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ainda não conheço e comunicar ou anunciar a
novidade.
Paulo Freire

RESUMO

O objeto de pesquisa são os espaços lúdicos da creche. O objetivo da presente pesquisa é
observar e analisar como as professoras se apropriam desses espaços, a fim de torná-los
elementos formadores. O objetivo específico centra-se em verificar o que as professoras
entendem por espaços lúdicos da creche, observando como os bebês brincam. A presente
pesquisa suscita o seguinte questionamento: O que as professoras entendem por espaços
lúdicos da creche? Como os bebês brincam na percepção das professoras? O universo da
pesquisa é uma creche, localizada no município de Santo André, que atende 210 (duzentos e
dez) bebês de até três anos de idade e os sujeitos participantes são quatro professoras. A
metodologia é de cunho qualitativo do tipo pesquisa-intervenção pautado na pesquisa-ação.
Os instrumentos de coleta de dados são a observação realizada pela pesquisadora nos
diferentes espaços lúdicos da creche e as rodas de conversa com as professoras nos momentos
das Reuniões Pedagógicas Semanais (RPS) e planejamento, seguido de registro, além de
entrevistas. Como referencial teórico, a pesquisa fundamentou-se em Kishimoto (2012);
Oliveira (2012) e Vygotsky (1998), para analisar a categoria ludicidade; Oliveira (2012),
Kramer e Leite (1996), para fundamentar a categoria Educação Infantil; Barbosa e Horn
(2001), Forneiro (1998), Souza (2001), para discorrer sobre a categoria espaço; Nóvoa (1992);
Kramer (1994), Freire (2004), Vasconcelos (2004), para fundamentar a categoria formação
continuada de professores. Como resultados, observou-se que as professoras têm um maior
envolvimento no trabalho pedagógico com os bebês. Elas percebem o quanto sua postura é
fundamental no processo de desenvolvimento dos pequenos, contribuem mais, umas com as
outras nos momentos de rodas de conversa, se disponibilizam, ainda mais, na criação de
estratégias apropriadas à faixa etária de bebês bem pequenos, reconhecem o potencial dos
bebês como contribuintes para o planejamento e construtores do próprio conhecimento, bem
como reconhecem a importância dos espaços lúdicos da creche como elementos formadores.
Os momentos de RPS têm sido mais significativos ao considerar a participação de todas.

Palavras-chave: Espaços Lúdicos da Creche. Bebês. Brincadeiras. Mediação dos Professores.
Educação Continuada em Serviço.

ABSTRACT

The object of this research are the recreational areas of the nursery. We aim to observe and
analyze how teachers take ownership of these spaces in order to make them forming elements.
As a specific purpose we list the following: check what teachers mean by recreational areas of
the nursery observing how babies play. We seek to answer the following question: What
teachers understand by recreational areas of the nursery? As babies play in the perception of
the teachers? The universe is a nursery located in the municipality of Santo André which
serves 210 (two hundred and ten) infants up to three years old and subjects participants are
four teachers. The methodology is qualitative nature of the kind intervention research guided
in action research. The data collection instruments are the observation made by the researcher
in different recreational areas of the nursery and conversation circles with teachers in times of
Meetings Weekly Pedagogic (RPS) and planning, followed by registration, as well as
interviews. The theoretical framework used Kishimoto (2012); Oliveira (2012) and Vygotsky
(1998), to support the category playfulness; Oliveira (2012); Kramer and Milk (1996), to
support the category Childhood Education; Barbosa and Horn (2001), Forneiro (1998), Souza
(2001), to support for the category space; Nóvoa (1992); Kramer (1994) and Freire (2004),
Vasconcelos (2004), to support the category continued teacher training. As results we
observed that teachers have become more involved in educational work with babies, realize
how your posture is crucial in the development process of small, contribute more to each
other in moments of conversation circles if further offer to create most appropriate strategies
to the age group of very small babies, recognize the potential of babies as contributors to the
planning and builders of knowledge itself, and recognize the importance of the recreational
areas of the nursery as forming elements. The RPS moments have also been more significant
considering the participation of all.

Keywords: Playful Spaces of Nursery. Babies. Play. Teacher Mediation. Continuing
Education Service.

