possibilitem vivências éticas e estéticas com outras crianças e grupos culturais, 

que alarguem seus padrões de referência e de identidades no diálogo e reconhecimento 

da diversidade; 

VIII - incentivem a curiosidade, a exploração, o encantamento, o questionamento, a 

indagação e o conhecimento das crianças em relação ao mundo físico e social, ao 

tempo e à natureza; 

IX - promovam o relacionamento e a interação das crianças com diversificadas 

manifestações de música, artes plásticas e gráficas, cinema, fotografia, dança, teatro, 

poesia e literatura; 

X - promovam a interação, o cuidado, a preservação e o conhecimento da 

biodiversidade e da sustentabilidade da vida na Terra, assim como o não desperdício 

dos recursos naturais; 
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XI - propiciem a interação e o conhecimento pelas crianças das manifestações e 

tradições culturais brasileiras; 

XII - possibilitem a utilização de gravadores, projetores, computadores, máquinas 

fotográficas, e outros recursos tecnológicos e midiáticos. 

Parágrafo único - As creches e pré-escolas, na elaboração da proposta curricular, de 

acordo com suas características, identidade institucional, escolhas coletivas e 

particularidades pedagógicas, estabelecerão modos de integração dessas experiências. 

(BRASIL, 2009a). 

Compreendendo que o trabalho da professora faz parte de um contexto maior, e, este 

contexto também afeta seu trabalho. Concordo com Lima e Akuri (2017, p. 127) quando tratam 

o currículo como sendo aquele que “[...] expresse as melhores escolhas[.]” da professora no seu 

pensar agir, colocando-o “[...] a serviço de vivências intencionalmente planejadas e propostas.”. 

[...] construímos um currículo na Educação Infantil quando organizamos espaços ricos 

e diversificados, com materiais ao alcance das crianças; quando fazemos a gestão do 

tempo de acordo com os ritmos infantis e envolvemos cada vez mais as crianças nessa 

gestão; quando estabelecemos relações humanizadoras entre as crianças, delas com os 

adultos e com a cultura; [...]. (LIMA; AKURI, 2017, p. 127).  

As práticas educativas que assegurem as ações de cuidado e educação dos bebês e 

crianças pequenas numa perspectiva humanizadora requer um currículo que os considere como 

sujeitos ativos, potentes e participativos do processo. Nesse currículo, compreendido como tudo 

que acontece dentro e fora da creche com situações vivenciadas por seus atores (bebês, famílias, 

comunidade, profissionais) na produção de conhecimentos e no processo de humanização, 

sugere práticas educativas intencionais, conforme trata a próxima seção. 

5.3 Práticas educativas intencionais no Cuidado e Educação dos bebês 

A educação e o cuidado dos bebês são temas deste estudo, na perspectiva de dialogar 

sobre as práticas educativas a partir da compreensão do desenvolvimento infantil. Para tanto, 

com a contribuição de Mukhina (1996), Tardos (2010) e Mello e Souza (2018) discorro, nesse 

item, sobre as práticas educativas intencionais na educação e cuidado dos bebês a cada 

momento da situação social do desenvolvimento infantil. Para a compreensão da linguagem dos 

bebês, a comunicação por meio do corpo, seus movimentos e gestos, apoio em Molcho (2007), 

e no movimento livre e atividade autônoma para desenvolvimento psíquico do bebê, conto 

também com os postulados da abordagem de Emmi Pikler. 

A contação de histórias é uma prática educativa intencional que acontece na rotina das 

instituições de Educação Infantil, mas considerada valiosa quando há o envolvimento dos bebês 

e das crianças, como todas as outras ações de cuidado e educação. Apresento a seguir um 

episódio o qual chamo de “Envoltura Narrativa”, aconteceu no momento da contação de 

histórias no berçário, com a participação das seis turmas. 
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Após o momento de cantarem as músicas no início do dia, por aproximadamente 15 

minutos, a professora Dália chegou com uma lata ornamentada para contar a história da 

Chapeuzinho Vermelho. A professora sentou-se de frente para os bebês, que estavam 

assentados no colchão e ao lado das outras professoras começou a contar a história promovendo 

a participação dos pequenos. Antes de começar a retirar os personagens de dentro da lata, fez 

um suspense para iniciar a contação, perguntando quem morava naquela casinha na floresta. 
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Episódio IV – “Envoltura Narrativa”, Cenas 1, 2 e 3 

  
 

 
 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

Cenas 1, 2 e 3: A professora fez suspense segurando a lata ornamentada com árvores e 

uma casinha e os bebês estavam bem atentos. Caio (26 meses) respondeu: “– A bobó” (cena 3), 

quando a professora perguntou quem morava naquela casinha. A professora elogiou 

incentivando a participação dos bebês. 
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Episódio IV – “Envoltura Narrativa”, Cenas 4 e 5 

  
 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

Cenas de 4 e 5: A professora continuou a contar a história de forma a envolver todos os 

bebês e Ana (24 meses) ficou de pé (cena 5) para participar também da contação, gritava e 

balbuciava respondendo às perguntas da professora. 
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Episódio IV – “Envoltura Narrativa”, Cenas 6 e 7 

 
 

 
  

                                    Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

Cenas 6, e 7: Ana e outros bebês apontavam para os personagens que saiam da lata, 

soltando gritinhos à medida que a história ia sendo contada. 
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Episódio IV – “Envoltura Narrativa”, Cenas 8, 9 e 10 

 
  

  
 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

Cenas de 8 a 10: Os personagens da história eram movimentados e ganhavam vozes 

diferentes por meio da interpretação das professoras Dália e Rosa. Este cenário aguçava a 

curiosidade dos bebês que seguiram atentos e participativos. 
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Episódio IV – “Envoltura Narrativa”, Cenas 11 e 12 

  
 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

Cenas 11 e 12: Os bebês cantaram a música da Chapeuzinho Vermelho junto com as 

professoras.  
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Episódio IV – “Envoltura Narrativa”, Cenas 13, 14 e 15 

  
 

 
 

 
                                        Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

Cenas 13, 14 e 15: A professora encerrou a história e alguns bebês foram em sua direção 

para manusear os personagens e alguns recomeçavam a contação da história da Chapeuzinho 

Vermelho, imitando a professora. 
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A THC apresenta para o professor a concepção de uma criança potente, capaz, um ser 

histórico-social, desmistificando o conceito de criança frágil, incompleta, incapaz e inacabada. 

Dessa forma, o adulto passa olhar a criança para as “[…] positividades do desenvolvimento 

infantil[.]”, transforma o seu olhar daquele que o bebê ainda não faz para o que ele é capaz de 

fazer, o adulto passa a olhar para as suas potencialidades (MELLO; SOUZA, 2018). 

As autoras pontuam a relevância da concepção de infância e criança do adulto que educa 

e cuida do bebê na garantia de uma prática docente favorável ao seu pleno desenvolvimento, 

porque a forma como o professor olha o bebê influenciará muito no seu trabalho. Como no 

episódio acima, ao ler o bebê nas suas potencialidades, o professor oportunizará condições 

favoráveis para o desenvolvimento da inteligência e personalidade, dando-lhe condições de 

vivenciar experiências e relações com o entorno, os objetos e as pessoas mais experientes 

(MELLO; SOUZA, 2018). 

A forma como a professora contou a história interpretando as vozes dos diferentes 

personagens, com uma ação envolvente, propiciando a participação dos bebês diz muito da 

concepção de infância e criança que está embasada em suas práticas. O episódio de contação 

de histórias foi um exemplo de trabalho docente intencional, com uma prática educativa que 

propiciou uma experiência rica e significativa, em que o bebê foi visto como sujeito capaz, 

potente, ativo e participativo. 

A aprendizagem do bebê acontece de um jeito específico diferente da do adulto e, assim, 

compreende-se a relevância de o adulto aprender sobre o processo do desenvolvimento infantil. 

O bebê se comunica por meio do corpo, dos gestos, do movimento, do olhar, do sorriso, do 

choro e, aos poucos, na relação com o adulto e o meio vai estabelecendo significado na 

comunicação. O bebê ainda não fala, mas percebe e sente o tom de voz do adulto, ele ainda não 

sabe a função social dos objetos, mas vai se aproximando dos mesmos, explorando-os com os 

olhos e ouvidos e manipulando-os com as mãos e a boca. Ele ainda não anda, mas faz o 

movimento livre quando é ofertado um ambiente propício, com um espaço organizado e seguro 

(MOLCHO, 2007, p. 12). 