RESUMEN

El objetivo de esta investigación son las áreas recreativas de la guardería. Nuestro objetivo es
observar y analizar cómo los maestros se apropien de estos espacios con el fin de hacerlos
formar elementos. Como objetivo específico se indican los siguientes: comprobar lo que los
profesores quieren decir con zonas de recreo de la guardería observar cómo juegan los bebés.
Buscamos responder a la siguiente pregunta: Qué maestros entienden por zonas de recreo de
la guardería? La medida que los bebés juegan en la percepción de los profesores? El universo
es un vivero ubicado en el municipio de Santo André, que sirve 210 (doscientos diez) recién
nacidos hasta tres años de edad y somete a los participantes son cuatro maestros. La
metodología cualitativa es la naturaleza de la investigación tipo de intervención guiada en la
investigación-acción. Los instrumentos de recolección de datos son la observación hecha por
el investigador en diferentes zonas de recreo de los círculos de vivero y de conversación con
profesores en tiempos de reuniones semanales Pedagógica (RPS) y la planificación, seguido
por el registro, así como entrevistas. El marco teórico utilizado Kishimoto (2012); Oliveira
(2012) y Vygotsky (1998), para apoyar a la categoría de lo lúdico; Oliveira (2012); Kramer y
Milk (1996), para apoyar a la categoría de Educación Infantil; Barbosa y Horn (2001),
Forneiro (1998), Souza (2001), para apoyar el espacio de categoría; Nóvoa (1992); Kramer
(1994), Freire (2004), Vasconcelos (2004) para apoyar a la categoría de formación continua
del profesorado. Como resultado se observó que los maestros se han involucrado más en el
trabajo educativo con los bebés, damos cuenta de lo que su postura es crucial en el proceso de
desarrollo de los pequeños, contribuir más el uno al otro en los momentos de más círculos de
conversación si la oferta para crear la mayoría de las estrategias apropiadas para el grupo de
edad de los bebés muy pequeños, reconocen el potencial de los bebés como contribuyentes a
la planificación y constructores de conocimiento en sí mismo, y reconocen la importancia de
las áreas recreativas de la guardería como elementos formadores. Los momentos RPS también
han sido más significativo si se considera la participación de todos.

Palabras clave: Espacios lúdicos de la guardería. Bebés. Juego. Mediación Maestro. Servicio
de educación continua.

LISTA DE QUADROS

Quadro 1- Produções acadêmicas sobre a temática, espaço lúdico

24

Quadro 2- Caracterização dos sujeitos

83

Quadro 3- Espaço da creche: avaliação para revitalização sob o olhar da equipe docente
86
Quadro 4- Antigo cantinho da leitura, atual Bebeteca

86

Quadro 5- Antigo espaço do Motocódromo

87

Quadro 6- Antigo espaço da casinha de bonecas

87

Quadro 7- Antigo espaço da casinha mobiliada

88

Quadro 8- Antigo espaço do play

89

Quadro 9- Antigo espaço do ateliê

89

Quadro 10- Antigo parque interno dos bebês

90

Quadro 11- Outras possibilidades

90

Quadro 12- Antiga cozinha experimenta

91

Quadro 13- Antigo espaço do circuito

91

Quadro 14- Cronograma das observações e rodas de conversa

96

LISTA DE FIGURAS

Figura 1- Antigos espaços: cantinho da leitura e ateliê

40

Figura 2- Casinha de boneca em sala de atividades

41

Figura 3- Vários cantos, vários mundos!

41

Figura 4- Bebeteca e suas novas possibilidades

43

Figura 5- Bebeteca e Ateliê: trabalho em subgrupo

44

Figura 6- Vivendo a rotina com imaginação e fantasia

45

Figura 7- Jogos e brinquedos disponíveis à altura dos bebês

46

Figura 8- Cozinha Experimental: mais um espaço da creche Prisma

46

Figura 9- Envolvimento e a experiência

48

Figura 10- A cabaninha como espaço de brincar e aconchegar

48

Figura 11- Momentos reflexivos: formação continuada para a qualificação

52

Figura 12- Preparando o Jardim das Sensações

52

Figura 13- Lema da creche: Juntos somos mais fortes!

52

LISTA DE ABREVIATURA

ACEAR - Associações Comunitárias Educacionais Assistenciais e Recreativas
ADI - Auxiliar de Desenvolvimento Infantil
ANPED - Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação
AP - Assistente Pedagógica
BDTD - Biblioteca Digital de Teses e Dissertações
BI - Berçário I
BII - Berçário II
CADE - Centro de Atenção e Desenvolvimento
CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
CRAISA - Companhia de Abastecimento de Santo André
CEAR - Centro Educacional Assistencial e Recreativo
CSE - Coordenadora de Serviço Educacional
DUE - Diretora de Unidade Escolar
ECA - Estatuto da Criança e do Adolescente
EMEI - Escola Municipal De Educação Infantil
EMEIEF - Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental
FEASA - Federação Assistencial de Santo André
GT - Grupo de Trabalho
IBICT- Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações
LDBEN - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
LIMAPE - Linha de Pesquisa e de Intervenção em Metodologias da Aprendizagem e Práticas
de Ensino
MEC-Ministério da Educação
MOVA - Movimento de Alfabetização
NEE - Necessidades Educativas Especiais
OASE - Orientadora de Atividade Socioeducativa
PPP - Projeto Político Pedagógico
PROGEPE - Programa de Mestrado em Gestão e Práticas Educacionais
PSA - Prefeitura de Santo André
RCNEI - Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil
RI - Recreação Infantil
ROT - Reunião de Orientação para o Trabalho