Os bebês envolvidos na sua atividade se tornam ativos em seu próprio desenvolvimento 

e realizam aquilo que faz sentido pra eles, ocorrendo aprendizagem de um modo peculiar, 

utilizando o corpo como um meio para se comunicar e atuar no mundo. 

Os adultos muitas vezes não compreendem a linguagem corporal dos bebês por usarem 

mais a linguagem verbal, o que dificulta perceber as informações e necessidades dos pequenos. 

Cada fase do desenvolvimento como “sentar, engatinhar e andar” traz novas possibilidades de 
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comunicação com o corpo, em que o bebê transmite e recebe sinais, alcançando mais um estágio 

de socialização com o outro (MOLCHO, 2007, p. 12). 

Nesse episódio da contação de histórias os bebês participaram ativamente de diferentes 

formas, uns davam gritos, outros respondiam balbuciando, outros usavam o corpo, balançando, 

colocando as mãos na cabeça, sorrindo, fazendo caretas e imitando a professora. A professora 

possibilitou a participação e a expressão livre dos bebês em todos os momentos da história. 

Atenta às reações, respondia às curiosidades dos bebês expressadas por diferentes linguagens. 

Dessa forma, houve um envolvimento da professora com os bebês, dos bebês com ela, 

num processo de comunicação emocional, com afetividade e respeito mútuo. Diante desse 

envolvimento percebi que os bebês foram afetados e a história fez todo o sentido para eles. 

O bebê desenvolve uma forma de linguagem peculiar com o adulto que o cuida e o 

educa, na comunicação emocional. Essa comunicação se dá na afetividade, por meio do toque 

e tom de voz suaves do adulto, dos gestos, da resposta aos desejos e necessidades dos bebês. 

Esses desejos e necessidades dos bebês são possíveis de serem interpretados quando o adulto 

tem disponibilidade de compreender a linguagem do bebê por meio do choro, dos gestos, dos 

movimentos do corpo, do olhar e do balbucio (MELLO; SOUZA, 2018). 

Assim, a partir da afirmação das autoras, a comunicação emocional acontece pelo 

envolvimento e pelo afeto, em que o adulto desenvolve uma envoltura narrativa com o bebê 

que certamente passa a conhecer suas necessidades respondendo com o toque, o tom de voz, o 

olhar, a expressão e os gestos de forma acolhedora. 

Na observação do campo e posterior análise dos registros, foi verificado que o banho é 

um momento da rotina propício para o professor dar uma atenção mais individualizada aos 

bebês. Como relatado no episódio do banho na seção anterior, este momento oportuniza a 

constituição do vínculo afetivo, permitindo o adulto conhecer cada vez mais as necessidades, 

desejos, potencialidades e capacidades do bebê. 

O documento “Critérios para um Atendimento em Creche que Respeite os Direitos 

Fundamentais das Crianças” (CAMPOS; ROSEMBERG, 2009), explicita que essa atenção 

individualizada à criança acontece quando: a chamamos pelo nome; a observamos para apoiar 

nas suas necessidades; procuramos saber o motivo do seu choro ou tristeza; saudamos e 

despedimos individualmente na chegada e na saída; conversamos e estabelecemos vínculos 

afetivos principalmente no momento da troca e do banho; aprendemos a lidar com aquela que 

tem comportamentos diferentes do grupo sem discriminá-la ou puni-la; aprendemos a lidar com 

suas preferências alimentares; somos atentos a adequação dos seus vestuários nos diferentes 

momentos; damos suporte aquela que ainda não se integrou à brincadeira; respeitamos sua 
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variação de humor; respeitamos seu ritmo fisiológico no sono, nas evacuações, nas sensações 

de frio e calor; a encorajamos a participar das experiências com o grupo; respeitamos sua 

privacidade e quietude; e quando detectamos que ela não está bem a encaminhamos para 

orientação especializada se for o caso (CAMPOS; ROSEMBERG, 2009). 

Considerando o banho como um momento de cuidado e educação importante, diante do 

que foi observado na rotina da creche, é possível que seja um momento de aprendizagem, mais 

tranquilo, menos automático e mecânico. Geralmente, o banho acontecia antes do almoço e as 

professoras colocavam os bebês da sua turma brincando próximos dela, ao alcance dos seus 

olhos. 

Nesse momento do banho foi possível observar a necessidade de organizar o espaço 

com brinquedos e artefatos suficientes para a turma brincar enquanto cada bebê toma banho e 

é interessante pontuar que a maioria das professoras já fazem isso. A creche pesquisada dispõe 

de um acervo diversificado de brinquedos e artefatos, o que mostra a possibilidade em atender 

essa demanda com as turmas de berçário. Com os artefatos, os bebês brincam e interagem entre 

eles, de forma segura e ao alcance da observação da professora. 

Para a abordagem Pikler, a seleção dos artefatos e brinquedos é essencial, para os bebês 

de até 6 meses ela sugere tecidos estampados no tamanho de 35cmx35cm, e objetos leves e 

possíveis de o bebê agarrar com uma das mãos, “[...] feitos com materiais de diferentes texturas, 

formatos, tamanhos, pesos, temperaturas, cores, brilhos, cheiros e sons[.]”, que ao serem 

manuseados provoquem variadas sensações e experiências (SOARES, 2017, p. 36). À medida 

que o bebê vai crescendo, usa os objetos com mais habilidade e facilidade e de diferentes 

formas. Assim, a partir dos 7 meses podem ser oferecidos objetos mais pesados, podendo ser 

de madeira, borracha, metal, plástico e tecido. Com a conquista da marcha, a partir de 1 ano de 

idade, é interessante o bebê ter contato com a natureza, brincar com os tocos e folhas das 

árvores. Nessa fase são interessantes os brinquedos que favorecem o deslocamento do corpo, 

como aqueles com rodas, cavalinhos de pau e outros bichos ou brinquedos de madeira. Os 

brinquedos não estruturados como blocos com tamanhos e formas diferentes agradam os 

pequenos para brincarem entre pares (SOARES, 2017). 

Assim, a quantidade suficiente de brinquedos e artefatos seria aquela que dê a 

possibilidade de o bebê e a criança brincarem individualmente e com seus pares e dependerá 

do tipo de artefato ou brinquedo, por exemplo, para fazer a brincadeira de encaixar os objetos 

menores dentro dos maiores será necessário disponibilizar para cada criança uma quantidade 

mínima de aproximadamente cinco objetos de diferentes tamanhos, largura e altura. Esses 

objetos não estruturados para realizar a brincadeira de encaixar podem ser argolas, blocos, 
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cones, potes, bacias, bobes de cabelo, copos, que podem ser diversificados e proporcionar 

experiências ricas. 

As atitudes humanas são socialmente apreendidas nas relações que os bebês estabelecem 

com o mundo. Sendo assim, propiciar experiências variadas na manipulação de objetos 

diversificados possibilita a formação da memória e percepção dos mesmos. Quando o bebê 

agarra, leva à boca, aperta, chacoalha, joga e empilha os objetos, começa a desenvolver uma 

memória sobre eles e, gradativamente, vai criando a percepção dos mesmos, o tamanho, a 

forma, a cor, a textura, o peso e o volume (MELLO; SOUZA, 2018).  

Mello e Souza (2018) afirmam que, além de apresentar o mundo, ao apresentar os 

diferentes objetos da cultura ao bebê de um jeito que o afeta, o professor intensifica as relações 

humanas com o meio e com os objetos, propiciando o desenvolvimento da percepção e da 

memória do bebê. 

Dessa forma, conforme pontuado até aqui, o desenvolvimento da personalidade e 

inteligência do bebê está diretamente relacionado à responsabilidade do adulto no seu cuidado 

e educação, a mediação do adulto na relação do bebê com os objetos e a comunicação 

emocional, principalmente nos momentos de cuidados, quando toca, conversa com o bebê na 

hora do banho, da troca e da alimentação. Dessa maneira, essas experiências vividas pelos bebês 

constituem em seu cérebro novas formações, o que Vygotski (1996) chama de desenvolvimento 

das funções psíquicas superiores (MELLO; SOUZA, 2018). 

As ações de cuidar do adulto constituem o processo de educação dos bebês, por isso as 

autoras salientam a qualidade dos cuidados desde a mais tenra idade. Essa qualidade se baseia 

em um ambiente em que o bebê se sinta acolhido, seguro e confiante, estabelecido numa 

vivência que o influenciará positivamente, principalmente no aspecto emocional. Dessa forma, 

as autoras justificam a indissociabilidade do cuidado e educação, e o motivo pelo qual defendem 

que essas ações não podem ser desenvolvidas por profissionais diferentes, “[...] uma vez QUEM 

CUIDA EDUCA E QUEM EDUCA CUIDA.” (MELLO; SOUZA, 2018, p. 219, grifo das 

autoras). 