RPS-Reunião Pedagógica Semanal
RC - Roda de Conversa
SCIELO - Scientific Eletronic Library Online
SE - Secretaria de Educação
UFPA - Universidade Federal do Pará
UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina
UNICAMP - Universidade de Campinas
UNIFESP - Universidade Federal de São Paulo
UNINOVE - Universidade Nove De Julho
USP - Universidade de São Paulo
ZDP - Zona de desenvolvimento proximal

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO

15

INTRODUÇÃO

19

Contribuições relevantes para esta pesquisa: levantamentos de teses, dissertações e artigos
23

CAPÍTULO 1 - O HISTÓRICO DA EDUCAÇÃO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE SANTO
ANDRÉ, O CENÁRIO DA PESQUISA E OS ESPAÇOS LÚDICOS DA CRECHE PRISMA
29

1.1. A Educação Infantil no município de Santo André

29

1.2. O cenário da pesquisa: a creche Prisma

33

1.3.Os espaços lúdicos da Creche Prisma

37

CAPÍTULO 2 - A ORGANIZAÇÃO, O CUIDADO, O LÚDICO E A FORMAÇÃO
CONTINUADA DE PROFESSORESNA CRECHE

54

2.1. Organização, cuidados e a mediação do professor nos espaços de brincar das
crianças pequenas

54

2.2. O lúdico no desenvolvimento infantil

62

2.3. A formação continuada de professores

69

CAPÍTULO 3 - O PERCURSO METODOLÓGICO DA PESQUISA

77

3.1. A metodologia

77

3.2. Caracterização dos sujeitos da pesquisa

83

3.3. A atuação das professoras nos espaços lúdicos da creche Prisma à ocasião de
nossa chegada

85

3.4. A pesquisa-intervenção

95

CAPÍTULO 4 - OS ESPAÇOS LÚDICOS DA CRECHE COMO ELEMENTOS
FORMADORES

4.1. Análises dos dados das observações e das rodas de conversa
4.2. Os espaços lúdicos e as brincadeiras
4.3. As professoras e as mediações
4.4. As trocas entre as professoras

101

102
100
108
111

CONSIDERAÇÕES FINAIS

121

REFERÊNCIAS

125

ANEXOS

130

Anexo A – Termo de consentimento livre e esclarecido
Anexo B – termo de autorização de uso de imagem

130
131

15

APRESENTAÇÃO

A falta de humildade, expressa na arrogância e na falsa superioridade de
uma pessoa sobre a outra, de uma raça sobre a outra, de um gênero sobre
o outro, de uma classe ou de uma cultura sobre a outra, é uma
transgressão da vocação humana de ser mais. (FREIRE, 1996, p. 121).

Quando pequena, em minha infância, brincava de ser professora. As brincadeiras, à
vontade de ensinar, de acolher, de estar próxima e de me envolver com muitas pessoas,
sempre foi minha marca, assim, fui crescendo. À época, já assumia o compromisso de
montar minha sala de aula na garagem de casa, improvisada para a chegada de “minhas
alunas” e, dia após dia, o desejo de ser professora se perpetuava.
O tempo passou e minha vida foi tomando outros rumos, trabalhei no comércio, na
área da saúde e algum tempo depois retomei meus estudos, segui para a área que desenhara
na infância. No ano de 1990, retornei ao Curso de Habilitação Específica para o
Magistério, concluído em 1992. Do ano de 1992 a 1995, cursei a faculdade de Pedagogia,
em seguida, três especializações Lato Sensu. A primeira em Psicopedagogia Institucional,
a segunda em Mediações Tecnológicas em Ambientes Educacionais e a terceira em
Supervisão Escolar.
Em 1992, iniciei minha carreira docente em uma escola estadual como estagiária,
na qual aprendi muito. Continuei minha caminhada profissional como professora
substituta, em outras escolas, nas disciplinas de Ciências e Geografia, em seguida fui
professora do curso de Magistério e no movimento de alfabetização (MOVA).
No ano de 1995, prestei concurso e ingressei na rede municipal de Santo André, a
priori como monitora de creche, após tornei-me professora de Educação Infantil e Ensino
Fundamental.
Ao ingressar na creche municipal, exerci o cargo de monitora por quatro anos e seis
meses, após esse período, candidatei-me a uma seleção interna para exercer o cargo de
Assistente Pedagógica (AP), que teria como função autorizar e supervisionar o
funcionamento de escolas particulares de Educação Infantil. Assumi em maio de 2000, o
novo cargo. Desde então, ocupo cargos de função gestora, dos quais assistente pedagógica
(AP), coordenadora de serviço educacional (CSE) e diretora de unidade escolar (DUE).
Antes desse cargo, desenvolvi um trabalho, igualmente importante, com as escolas
particulares de Educação Infantil, no qual pude intervir, intensamente, em defesa das
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crianças pequenas, considerando os muitos equívocos que encontrei nas instituições. Na
supervisão de escolas, percebi que as crianças realizavam muitas atividades desnecessárias,
se considerarmos a faixa etária em que se encontravam. Por vezes, presenciei as crianças
produzindo calhamaços de atividades na tentativa de uma alfabetização precoce, além de
espaços de salas com carteiras enfileiradas, o que é, notoriamente, incoerente para esta fase
da vida.
Atualmente, coordeno pedagogicamente um grupo de professoras, de auxiliares e
de estagiárias da creche Prisma1, com o objetivo de qualificar, cotidianamente, o
atendimento à comunidade, aos familiares e aos bebês que são atendidos pela unidade
escolar.
As mantenedoras dessas escolas e/ou pedagogas estavam a serviço dos anseios das
famílias e tinham como preocupação, manter as crianças matriculadas, por isso, cediam aos
pais o direito de estabelecerem a metodologia da escola de modo equivocado, para
atenderem suas necessidades. Neste sentido, na maioria das escolas, as crianças eram
ocupadas com atividades de preparo para o Ensino Fundamental em grande parte do
período. Cópias mecânicas de sílabas e palavras, poucas atividades lúdicas e uso restrito
dos diferentes espaços de brincar.
É certo que a participação de toda a comunidade escolar, bem como da família na
construção do Projeto Político Pedagógico (PPP) é imprescindível, contudo, cabe ao corpo
docente da escola em parceria com a equipe gestora, compartilhar com os pais os vários
saberes teóricos, para que compreendam a importância da infância e os caminhos
pertinentes, a fim de promover o amplo desenvolvimento dos bebês de maneira saudável e
prazerosa.
Em contrapartida, na creche Prisma - universo desta pesquisa - o lúdico é
valorizado e reconhecido, mesmo assim, nota-se que há muito trabalho nesse sentido para
ser efetuado, uma vez que as professoras sentem dificuldades em desenvolver essas
atividades com os bebês.
Ainda que as crianças brinquem, e se tenha a intencionalidade nas estratégias
pensadas para o faz de conta e fantasia, é primordial, que o educador se atente às suas
ações para compreender as necessidades e desejos dos bebês em diferentes momentos
oportunizados na creche. Intriga-me perceber o quanto é necessário reafirmar a
1

Prisma é um nome fictício escolhido pela diretora da creche que, anterior a esta pesquisa, batizou com esse
nome em seu trabalho de mestrado. Por tratar-se de uma pesquisa realizada na mesma creche optamos, com a
autorização da diretora/pesquisadora, em manter o mesmo nome.
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importância da mediação nas atividades lúdicas, a fim de que as crianças desenvolvam os
aspectos cognitivo, emocional e social.
Diante do exposto, no ano de 2015, com o intuito de aprofundar meus estudos
referentes ao lúdico na primeira infância, ingressei no Programa de Mestrado em Gestão e
Práticas Educacionais (PROGEPE), na Universidade Nove de Julho (UNINOVE),
compondo a linha de pesquisa e Intervenção em Metodologias da Aprendizagem e Práticas
de Ensino (LIMAPE).
Assim, no primeiro semestre deste ano, cursei as seguintes disciplinas: Metodologia
da pesquisa e da intervenção, ministrada pelos professores doutores Jason Ferreira Mafra,
Roberta Stangherlim e Ligia de Carvalho Abões Vercelli; Fundamentos da gestão
educacional, ministrada pela professora doutora Rosemary Roggero e a disciplina Políticas
públicas em educação, ministrada pelas professoras doutoras Francisca Eleodora Santos
Severino e Sofia Lerche Vieira.
A disciplina, Metodologia da pesquisa e da intervenção, contribuiu para o
entendimento a respeito da elaboração de um projeto de pesquisa, no qual tive a
oportunidade de, juntamente, com meus colegas de classe, discutir e refletir sobre sua
estrutura e especificidade, além de conhecer e pesquisar sobre a metodologia que
fundamenta esta dissertação. Os momentos de reflexão e discussão oportunizaram a
melhoria e aprimoramento de meu projeto inicial.
Na disciplina de Fundamentos da gestão educacional e políticas públicas em
educação, juntamente, com meus colegas de sala e professores, a partir de muita reflexão e
diálogo, aprofundei meus conhecimentos epistemológicos, com base em autores variados
que contribuíram para a elaboração e conclusão deste trabalho de pesquisa.
No segundo semestre de 2015, concluí as disciplinas Paulo Freire, educação e
práxis, ministrada pelos professores doutores Jason Ferreira Mafra e Adriano Salmar
Nogueira e Taveira e Educação e infância: concepções e processos e aprendizagem,
conduzida pela professora doutora Ligia de Carvalho Abões Vercelli.
A primeira disciplina foi importante, uma vez que pude refletir sobre os conceitos
contidos nas diferentes obras de Paulo Freire, os quais contribuíram para fundamentar este
estudo. A segunda disciplina abordou questões relativas à infância e aspectos relacionados
à minha temática de pesquisa, portanto, as reflexões e discussões foram fundamentais para
a escrita deste texto.
No primeiro semestre de 2015, tive a oportunidade de participar de eventos