O modo como os bebês se relacionam com o meio, os objetos e as pessoas mais 

experientes, como se apropriam, elaboram e sentem essas experiências vão possibilitar 

vivências, fruto das aprendizagens, as quais propiciam o desenvolvimento humano. As 

emoções, o corpo e a mente são as formas dos bebês se relacionarem com o mundo e conforme 

tratam as autoras “[...] à essa percepção do mundo ao redor que vai surgindo dessas relações 

chamamos de aprendizagem e esta conduz ao desenvolvimento em todas as idades.”. 

(MELLO; SOUZA, 2018, p. 220, grifos da pesquisadora). 
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Esse processo de aprendizagem e desenvolvimento acontece na rotina diária do berçário 

da creche a partir de vivências significativas que afetam o bebê na relação com pessoas mais 

experientes, com os objetos e o meio. A intencionalidade pedagógica do professor depende do 

seu conhecimento sobre a situação social do desenvolvimento infantil e suas fases. 

Ao focar a relevância da aprendizagem para o desenvolvimento humano, a THC 

contribui para o nosso olhar investigativo na criança, aquele que identifica o que ela já faz e 

conduz para ações de educação e cuidado com práticas que ampliam seus repertórios. 

As experiências culturais e históricas vivenciadas pelo bebê propiciam o 

desenvolvimento da fala, do pensamento e da imaginação. Sendo assim, a concepção de criança 

do adulto, a forma como ele apresenta a cultura para o bebê constituirá a fonte do seu 

desenvolvimento. Isso posto, entendo o conceito de situação social do desenvolvimento, na 

perspectiva de Vygotski (1996), que ocorre a partir das novas formações a cada idade das 

relações entre a criança e o meio. Deste modo, essas novas formações, as crises, acontecem no 

primeiro ano, aos 3 anos e a aos 7 anos. As autoras ressaltam que o adulto, conhecendo a 

situação social do desenvolvimento infantil terá condições de observar a criança na sua 

integralidade e considerar suas necessidades de forma a potencializar o processo da nova 

formação (MELLO; SOUZA, 2018). 

Para Vygotski (1996), os estados psíquicos do bebê estão intimamente ligados entre as 

sensações e emoções e constitui a “vida psíquica do bebê”. A condição afetiva pode dá o tom 

da percepção, isto é, antes de tudo o bebê percebe o ambiente acolhedor ou ameaçador. Então, 

cabe destacar que a relação estabelecida entre o adulto e o bebê é mais importante do que a 

disponibilidade dos objetos, mesmo porque ele vai se interessar pelos objetos dependendo da 

forma como serão apresentados pelo adulto. Dessa forma, o trabalho docente voltado para 

atitudes de cuidado e educação, baseadas no acolhimento e na afetividade, estabelecem relação 

de segurança e confiança (MELLO; SOUZA, 2018). 

Na pesquisa de campo, foi possível observar em uma sala na qual funcionavam três 

turmas de berçários, uma intencionalidade pedagógica das professoras na organização da rotina, 

a inserção de novos objetos e brinquedos entre os já conhecidos, a proposição de mais vivências 

no ambiente externo da creche com elementos da natureza como a água, o barro, a grama e a 

terra. É interessante ressaltar o entusiasmo e a alegria das professoras com as novas experiências 

dos bebês, encorajando-os a participar e a experimentar com segurança e acolhimento, 

conversando com eles para estimular a fala em formação, a memória e o movimento livre.  

As impressões sensoriais que o bebê recebe externamente contribuem para maturação 

do seu cérebro. Conforme Mukhina (1996, p. 80): “[...] uma condição indispensável para a 
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maturação normal do recém-nascido é o exercício dos órgãos dos sentidos (dos analisadores), 

o acesso ao cérebro através deles dos diferentes sinais do mundo externo.”. 

Além disso, Mello e Souza (2018) afirmam que algumas vezes o adulto pode deixar fluir 

a atividade que o bebê está desenvolvendo, dar um tempo para a sua atividade autônoma sem 

interrompê-lo e de forma que esteja a uma distância que possa alcançar o seu olhar. A 

abordagem Pikler contribui no entendimento sobre a atividade autônoma do bebê: 

O bebê, em condições adequadas, ocupado com si mesmo, com suas mãos, seus 

movimentos, seu ambiente, varia continuamente as formas da sua atividade: olha ao 

seu redor ou fica totalmente absorvido pelo seu próprio movimento, brincando com 

todo seu corpo. Em outro momento, ele concentra toda sua atenção na exploração de 

um objeto, com suas mãos. Da mesma maneira, ele varia as diversas atividades 

segundo as diferentes fases de aquisição: movimentos e gestos utilizados com 

facilidade e domínio se alternam com formas de atividade que se encontram ainda no 

estágio de aprendizagem ativa, ou com outras que a criança descobre. Depois, retorna 

para a forma de atividade que já utiliza com desenvoltura (TARDOS, 2010, p. 52). 

As condições adequadas que referem as autoras dizem respeito à constituição de um 

ambiente que proporciona ao bebê conforto e segurança, a partir do estabelecimento de relações 

calorosas, ternas, harmoniosas e equilibradas. Nesse momento da atividade autônoma do bebê, 

o adulto pode observá-lo no sentido de conhecer como ele se relaciona com os objetos e com o 

próprio corpo. 

A seguir, trago três episódios em um universo de muitos, que considerei sendo passos 

para a autonomia dos pequenos, porque são ações em que eles, de forma espontânea, fizeram 

sozinhos e em alguns momentos sem a ajuda do adulto. Sendo assim, denomino esses episódios 

de “Atividade Autônoma Infantil e Colaboração”, respectivamente 1, 2 e 3. 

O primeiro episódio foi de Andrea (20 meses), a qual teve uma atitude diferente dos 

bebês e das crianças que almoçavam no refeitório. Rotineiramente, a professora costumava 

recolher os pratos e talheres quando os bebês terminavam de almoçar e depois levava para uma 

mesa de pratos sujos, perto das cozinheiras. 

 

 

 

 

 

 



140 

Episódio V – “Atividade Autônoma Infantil e Colaboração 1”, Cenas 1, 2 e 3 

 
 

 
 

 
                                            Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

Cenas 1 a 3: Andrea (20 meses) acabou de almoçar, sem que ninguém a orientasse, por 

iniciativa própria, levantou da cadeira e foi entregar seu prato à cozinheira. 
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Episódio V – “Atividade Autônoma Infantil e Colaboração 1”, Cenas 4 e 5 

  
 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

Cenas 4 e 5: Andrea retornou para a mesa e arrumou a cadeira em que estava assentada. 
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Episódio V – “Atividade Autônoma Infantil e Colaboração 1”, Cenas 6 e 7 

 
 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

Cenas 6 e 7: Após arrumar sua cadeira na mesa, Andrea (20 meses) caminhou para a 

sua sala para higienizar a boca, tirar o babador e beber água. 

O afeto une a percepção e a ação, daí a importância de identificar o que afeta, o que atrai 

o bebê, pois os seus impulsos afetivos estarão presentes em cada nova etapa do seu 

desenvolvimento. Assim, implicações pedagógicas na rotina da creche podem ser valorizadas, 

por exemplo, “[...] ouvir música, curtir a água do banho, sentir o vento, observar a natureza, 

explorar diferentes objetos com cores, formas, tamanhos e texturas variadas.”. Além disso, 

propiciar impressões sensoriais em que o bebê vivencie momentos em que pode “[...] ver, ouvir, 

pegar e sentir no paladar.” (MELLO; SOUZA, 2018, p. 227-228). 

Nesse episódio, os adultos que estavam no refeitório em momento algum interromperam 

o movimento livre de Andrea (20 meses), o qual fluiu para uma atividade autônoma. Por 

iniciativa própria, ela foi levar seu prato até a cozinheira, e esta, gentilmente recebeu e 

agradeceu num gesto de valorização de sua atitude. E a bebê, sentindo-se valorizada e capaz, 

deu continuidade à atividade autônoma, foi organizar a cadeira na mesa e dirigiu até a sala de 

atividades para se preparar para o repouso. 

A segunda situação foi com o bebê Gabriel (22 meses), bebeu água e foi caminhando 

sozinho para o fraldário para pegar sua chupeta. Com o insucesso de encontrá-la, voltou na sala 
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e pediu a ajuda da professora Jasmin. Ela foi com ele até o fraldário, apontou mostrando onde 

estava a chupeta. 