18

realizados pela UNINOVE como o: X Colóquio de pesquisa sobre instituições escolares
com a temática, Plano nacional de educação: desafios e perspectivas; palestra com o
professor Demerval Saviani; encontro discente, com apresentação de pôster sobre a
importância dos espaços lúdicos pedagógicos e a mediação do professor e uma visita ao
Instituto Paulo Freire. Nesse semestre, também cumpri o módulo internacional em
Portugal, na Universidade Lusófona em Lisboa, com visitas à Universidade de Coimbra, à
Academia de Ciências de Lisboa, à Biblioteca Nacional, ao Mosteiro dos Jerônimos e ao
centro Histórico de Lisboa, local no qual se realizou o 6º Encontro de Investigadores Educação, espaço e tempo: investigação, conhecimento e intervenção social - com as
presenças dos professores doutores Antônio Teodoro e Mário Moutinho. Nessa viagem,
tive a oportunidade de conhecer a escola da Ponte e de fazer visita a uma escola de
Educação Infantil, denominada, pelos portugueses, como Infantário.
Dando continuidade a minha trajetória, no primeiro semestre de 2016, como
mestranda organizei e ministrei uma oficina denominada Cantos Pedagógicos:
brincadeiras e interações, em um encontro de auxiliares de Educação Infantil (ADI).
Propiciei a capacitação de professores com a temática relativa à construção coletiva do
Projeto Político Pedagógico (PPP). Participei do II Colóquio, realizado, no Centro de
Educação Infantil (CEI) Cidade Ademar, consolidado em parceria com o Grupo de
pesquisa em Educação Infantil e formação de professores (GRUPEIFORP), do qual faço
parte desde o início do mestrado, apresentando o trabalho: A importância dos cantos
lúdicos pedagógicos na creche. Por exigência da universidade participei como monitora
nas disciplinas de Estágio Supervisionado e Jogos e Brinquedos pedagógicos no curso de
Pedagogia. Gravei três vídeos-aula sobre as temáticas: Inclusão: o direito da criança à
creche; O papel do professor nos espaços lúdicos para bebês e planejamento escolar:
repensando a Creche.
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INTRODUÇÃO

A temática da presente pesquisa está voltada para os diferentes espaços lúdicos da
creche, especificamente uma que atende, aproximadamente, 210 (duzentos e dez) bebês de
até três anos de idade.
Iniciamos este trabalho com Carvalho e Rubiano (2010), afirmando que, apesar de
atualmente, haver estudos referentes aos espaços como promotores do desenvolvimento
infantil, em muitas escolas e outros ambientes infantis, suas características físicas têm sido
negligenciadas, pois ambas ressaltam que esses ambientes devem ser ricos e estimuladores,
o que nem sempre acontece.
É importante reconhecer que os bebês possuem especificidades próprias que
necessitam ser compreendidas pelas docentes que atuam, diretamente, com eles. Assim,
como as crianças maiores, os bebês de até três anos têm sentimentos e se expressam,
principalmente pelo choro, já que ainda estão desenvolvendo a linguagem oral por meio
dos movimentos, gestos e atividades lúdicas.
Fundamentamo-nos em uma concepção de criança que se desenvolve e aprende nas
relações estabelecidas com seus pares, que são seres ativos, criativos e, portanto,
construtores de cultura. Assim, entendemos a brincadeira como uma atividade social
realizada pela criança, que permite aos pequeninos a construção da identidade e a
compreensão da realidade em que estão inseridos.
Segundo Vygotsky (1998), o brinquedo tem papel fundamental no desenvolvimento
de uma criança. Desta forma, ressalta que “[...] É no brinquedo que a criança aprende a
agir numa esfera cognitiva, ao invés de numa esfera visual externa, dependendo das
motivações e tendências internas, e não dos incentivos fornecidos pelos objetos externos
[...]” (VYGOTSKY, 1998, p. 126). E complementa:

Não se deve esquecer que a lei principal da criação infantil consiste em
ver seu valor não no resultado, no produto da criação, mas no processo. O
importante não é o que as crianças criam, o importante é que criam,
compõem, exercitam-se na imaginação criativa e na encarnação dessa
imaginação. (VYGOTSKY, 2009, p. 101).

Nessa perspectiva, Wajskop (2007, p. 29), citando Brougère (1989, p. 32), ressalta
que “[...] Não existe na criança um jogo natural. A brincadeira é o resultado de relações
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interindividuais, portanto, de cultura. A brincadeira pressupõe uma aprendizagem social.
Aprende-se a brincar”.
Se a criança aprende a brincar, nota-se como fundamental a mediação das
professoras nos espaços lúdicos da creche. Para a criança aprender a brincar, a docente
deve participar das atividades ora observando, ora organizando os espaços e ora como
personagens ditados pelos pequenos. A professora, para Wajskop (2007, p. 38), funciona
como:

[...] Elemento mediador entre as crianças e o conhecimento, o adulto deve
estar sempre junto as primeiras, acolhendo suas brincadeiras, atento às
suas questões, auxiliando-as nas suas reais necessidades e buscas em
compreender e agir sobre o mundo em que vivem.

Zabalza (1998), Forneiro (1998) e Faria (1998), estabelecem três dimensões para
definir os espaços: aspecto estético (acolhedor, belo, proporcional), funcional (quando
exerce sua função de educar) e ambiente (que trata do aconchego, temperatura, segurança e
claridade).
Para Zabalza (1998), a infância precisa de espaços amplos, bem diferenciados, de
fácil acesso e especializados, em que as crianças possam movimentar-se, interagir, viver e
conviver, desenvolvendo-se integralmente. O autor ressalta que os espaços devem oferecer
diferentes oportunidades de interação e de aprendizagem, envolvendo grupos de crianças e
adultos, os objetos dispostos têm de ser o foco da atenção.
Neste contexto, o espaço é condição básica para levar adiante muitos dos outros
aspectos-chave. De acordo com Zabalza (1998), as aulas convencionais em espaços
indiferenciados, configuram-se em cenários empobrecidos e tornam impossível (ou
dificultam seriamente) uma dinâmica de trabalho baseada na autonomia e na atenção
individual de cada criança.
O ambiente, para Forneiro (1998), é o conjunto do espaço físico intrínseco à relação
que se estabelece nele. Relações de afeto, de criança com criança, de crianças e adultos, de
crianças e objetos, de crianças e o meio, de crianças e a sociedade. É o espaço que delimita
as ações, sendo que nele, a criança tem a oportunidade de se desenvolver, criar, fantasiar e
imaginar. Para a autora:
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O termo espaço refere-se ao espaço físico, ou seja, aos locais para a
atividade caracterizados pelos objetos, pelos materiais didáticos, pelo
mobiliário e pela decoração. Já, o termo ambiente refere-se ao conjunto
do espaço físico e às relações que se estabelecem no mesmo (afetos, as
relações interpessoais entre as crianças, entre crianças e adultos, entre
crianças e sociedade em seu conjunto). (FORNEIRO, 1998, pp. 232-233).

É a partir do mundo concreto que a criança imagina e interage, por isso é,
primordial, que o espaço seja atrativo e envolvente para que ela tenha vontade de agir
sobre ele. É nesse espaço que a vida acontece e propicia o desenvolvimento necessário a
ela, enquanto ser humano. É a partir do que vê e vivencia que tem a possibilidade de se
desenvolver, de vivenciar o mundo real.
Segundo Forneiro (1988), os espaços são locais onde se encontram diferentes
objetos, materiais didáticos, mobiliário e a decoração, portanto, são locais de aprendizagem
e desenvolvimento. O ambiente, palavra originada do latim, significa “[...] ao que cerca ou
envolve”; corresponde ao conjunto do espaço físico e das relações que nele acontecem.
Nesse sentido, para a autora o ambiente é:

[...] Um todo indissociável de objetos, odores, formas, cores, sons e
pessoas que habitam e se relacionam dentro de uma estrutura física
determinada que contenha tudo e que, ao mesmo tempo, é contida por
todos esses elementos que pulsam dentro dele como se tivessem vida. [...]
O ambiente “fala”, transmite sensações, evoca recordações, passa-nos
segurança ou inquietação, mas nunca nos deixa indiferentes.
(FORNEIRO, 1998, p. 233).