Episódio VI – “Atividade Autônoma Infantil e Colaboração 2”, Cenas 1 e 2 

  
 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

Cenas 1 e 2: Gabriel (22 meses) pegou sua chupeta na bancada do fraldário, colocou na 

boca e foi deitar no seu colchonete.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



144 

Episódio VI – “Atividade Autônoma Infantil e Colaboração 2”, Cenas 3, 4, 5, 6, 7 e 8 

  

  

  
Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

Cenas de 3 a 8: Gabriel (22 meses) retirou os dois sapatos ajeitando-os perto do seu 

colchonete.  

Episódio VI – “Atividade Autônoma Infantil e Colaboração 2”, Cenas 9 e 10 

  
Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

Cenas 9 e 10: Gabriel deitou, se cobriu e dormiu em seguida. 

Mello e Souza (2018) asseguram, assim, que o desenvolvimento psíquico e cultural dos 

bebês acontece quando o professor ou o adulto que cuida e educa se preocupa em fazer as coisas 

com eles e não para eles e nem mesmo por eles. Assim sendo, é fundamental que os bebês 

participem das atividades na rotina da creche, organizem o ambiente junto com a professora, 

isso significa, dar condições para que os bebês sejam sujeitos das experiências. 

As autoras tratam de a importância do adulto responsável pelo bebê fazer as coisas com 

eles na rotina da creche, contribuindo assim para seu desenvolvimento psíquico conforme 

retrata o episódio acima. Gabriel (22 meses), no insucesso de encontrar sua chupeta pediu ajuda 
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à professora. Ela o chamou para mostrar onde costumava guardar a chupeta. Depois, ele mesmo 

pegou a chupeta na bancada, perto da sua mochila recebendo as orientações da professora: 

“– Muito bem Gabriel, sua chupeta sempre fica aqui perto da sua mochila, tá bom! 

Agora você sabendo onde ela está poderá pegar sozinho.” 

Nesse caso, Gabriel foi sujeito da experiência aprendendo o lugar em que poderia 

encontrar o objeto desejado. Se a professora pegasse a chupeta pra ele e o entregasse, talvez 

dias posteriores ele apresentasse a mesma dificuldade e nem teria a oportunidade de 

desenvolver uma atividade autônoma, normalmente atrelada ao movimento livre e a capacidade 

de percepção e memória. 

O terceiro episódio de “Atividade Autônoma Infantil e Colaboração” diz respeito a uma 

atividade autônoma novamente com Andrea (20 meses). Ela também estava com dificuldade 

em encontrar sua chupeta e pediu ajuda à professora. 

Episódio VII – “Atividade Autônoma Infantil e Colaboração 3”, Cenas 1 e 2 

 
 

 
 Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

Cenas 1 e 2: Depois de procurar sua chupeta, Andrea resolveu aguardar a professora no 

seu colchonete. Quando já estava achando que havia perdido, a professora achou a chupeta em 

um bolso da mochila da bebê. 
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Episódio VII – “Atividade Autônoma Infantil e Colaboração 3”, Cenas 3, 4, 5 e 6 

  
 

 
 

 
 

  
Fonte: Elaborado pela autora (2019). 
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Cenas 3 a 6: Andrea (20 meses) tirou os sapatos, colocou ao lado do seu colchonete, 

deitou e dormiu mexendo na fraldinha que estava amarrada na sua chupeta. 

Essa atitude de Andrea (20 meses), como de outros bebês do berçário, de retirar os 

sapatos, guardar ao lado do seu colchonete, deitar e dormir possui um conjunto de fatores 

complexos que demandam capacidades e habilidades acumulativas, adquiridas ao longo do 

tempo na rotina da creche. 

Os três eventos acima demonstram uma atividade autônoma dos bebês que foram 

construídas na relação com o adulto e o meio ao longo do tempo. Essa construção se deu por 

meio de um ambiente seguro e desafiador, numa relação harmoniosa e confiante entre adultos 

e crianças. 

Como já afirmado neste texto, a abordagem Pikler considera fundamental o 

desenvolvimento da atividade autônoma do bebê desde a mais tenra idade, com base em estudos 

e pesquisas realizados no Instituto Lóczy, analisou sua relação com o ambiente, seu vínculo 

com o adulto, sua submissão, sua dependência. A autora afirma que a atividade autônoma do 

bebê acontece quando há um sentimento de segurança e confiança no adulto que o cuida e 

educa, condição necessária para um estado afetivo. Nesse caso, o adulto cria condições para o 

bebê e a criança desenvolverem um comportamento competente, ele organiza uma rotina, com 

espaço desafiador e seguro capaz dos pequenos agirem como sujeitos da situação (TARDOS, 

2010). 

Portanto, o bom estado emocional, a relação que está na base do seu sentimento de 

segurança, torna possível o desenvolvimento da autonomia. Assim, em primeiro lugar, 

a criança tem necessidade de uma relação satisfatória e, ao lado disso, é conveniente 

para o seu bom desenvolvimento dispor também de recursos para ter acesso à 

experiência da competência, por meio de suas ações autônomas. (TARDOS, 2010, p. 

53). 

A relação estabelecida entre o adulto e a criança no ambiente da creche contribuirá para 

o desenvolvimento da atividade autônoma dependendo da concepção que este adulto tem sobre 

a criança e a infância. Está em jogo a credibilidade do adulto na capacidade dos bebês, a 

aceitação de o bêbe agir da sua maneira, por sua própria iniciativa não adaptando-se mais à 

vontade do adulto. 

Na primeira situação, Andrea (20 meses) sentiu-se segura para levar o prato para 

entregar a cozinheira e foi recebida de forma afetuosa pela mesma. A cozinheira agradeceu e 

elogiou a atitude de Andrea que saiu feliz e ainda completou sua ação recolhendo a cadeira que 

estava assentada e dirigindo sozinha para a sala de atividades. Esta criança revelou um 

pertencimento do espaço da creche e isso aconteceu porque os adultos desenvolveram práticas 

educativas que respeitaram suas necessidades e desejos, potencializando suas capacidades. 
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A atitude autônoma de Andrea (20 meses) propõe para a creche a possibilidade de 

reorganizar o momento da refeição, para que todas as crianças possam transitar no refeitório 

para levarem seus pratos até as cozinheiras, e aquelas crianças maiores poderiam até se 

servirem, escolhendo os alimentos que desejassem comer. 

A valorização da atividade autônoma é necessária na relação entre adulto e criança. A 

professora não interferiu na atividade autônoma de Andrea (20 meses), pelo contrário, ela 

apoiou e elogiou, atitude positiva essencial para incentivar a bebê. 

A refeição e o repouso também são momentos de cuidado importantes para o 

desenvolvimento da atividade autônoma infantil. Nos episódios acima a professora estava 

atenta observando os bebês e disponível para ajudá-los em momentos que precisassem, como 

aconteceu com o Gabriel e a Andrea na hora em que precisavam encontrar a chupeta. Eles 

solicitaram ajuda da professora, que estava sempre por perto, quando viram que sozinhos não 

estavam conseguindo êxito para achar o que procuravam para realizarem o repouso. 

A organização do espaço é capaz de propiciar condições do bebê se movimentar 

livremente. As autoras sugerem a disponibilidade de tatame ou tapete sobre uma superfície 

firme, limpa e segura, com objetos dispostos que possibilite o bebê virar-se e movimentar-se a 

fim de alcançá-los. A atividade livre e autônoma do bebê consegue ser assegurada em um 

ambiente acolhedor que amplie os seus afetos (MELLO; SOUZA, 2018). 

Os espaços da creche pesquisada são organizados e limpos, com brinquedos, artefatos e 

produções de fácil acesso aos pequenos. Uma coisa interessante observada foi que as portas dos 

berçários ficavam a maior parte das vezes abertas, sem os portõezinhos e os bebês não saíam 

da sala sem a sua turma e/ou professora. Como a investigação foi realizada em duas salas, em 

uma sala havia mais brinquedos e artefatos que a outra, que consequentemente fazia a diferença 

na rotina, pois dependendo de como se dava a organização e a disponibilidade para uso dos 

mesmos propiciavam mais o movimento livre e a atividade autônoma dos bebês. 

A comunicação emocional é a atividade guia que encaminha o interesse dos bebês em 

brincar com os objetos. Assim, brincando com os objetos, os bebês desenvolvem a percepção e 

começam a categorizá-los: 

[...] coisas leves, pesadas, grandes, pequenas, lisas, coisas que param em pé, coisas 

que rolam, coisas de diferentes cores e tamanhos, coisas que flutuam e afundam, 

coisas que fazem barulhos diferenciados, coisa moles, duras, macias, ásperas, coisas 

que se encaixam uma na outra, coisas que podem ser empilhadas, coisas que podem 

ser abertas e fechadas…  (MELLO; SOUZA, 2018, p. 232-233). 

Enfim, nessa relação com os objetos, o bebê conta com a colaboração do adulto, que 

cuida e educa, percebendo seus desejos e necessidades e criando novas possibilidades. Além de 
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ampliar as atividades com os objetos, as crianças menores de 3 anos atingem outras conquistas 

como o andar e o falar. 

Ao andar, a criança começa a realizar a atividade por si mesma e nesse contexto, o adulto 

a incentiva buscar as coisas, a utilizar os materiais da sala para pendurar, colocar em cima da 

mesa, pegar a colher e a escova de dentes motivando-a a comer e a escovar os dentes sozinha. 

O uso dos instrumentos favorece o desenvolvimento psíquico do bebê e este estabelece uma 

nova relação com o mundo (MELLO; SOUZA, 2018). 

Em um dos três eventos apresentados anteriormente sobre os passos para autonomia dos 

bebês, a professora Jasmin incentivou Gabriel (22 meses) a pegar a chupeta na bancada do 

fraldário, uma ação que pode propiciar o desenvolvimento da sua memória. Assim, pode 

acontecer em um determinado momento que Gabriel (22 meses) não precisará mais da ajuda da 

professora e pegará a chupeta sozinho como já faz em algumas atividades do dia a dia, como 

identificar o seu lençol no colchonete, tirar os sapatos, deitar, cobrir-se e dormir de forma 

autônoma, sem a ajuda do outro. 

Uma atividade autônoma comum na creche acontecia no momento da refeição. A 

maioria dos bebês comia sozinha usando o talher, com uma coordenação motora bem 

desenvolvida. O uso da colher e do prato pelos bebês demonstra um avanço no seu 

desenvolvimento psíquico e motor, por ser um processo complexo para os mesmos. Isto porque 

primeiramente os objetos são apresentados e depois compreendidos pelo seu uso social. Em 

seguida, no caso da colher, o bebê tem que aprender a distância entre o prato e a boca, a 

quantidade e peso da comida na colher e ainda, o movimento coordenado de levantar a colher 

com a comida até a boca, retornar com ela vazia até o prato. Essa atividade autônoma não se 

consegue de um dia para a noite e os bebês aprendem de acordo com seus ritmos. 

Na hora do almoço, cada professora sentou com sua turma e auxiliou os bebês, 

misturando a comida quando solicitavam e incentivando-os a comerem tudo, elogiando suas 

atitudes e ajudando a dar na boca quando demostravam ainda alguma dificuldade. Foi notado 

que nessa turma a maioria dos bebês se alimentava sozinha, visto que é composta de bebês 

maiores, entre 13 e 24 meses de idade. 
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Episódio VIII – “Atividade Autônoma Infantil no uso dos objetos culturais”, Cenas 1, 2, 3, 4, 5 e 6 

  
 

  
 

  
Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

Cenas de 1 a 6: As professoras com suas respectivas turmas davam a atenção individual 

aos bebês no momento da refeição. Atendiam seus desejos no sentido de misturarem a comida 

daqueles que gostavam e não misturar a comida daqueles que preferiam comer separadamente 

cada alimento. 
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Episódio VIII – “Atividade Autônoma Infantil no uso dos objetos culturais”, Cenas 7 e 8 

 
 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

Cenas 7 e 8: Os bebês comiam sozinhos de forma espontânea e autônoma e eram 

encorajados por suas professoras. A professora Jasmin incentivava dizendo: “– Gabriel, muito 

bem! – Muito bem, Maria!  – Abre o bocão! Deixa eu ver! Mastiga, mastiga, mastiga!!! Muito 

bem!  – Muito bem, Théo!  – Muito bem, Isabela!  – Quero ver esse prato vazio!  – Ahh, que 

delícia!  – Andrea, tá gostoso?  – Ahh, que linda!”. E os bebês respondiam com gestos e 

balbucios. 
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Episódio VIII – “Atividade Autônoma Infantil no uso dos objetos culturais”, Cenas 9 e 10 

 
 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

Cenas 9 e 10: À medida que os bebês terminavam de comer, a professora peguntava: “– 

Oi! Você quer mais? Vou lá buscar.  – E você? Não quer mais? Tá satisfeito?”. E quando os 

bebês respondiam que desejavam repetir acenando positivamente com a cabeça, a professora 

arrumava mais comida no prato para que repetissem a refeição. E recolhia o prato daqueles que 

estavam satisfeitos que acenavam negativamente com a cabeça. Alguns bebês repetiam a 

comida e outros satisfeitos finalizaram entregando o prato à professora. 

Mukhina (1996) sustenta sobre o uso dos instrumentos, argumentando que eles têm 

grande relevância para o desenvolvimento psíquico dos bebês: 

Quando a criança remove a areia com uma pá ou apanha a comida com uma colher, 

age de forma bem distinta do que faria com a mão. Isso porque no caso de o bebê levar 

a comida à boca com uma colher requer uma outra reorganização no movimento da 

mão do bebê se ele estivesse apanhando a comida com a mão. Essa reorganização 

acontece se o bebê souber fazer uma relação “entre o instrumento e os objetos sobre 

os quais dirige sua ação: entre a colher e a comida” (MUKHINA, 1996, p. 112). 

Como mostra o episódio acima, a maioria dos bebês já consegue utilizar o prato e a 

colher sozinho, na sua função social, utilizado para comer a comida. Esse estágio em que estão 

os bebês, o movimento de pegar a colher com firmeza, colocar a quantidade de comida 

adequada na colher, levar a comida até a boca equilibrando o peso, abrir a boca, inserir a comida 
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e retornar com a colher para o prato, requer uma reorganização complexa no desenvolvimento 

psíquico do bebê. 

Esse desenvolvimento psíquico é construído ao longo do tempo, com a motivação do 

adulto ou outra criança mais experiente. Dessa maneira, entre as atividades que o adulto pode 

desenvolver com os bebês, está o incentivo em fazerem sozinhos, em buscar e pegar as coisas, 

apresentando os objetos culturais e propiciando aos pequenos uma nova relação com o mundo. 

Sobre essas atividades, observei que são nas sutilezas das ações cotidianas que o bebê aprende 

e desenvolve. Quando o adulto tem a consciência da situação social do desenvolvimento, 

propicia na rotina do berçário da creche vivências que potencializam a aprendizagem e o 

desenvolvimento dos bebês. 

A fala do bebê começa com a reprodução dos primeiros sons na tentativa de se 

comunicar com o outro, de perceber e nomear os objetos, além de generalizar por categorias. A 

fala se desenvolve de forma intensa à medida que o bebê vai compreendendo a linguagem do 

adulto. A princípio o bebê desenvolve uma linguagem própria e com a referência do adulto, 

amplia o vocabulário e desenvolve sua linguagem oral, concebendo a relação do 

desenvolvimento entre a “forma ideal”, que convive e interage desde o início, com a “primária” 

da criança (MELLO; SOUZA, 2018, p. 238). 

As autoras afirmam com isso que a forma ideal do desenvolvimento da linguagem é 

apresentada ao bebê desde a mais tenra idade e que com a forma primária ele consegue ser 

compreendido e compreende a linguagem mais sofisticada, tornando-se uma referência para 

ele. Desta forma, a linguagem oral do adulto, o diálogo, a conversa com o bebê de forma rica, 

compreendida na escuta e resposta aos seus desejos e necessidades conduzirá a uma forma ideal 

do desenvolvimento do pequeno. 

Mukhina (1996, p. 138) reafirma “[...] a generalização dos objetos segundo sua função 

surge primeiro nas ações para depois fixar-se na palavra. Os primeiros portadores da 

generalização são os objetos.”. Primeiramente, o bebê manipula os objetos em diversas 

situações, exemplo disso, explora e manipula a colher brincando em diversas situações, depois 

o objeto é utilizado para sua real função, neste caso, o bebê passará a usar a colher nas refeições. 

Esse processo muda o significado da palavra “colher” para a criança, o que demonstra que a 

palavra reflete de forma cada vez mais generalizada a função do objeto. 