Para a autora supracitada, pensar o espaço é, sobretudo, compreender questões
físico-materiais, dos quais se destacam os elementos de cor e texturas, piso, altura de
janelas, altura de maçanetas das portas, os móveis, a louça do banheiro (torneira, cuba,
vaso sanitário, porta toalhas, entre outros), a dimensão métrica das salas, corredores,
refeitórios, banheiros, hall de entrada, a interligação entre espaços, o desenho arquitetônico
e suas formas. E pensar o ambiente, para a autora, é considerar as interações:
criança/criança, criança/adulto, criança/espaço, criança/tempo de permanência na
instituição de Educação Infantil, criança/relação com os elementos do espaço. As questões
que envolvem o espaço têm influência sobre o ambiente e este, por sua vez, incide sobre o
espaço, dá-se uma relação intrínseca entre ambos.
É imperativo que haja a compreensão dos professores em relação às especificidades

22

de cada uma das denominações/categorias, bem como sua importância para a prática
pedagógica. Para tanto, a construção pelo professor de uma concepção de “espaço
pedagógico” e a diferenciação entre as denominações são fundamentais no âmbito do
trabalho educativo. A autora afirma que o ambiente “fala” e é por meio dele que as
sensações, as inquietações e os outros sentimentos afloram no indivíduo. De acordo com
Forneiro (1998), é impossível que se tenha o ambiente como mecanismo de nos fazer
indiferentes. Mesmo que nem sempre seja de maneira positiva, o ambiente de certa forma
influenciará as ações humanas.
Para caracterizar o ambiente, a autora apresenta quatro dimensões interrelacionadas: a dimensão física, a funcional, a temporal e a relacional. A dimensão física
refere-se ao espaço físico e sua estrutura, nele inserem-se os objetos e sua organização.
Engloba a arquitetura, a decoração, a forma como são colocados os materiais, o pátio, o
parque, ou seja, os arranjos espaciais e físicos necessários à escola de Educação Infantil.
A dimensão funcional refere-se à forma de utilização dos espaços e para quais
atividades se destinam. A autora evidencia que os espaços multifuncionais podem ser
utilizados de forma autônoma pela criança, mas com a devida orientação do professor. Um
mesmo espaço pode assumir diferentes funções.
A dimensão temporal refere-se à organização do tempo, isto é, o período utilizado
para a realização de diferentes atividades, está relacionado ao espaço em que cada uma
delas acontece. Tal dimensão está associada ao gerenciamento da rotina de uma escola de
Educação Infantil.
A dimensão relacional refere-se às diferentes relações que se estabelecem na escola.
A autora afirma que os contatos são influenciados pelos diferentes arranjos que os
profissionais realizam, tais como: a distribuição das crianças por faixa etária; as regras
estabelecidas entre crianças e professores; entre crianças e crianças; a divisão do trabalho e
a mediação do professor no decorrer das atividades propostas. Segundo Forneiro (1998),
todas essas questões e muitas outras configuram uma determinada dimensão relacional do
ambiente. Para a autora, o ambiente, nessa perspectiva, é visto como movimento que não é
estático. Trata-se de um ambiente vivo, que existe, somente, quando todos interagem entre
si.
Faria (1998, p. 95), citando a arquiteta Mayumi Souza Lima (1989, p. 30), ressalta
que “[...] O espaço físico isolado [...] só existe na cabeça dos adultos para medi-lo, para
vendê-lo, para guardá-lo. Para a criança existe o espaço-alegria, o espaço-medo, o espaço-
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proteção, o espaço-mistério, o espaço-descoberta, os espaços de liberdade ou da opressão”.
O espaço físico de uma escola de Educação Infantil não se resume em sua
metragem. Independentemente do tamanho, precisa tornar-se um ambiente, ou seja, receber
adultos e crianças de idades misturadas, para oferecer atividades programadas individuais
ou coletivas que possibilitem a emersão das múltiplas dimensões humanas, as diferentes
formas de expressão, o imprevisto e os saberes espontâneos das crianças. (FARIA, 1998).
Diante do exposto, vê-se o quanto é fundamental estruturar e organizar os espaços
da escola de Educação Infantil, para que as crianças possam interagir com seus pares sob a
mediação do professor de forma que se desenvolvam plenamente.