A generalização obtida por meio da ação para a generalização na linguagem aparece 

claramente ao observar a distinção quando a criança assimila a denominação do objeto por meio 

de uma simples demonstração do adulto e quando a criança assimila por meio da manipulação 
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do próprio objeto. Exemplo disso, uma criança aprende a palavra “pá” pela ação, carregando 

areia, manuseando o objeto, é diferente se o adulto apresentasse a pá nomeando-a para a criança. 

Então, por meio do acesso e manipulação dos objetos o adulto apresenta a cultura e o 

mundo ao bebê. Assim, conforme pontuado até aqui, a possibilidade de vivências que propiciem 

aos bebês conviverem e relacionarem entre eles, os adultos, o meio e os objetos pois são as 

relações que dão bases para o desenvolvimento da percepção, da memória, do pensamento e da 

fala. À medida que ampliam essas interações de forma afetiva, o bebê vai desenvolvendo sua 

consciência e sua personalidade. 

Isto posto, Mukhina (1996) afirma a atitude do adulto com o bebê na perspectiva de 

favorecer o seu pleno desenvolvimento, possibilitando espaço para o seu crescimento. Os três 

primeiros anos de vida se dão com transformações marcantes e notáveis, as quais os bebês e as 

crianças vivenciam. 

Na compreensão de Lima e Akuri (2017), a ação docente propõe, intencionalmente, a 

atividade para a criança para além daquilo que ela já sabe e domina. Dessa maneira, em um 

currículo fundamentado nos princípios da teoria do desenvolvimento humano, o professor 

conhece tanto as necessidades e os desejos das crianças quanto suas habilidades, capacidades e 

aptidões. 

Em suma, as ações de cuidado e educação dos bebês na creche com práticas educativas 

permeadas pelo afeto, acolhimento, colaboração, comunicação emocional e pela atividade livre 

e autônoma revelam um trabalho docente com práticas que potencializam a cada instante o 

processo de humanização dos bebês, nas suas relações com pessoas mais experientes, com seus 

pares, com o meio e os objetos. 

Os bebês e as crianças pequenas têm muito a dizer para o adulto que o cuida e o educa, 

como nos mostrou Manoel de Barros em sua poesia de abertura dessa seção, o segredo está na 

atenção nas coisas que geralmente o adulto considera “desimportantes” e que para as crianças 

são consideradas primordiais. Nas minúcias do dia a dia da rotina de uma creche, os bebês e as 

crianças apresentam para o adulto suas potencialidades, habilidades, desejos e necessidades. 

Este adulto, ao estar inteiro nas ações de educar e cuidar, movido por um olhar investigativo às 

potências dos bebês, possivelmente vai compreender sua comunicação e a situação social do 

seu desenvolvimento e conseguirá responder aos pequenos de forma a propiciar sua 

aprendizagem e novas formações do seu desenvolvimento de forma significativa, numa 

perspectiva humanizadora. 
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5.4 Os cuidados com a saúde e bem-estar dos bebês na creche 

A abordagem Pikler ressalta sobre a saúde do bebê e da criança pequena, defendendo o 

contato com a natureza na maior parte da rotina na creche. A creche pesquisada tem uma área 

verde grande e pela observação no campo, acredito que os bebês poderiam ter esse contato mais 

rotineiro com a natureza, usar mais os espaços externos.  

Essa relação com a natureza previne de doenças, principalmente dos bebês mais novos. 

Mesmo com menos acesso à area externa em relação à área interna, a preocupação das 

profissionais da creche com a saúde dos bebês se faz presente na rotina, pois em diferentes 

momentos presenciei práticas preventivas e promotoras da saúde e bem-estar dos pequenos. 

Na rotina da creche é comum presenciar as ações de cuidado e educação das professoras 

vinculadas também às questões de saúde dos bebês, primordiais nessa faixa etária e fase da 

vida. Essa é uma peculiaridade desse segmento da Educação Básica, eventos de cuidado com a 

saúde e o bem-estar de todos, conforme trata o episódio abaixo, sobre “a saúde e o bem-estar” 

dos bebês no berçário. 

A saúde e o bem-estar dos bebês e das crianças bem pequenas é um dos princípios 

norteadores das práticas educativas em ambientes coletivos. Esse episódio apresenta uma 

situação que foi observada na pesquisa de campo sobre a preocupação da professora, com isso 

foi denominado “A saúde e bem-estar do bebê”. 

Ao pegar Isabela (24 meses) no colo, a professora Jasmin percebeu que ela estava meio 

quentinha. Dessa forma, resolveu conferir medindo sua temperatura. A professora sentou no 

chão com Isabela deitada no seu colo e colocou o termômetro, enquanto observava sua turma. 
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Episódio IX – “A saúde e bem-estar do bebê”, 17Cenas 1 e 2 

 
 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

Cenas 1 e 2: A professora percebeu que a bebê Isabela (24 meses) estava quentinha e 

foi medir a temperatura. Enquanto esperava o tempo do termômetro aconchegou Isabela em seu 

colo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
17 As imagens desse episódio foram obtidas no momento do repouso dos bebês, em ambiente de penumbra. 
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Episódio IX – “A saúde e bem-estar do bebê”, Cenas 3 e 4 

 
 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

Cenas 3 e 4: A professora tirou o termômetro, olhando nos olhos da Isabela, de forma 

afetuosa disse que estava tudo bem, que ela não estava com febre, deu um beijo seu rosto, a 

deitou no colchonete, ajeitou a sua blusa para que ficasse com as costas cobertas e as acariciou 

para o repouso. 

A preocupação com o bem-estar de toda a turma também era perceptível na ação docente 

quando a professora conferiu se todos estavam bem, olhando um por um e cobrindo aqueles 

que estavam descobertos. 
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Episódio IX – “A saúde e bem-estar do bebê”, Cenas 5 e 6 

 
  

 
Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

Cenas 5 e 6: A professora cuidadosamente cobriu os bebês e observou se todos estavam 

dormindo bem. 

Práticas como essa da professora Jasmin tratada no episódio acima estão presentes entre 

as outras professoras dos berçários. Essas práticas denotam o valor e o sentido do cuidado na 

rotina de uma creche considerado inerente à ação educativa. Maranhão (2000) nomeia como 

relacionais os cuidados inerentes às ações educativas, aqueles com base no estabelecimento de 

vínculos, a partir da atenção com o outro ser humano, na perspectiva de atender suas 

necessidades. 

Para Costa (2015) vale aproximar e articular educação e saúde no sentido de fazer uma 

reflexão sobre as práticas educativas de bebês e crianças bem pequenas em ambiente coletivo 

educacional. 

Educação e saúde podem ser vistos como dois campos constituidores de ações 

interdependentes, atuando na formação dos sujeitos e na dimensão do cuidar. Ambos, 

educação e saúde, inserem-se no âmbito das necessidades sociais essenciais para a 

vida do indivíduo. (COSTA, 2015, p. 21). 

A educação compreendida como processo social, estruturada na psique humana, na 

sociedade e nos conhecimentos adquiridos pela humanidade ao longo de sua história. E a saúde 



159 

entendida na garantia do bem-estar que integram aspectos para além do enfoque orgânico, numa 

dimensão ampla que promova atitudes para uma vida saudável. 

Para Maranhão (2000), o papel da creche é fundamental no cuidado com a saúde das 

crianças. Ela trata a relevância da formação continuada dos educadores infantis da creche com 

reflexões em torno do cuidado com bebês e crianças bem pequenas no elo entre saúde e 

educação, na perspectiva de preservar e promover ações para o desenvolvimento saudável dos 

pequenos.  

[...] a formação do educador infantil deverá incluir as habilidades para atitudes e 

procedimentos de cuidado, tanto no aspecto técnico quanto no relacional, partindo dos 

seus conhecimentos prévios e das práticas sociais de cuidado com a saúde e educação, 

que estão presentes na cultura e na instituição. Formar o educador para o cuidado 

exige construir uma prática de formação reflexiva e que integre educação e saúde, 

família e instituição. (MARANHÃO, 2000, p. 132). 

Nesse sentido, o processo de formação continuada dos profissionais da educação é 

valioso também na interface com os da saúde para um atendimento nas instituições 

educacionais que preze pelo bem-estar e saúde do bebê, com práticas educativas que promovam 

seu desenvolvimento integral, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social. 

Dessa maneira, considerando que a educação e a saúde são espaços de produção e 

aplicação de saberes destinados ao desenvolvimento humano, tenho a compreensão de que 

precisam estarem reveladas nas práticas educativas na rotina do berçário das creches, conforme 

episódio descrito acima, bem como outros episódios que presenciei na pesquisa de campo. 

Dentre os episódios sobre o cuidado com a saúde e bem-estar dos bebês na creche pesquisada, 

destaco algumas práticas como a aplicação de bombinhas nos bebês com bronquite e asma, a 

observação da professora sobre uma bebê que urinava menos que o normal e outra que estava 

com diarreia e o cuidado em pedir aos pais para observarem em casa, a preocupação em dar a 

medicação prescrita no horário certo, em trocar a fralda daqueles bebês com mais possibilidade 

de desenvolver assadura, a colocação de travesseiro alto para o bebê que estava tossindo, 

proporcionando-lhe um repouso tranquilo, entre outros. 

A educação é uma área da ciência que permite sermos humanos a cada dia, e nesse 

contexto está o cuidado e a educação com o outro, o outro bebê, o outro idoso, o outro colega 

de trabalho, o outro familiar, o outro vizinho, enfim, o outro ser, aquele que dá vida às coisas 

do mundo. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

“A maior riqueza do homem 

é a sua incompletude. 

Nesse ponto sou abastado. 

Palavras que me aceitam como sou  – eu não aceito.  

Não agüento ser apenas um sujeito que abre portas,  

que puxa válvulas, que olha o relógio,  

que compra pão às 6 horas da tarde, 

que vai lá fora, que aponta lápis,  

que vê a uva etc. etc.  

Perdoai 

Mas eu preciso ser Outros. 

Eu penso renovar o homem usando borboletas”. 

 

Manoel de Barros 

No entendimento de que somos seres inacabados e que esta pesquisa científica envolve 

relações humanas na formação de bebês e de crianças bem pequenas, apresento as considerais 

finais com Manoel de Barros para lançar um convite à reflexão de seu valor para a sociedade. 

O desenvolvimento de uma produção científica que permitisse o encantamento, com rigor 

científico que esta exige, porém com a tentativa constante de me renovar “usando borboletas” 

nesse processo de investigação e análise. 

Prosseguir em um trabalho científico com o desafio do encontro com o Outro, um 

desconhecido e ao mesmo tempo um notável nas páginas e no decurso dessa feitura, necessitou 

envolvimento com a investigação para procura de “achados”, resultados que possam vir 

responder ao objetivo central da pesquisa e/ou anunciar novas inquietações. 

O trecho do texto “A maior riqueza do homem é a sua incompletude” nos remete à 

concepção de que uma pesquisa científica envolvendo seres humanos pode abrir outras 

questões, ela não resulta em algo pronto e acabado, visto que estamos sempre em processo de 

transformação. 

Assim, a introdução deste texto anuncia os seres humanos que acreditamos fazer parte 

de um contexto institucional educacional da primeiríssima infância, adultos, bebês e crianças 

bem pequenas, vistos como sujeitos potentes, capazes, ativos e protagonistas das suas histórias 

e culturas. 

A creche Paulo Freire, localizada na periferia do município de Juiz de Fora, Minas 

Gerais é o local onde a pesquisa de campo foi realizada na tentativa de responder a seguinte 

questão norteadora: Como ocorre o cuidado e a educação dos bebês nas práticas educativas no 

berçário de uma creche? 

 

https://www.pensador.com/autor/manoel_de_barros/
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Assim, considerando as especificidades e as complexidades desse segmento da 

Educação Básica no contexto educacional, a pesquisa tem como principal objetivo investigar 

como ocorre o cuidado e a educação dos bebês nas práticas educativas no berçário de uma 

creche. E como objetivo específico identificar, relacionar e refletir acerca da legislação e da 

produção científica atrelada às práticas observadas em relação ao binômio cuidar e educar. 

Para tanto, pretendo tratar aqui a produção da pesquisa no sentido de encontrar possíveis 

respostas à sua questão norteadora, investigando e utilizando percursos e instrumentos 

metodológicos de uma abordagem qualitativa a luz da literatura estudada. 

Logo na seção 2, a metodologia contribuiu para solidificar o processo científico da 

pesquisa, desencadeando caminhos possíveis para seguir de forma fundamentada nos princípios 

necessários para a busca de possíveis respostas. Nesta seção procurei incorporar os 

procedimentos metodológicos vivenciados na pesquisa, uma descrição pormenorizada da 

metodologia, seus percursos possíveis, procurando retratar a compreensão mais próxima da 

vida na creche bem como, os movimentos e as relações da pesquisadora com os sujeitos e o 

meio e deles com a pesquisadora. 

O uso dos instrumentos metodológicos nesta pesquisa foi como previsto, por meio da 

observação, das “Notas de Campo”, das filmagens e fotografias, fundamentais na geração e 

análise dos encontros, desencontros, reencontros, confrontos, tensões, conexões e implicações 

do contexto da creche, especialmente nas relações que nela se estabelecem. 

No decorrer da análise dos dados foi realizado um movimento de reflexão entre o 

fragmento da realidade, fazendo a relação e o confronto com o objeto de estudo e seus objetivos 

propostos na investigação. 

Ainda na seção 2, foi apresentada a creche Paulo Freire procurando descrever os 

elementos que constituem sua identidade na comunidade, como a organização dos espaços 

externos e internos, dos materiais e equipamentos e a estrutura de funcionamento da rotina. 

Na seção 3 foram tratados os eventos históricos, culturais, legais e documentais que 

marcam os percursos da Educação Infantil, especialmente da creche, no Brasil e no município 

de Juiz de Fora, e dimensionam as propostas de atendimento à primeiríssima infância nos dias 

de hoje. 

Os avanços nos últimos anos possibilitaram outro olhar para os bebês e as crianças bem 

pequenas, como cidadãs, sujeitos de direitos, sócios, históricos e culturais, potentes, que se 

humanizam nas relações com as pessoas e coisas do mundo. 

Os desafios do acesso ao atendimento e principalmente à qualidade demarcam com a 

necessidade de mais investimento no setor para a construção de novas unidades, a manutenção 
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das estruturas, a aquisição de bens, equipamentos, brinquedos e materiais pedagógicos, a 

valorização do pessoal, a potencialização da formação inicial e continuada. Em Juiz de Fora, 

cidade que localiza a creche pesquisada, ainda se depara com o desafio maior, de a prefeitura 

compor a integralidade da transição da administração da educação, absorver o pessoal que 

trabalha nas creches, abrindo concurso público para esse segmento. 

Os fundamentos teóricos que percorreram a pesquisa, apresentados nas seções 4 e 5 

foram os pilares na imersão no campo, no levantamento e análise dos dados identificados como 

relevantes na produção do trabalho, com o entendimento das práticas educativas favoráveis à 

indissociabilidade da educação e cuidado dos bebês numa perspectiva humanizadora. 

O estudo do contexto histórico e da literatura deram pistas para observar que a inserção 

das creches para o sistema educacional vai além da questão administrativa, requer uma 

concepção de infância e criança diferente daquela acumulada no decorrer dos tempos, da creche 

como lugar de guarda e proteção com o objetivo assistencialista, como aquele que preenche as 

lacunas deixadas pelas famílias pobres e desfavorecidas, um lugar que cuida, sem educar. Essas 

concepções reproduziam práticas de cuidados maternalistas, higiênico-sanitaristas com 

finalidade compensatória. 

Inserida no sistema educacional, a creche como um direito da criança e não apenas como 

uma benesse à família pobre dispõe de uma nova função social. Com uma concepção de infância 

que desdobram em práticas docentes intencionais, concebendo a criança como capaz de 

aprender e de se desenvolver desde a mais tenra idade. 

Os profissionais das creches imbuídos nessa concepção, nas ações de cuidar e educar 

apresentam a cultura para o bebê com sentido e significado, criando condições para um 

ambiente propulsor de relações humanas de qualidade. 

A partir do conhecimento sobre o desenvolvimento infantil, na relação confiante e 

segura em um processo de comunicação peculiar, o adulto que cuida e educa o bebê apresenta 

os objetos da cultura e disponibiliza um meio propulsor que potencializa o desenvolvimento da 

percepção, da memória, do pensamento e da fala. Esse entendimento do papel do adulto no 

desenvolvimento infantil se fundamenta na Teoria Histórico-Cultural e na abordagem de Emmi 

Pikler. 

As ações de cuidar e educar os bebês foram observadas nas práticas educativas no 

berçário e o entendimento de como se desenvolvem no ambiente, considerando as 

peculiaridades desse segmento, o que subsidiou a escrita da seção 5. Esta seção prevê a 

descrição das práticas educativas na creche a ser pesquisada, na expectativa de compor o âmbito 

estudado. 
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Na produção da dissertação foram inseridos episódios nas seções 4 e 5, levantados no 

campo e dialogados com a teoria na perspectiva de mostrar como ocorrem o cuidado e a 

educação nas práticas educativas do berçário da creche. Estes episódios possibilitaram a 

identificação de práticas educativas que pretendiam ser motivadas no hibridismo do educar e 

cuidar inseridas numa proposta curricular que valorize as relações humanas. 

Os episódios selecionados se referem aos momentos de cuidado e educação dos bebês 

permeados de processos educativos e os contornos do campo permitiram descrever um episódio 

sobre o momento do banho, um de contação de histórias, três do repouso, três da refeição e um 

sobre o momento da brincadeira. A escolha dos episódios foi feita pelas pesquisadoras, 

principal e orientadora, sob critérios que afetam aos objetivos da pesquisa. 

Os episódios foram descritos e acompanhados do texto fotográfico utilizados também 

como instrumentos metodológicos de análise, possibilitando um olhar dialógico entre 

pesquisadora e pesquisados para uma busca pela produção e reconstrução do conhecimento. 

A proposta de um trabalho sob princípios da Teoria Histórico-Cultural no que se refere 

à compreensão do desenvolvimento humano requer do pesquisador um olhar amplo, plural e 

complexo das/nas relações humanas e ao mesmo tempo, singular e individual na constituição 

de cada um, no desenvolvimento da sua personalidade e inteligência. E com esse olhar, pretendo 

apresentar os resultados da pesquisa na certeza que eles não se esgotam aqui e na compreensão 

de que originam novas inquietações para outros estudos e pesquisas. 

Os resultados são apresentados com numeração com o intuito de organizar o texto, sem 

a pretensão de classificar e ordenar por relevância dos “achados”. 

1- A creche é uma etapa da Educação Básica marcada por uma rotina de cuidados do 

outro pelas necessidades vitais dos bebês para se alimentarem, locomoverem e 

higienizarem. A forma como esses cuidados se efetiva diariamente no berçário 

podem se transformar em práticas educativas com ações indissociáveis de cuidar e 

educar dos bebês que promovam o desenvolvimento de suas funções psíquicas 

superiores e principalmente, do processo de humanização, numa perspectiva 

emancipadora. 

2- As práticas educativas e os modos de cuidar e educar revelam a concepção de 

infância e criança da professora e do Projeto Político-Pedagógico da creche. 

3- Os bebês têm muito a dizer aos adultos por meio do corpo, do olhar, dos gestos, do 

movimento, dos balbucios. Esse processo de comunicação permite a constituição de 

um vínculo afetivo entre o bebê e a professora à medida que se desenvolve uma 

relação de escuta respeito e disponibilidade com/para o outro. 
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4- No Brasil houve um grande avanço na legislação educacional na Educação Infantil 

nos últimos tempos, na compreensão de que a criança é um sujeito de direitos, ativo, 

participativo, social e cultural. Contudo, essa evolução do olhar para/sobre a criança 

ainda não avançou tanto nas práticas educativas na rotina de uma creche, pois ainda 

há resquícios de ações que comprometem sua função social. 

5- A inserção da primeiríssima infância no currículo das instituições formadoras de 

educação, a formação continuada e em contexto dos profissionais da Educação 

Infantil, o desenvolvimento de políticas públicas que valorizem os profissionais da 

creche, que investem nas condições de trabalho e estrutura são alguns desafios que 

ainda enfrentamos nessa etapa da educação brasileira. 

6- As práticas humanizadoras são aquelas em que há uma unidade nas ações de cuidar 

e educar os bebês. Essas práticas são concebidas por um agir docente com 

intencionalidade pedagógica possibilitando que o adulto conheça as necessidades, 

desejos e potencialidades dos bebês e propiciando a constituição de um ambiente 

harmonioso e seguro. 

7- As práticas educativas na realidade da rotina do berçário da creche pesquisada estão 

em processo de transformação, com predominância de práticas educativas 

humanizadoras, em que os bebês são sujeitos ativos de sua aprendizagem e 

desenvolvimento, com concepções de criança e infância pertinentes com a literatura 

atual. Mas também, em meio a essa potência nas ações de cuidar e educar foi 

possível identificar algumas ações que ainda promovem um processo de submissão, 

a criança vista como passiva. 

8- Diante da identificação de algumas práticas que ainda necessitam serem refletidas 

pelos profissionais da creche, um caminho poderá ser uma reflexão com os 

profissionais sobre a organização dos tempos, principalmente nos momentos dos 

cuidados (banho, alimentação e repouso), de forma que os espaços sejam planejados 

com disponibilidade de brinquedos e artefatos culturais que permitam o movimento 

livre e a atividade autônoma do bebê, evitando os tempos de espera ainda presente 

na rotina de algumas turmas. 

9- A atividade autônoma do bebê acontece em diferentes momentos, mas mais de 

maneira individualizada do que coletiva, com iniciativa da criança – por vezes, 

parabenizada pelo adulto, mas sem necessariamente servir de inspiração para 

ampliação, reflexão e mudança da prática pedagógica. 



165 

10- As pesquisas sobre/na creche aumentaram, nos últimos anos, mas ainda são irrisórias 

se comparadas à pré-escola. 

11- O acolhimento dos profissionais com os bebês e as famílias sobressaiu na referida 

creche, com diversos episódios presentes na rotina nos momentos da entrada e saída, 

no banho, na alimentação, no repouso e nas brincadeiras. Tal acolhimento parece 

ampliar as questões afetivas entre profissionais, bebês e famílias, tão importante para 

o desenvolvimento infantil e humano. 

12- Há necessidade de a creche ser vista pela sociedade como espaço educativo, potente 

e de vida, com práticas educativas intencionais em todos os momentos da rotina, 

principalmente dos cuidados (banho, alimentação e repouso). E a possibilidade de 

transformar a realidade, principalmente por meio de uma formação continuada que 

permita aos profissionais uma reflexão de suas práticas, no sentido de efetivarem na 

integralidade ações de cuidado e educação dos bebês. 

Assim, realizada e desenvolvida a pesquisa permitiu compreender as possibilidades de 

um trabalho docente com intencionalidade pedagógica na rotina do berçário da creche, com 

ações indissociáveis de cuidar e educar bebês, por meio de práticas educativas que propiciem 

um currículo que incentive a aprendizagem e desenvolvimento infantis. 

As peculiaridades da espécie humana, da necessidade do outro para suprir as 

necessidades vitais para sobrevivência propõe especificidades de ações no cuidado e educação 

dos bebês na creche, o que pode justificar a identificação no campo da predominância nos 

momentos de cuidado. 

Face ao exposto, é interessante registrar que o mergulho no campo e todo o processo de 

“conclusão” da dissertação, me fez colecionar um conjunto de sentimentos e sensações como 

entusiasmo, alegria, encantamento, expectativa e inquietação. E com o rigor que uma pesquisa 

científica exigia, procurei conduzi-la com ética, responsividade, humildade científica, 

compromisso, alteridade, sensibilidade e humanidade. 

Os aspectos qualitativos da investigação tratados neste trabalho, relacionados às práticas 

educativas no berçário da creche pesquisada mobiliza a compreensão dos modos indissociáveis 

de cuidado e de educação dos bebês. Contudo, ainda assim, a continuidade no investimento em 

formação continuada é fundamental para desmistificar práticas educativas com resquícios de 

ações que separam o cuidado da educação, com atitudes que promovem a passividade e a 

submissão dos sujeitos. 

De tudo que vivenciei, ouvi, participei, testemunhei, investiguei, observei, uma coisa 

tenho certeza, me transformei enquanto ser humano e pesquisadora, que fecha um trabalho pela 
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necessidade de colocar um ponto final, porém, na tranquilidade que muitas questões ainda estão 

abertas para serem respondidas ou não, mas na compreensão de que saio desse lugar diferente, 

carregada por uma explosão de sentimentos: mais encantada, feliz, impactada, incomodada, 

afetada, frustrada, animada e, principalmente, mais esperançosa. 

As influências que marcam a constituição da Educação Infantil no Brasil de forma a 

conceber o trabalho docente com ações de cuidar e educar dos bebês e das crianças bem 

pequenas numa perspectiva humanizadora, nos remete a responsabilidade e o compromisso 

ético em dialogar nos espaços educacionais que ainda preservam ações dicotômicas do cuidar 

e educar, e, ainda, na luta por políticas públicas para maiores investimentos nesse segmento e 

para a valorização dos profissionais que trabalham com a primeiríssima infância, a esses a 

minha deferência. 
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