Contribuições relevantes para esta pesquisa: Levantamentos de teses, dissertações e
artigos

Para iniciar esta pesquisa, realizou-se um levantamento, na área da Educação, de
teses e dissertações que coadunam com o objeto deste estudo no Portal da Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES); no Instituto Brasileiro de
Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT), com base na Biblioteca Digital de Teses e
Dissertações (BDTD); no site da Scientific Eletronic Library Online (SCIELO), entre 2010
e 2015. Os descritores utilizados foram os seguintes: espaço lúdico, creche; creche,
mediação de professores. Encontramos cinco trabalhos.
Fizemos também uma busca no GT07 da Associação Nacional de Pós-Graduação e
Pesquisa em Educação (ANPED), no qual encontramos mais um trabalho, publicado nos
anais da reunião ocorrida no ano de 2012, totalizando seis pesquisas apresentadas no
quadro 1.
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QUADRO 1- Produções acadêmicas sobre a temática espaço lúdico na creche

AUTOR (A)
Maria Rosário
Silva Callil

Sônia Regina dos
Santos Teixeira

Deise de Oliveira
Rezende

Maurícia Santos de
Holanda Bezerra

Tássio José da
Silva

Eleusa Maria
Ferreira Leardini

TÍTULO DO
TRABALHO
Formar e formar-se
no berçário: um
projeto de
desenvolvimento
profissional no
contexto de um
Centro de Educação
Infantil.
A mediação de uma
professora de
Educação Infantil
nas brincadeiras de
faz de conta das
crianças Ribeirinhas.
O brincar livre de
crianças na
brinquedoteca:
análise da frequência
das ações motoras,
tipos de brinquedos,
brincadeiras e
interações sociais.
O espaço na
educação infantil: a
constituição do lugar
da criança como
indicador de
qualidade.
Organização e
utilização dos
espaços físicos na
educação infantil:
um estudo sob a
ótica do gênero.
Um estudo sobre a
qualidade do
ambiente educativo
da creche.

MODALIDADE
Mestrado

UNIVERSIDADE/
ANO
Faculdade de
Educação
USP
2010

Artigo encontrado
no GT07 da ANPED

Universidade Federal
do Pará
UFPA
2012

Mestrado

Universidade de São
Paulo
USP
2012

Mestrado

Universidade Federal
de Santa Catarina
UFSC
2013

Mestrado

Universidade Federal
de São Paulo
UNIFESP
2015

Mestrado

Universidade
Estadual de
Campinas
UNICAMP
2015

O trabalho de mestrado de Callil (2010) intitulado, Formar e formar-se no
berçário: um projeto de desenvolvimento profissional no contexto de um centro de
Educação Infantil teve por objetivo investigar as possibilidades de promover mudanças nas
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práticas educativas de professoras de berçário, em um Centro de Educação Infantil da Rede
Municipal de Educação, na cidade de São Paulo. Neste trabalho, a pesquisadora concluiu
que a partir da disponibilidade, compromisso e responsabilidade do corpo docente em
participar das várias propostas de formação, houve a qualificação das práticas nas ações
diárias junto aos bebês. Sua relevância para minha pesquisa está na proposição de que é
preciso que o docente se sinta envolvido e instigado a refletir e discutir sobre os espaços e
necessidades dos pequeninos, a fim de que sua proposta possa alcançá-los em seus desejos
e vontades. Conforme apresenta a pesquisadora, a partir da compreensão e desejo dos
profissionais envolvidos, pôde-se alcançar de maneira positiva os objetivos propostos pelas
atividades e brincadeiras, considerando a importância dos espaços lúdicos pedagógicos
como promotores de desenvolvimento dos pequeninos.
A pesquisa publicada nos anais da reunião de 2012, no GT07 da ANPED, de
autoria de Teixeira, intitula-se, A mediação de uma professora de Educação Infantil nas
brincadeiras de faz de conta de crianças ribeirinhas. Nele objetivou-se compreender como
a professora mediava às brincadeiras de faz de conta em uma turma de Educação Infantil.
A análise mostrou que a professora criava espaços e condições para as brincadeiras,
intervinha no processo de construção de significados e utilizava a brincadeira para ampliar
outras linguagens infantis. Mediante o comportamento de desenvolvimento de cultura das
crianças, perpassando pelos espaços organizados, interação com o meio e com os demais,
constatou-se em especial, pelas intervenções e estratégias da professora, a relevância e a
importância de seu papel como mediadora e observadora nos espaços de brincar como
contribuinte para a construção de conhecimento.
Rezende (2012), na pesquisa intitulada, O brincar livre de crianças na
brinquedoteca: análise da frequência das ações motoras, tipos de brinquedos,
brincadeiras e interações sociais, aponta que as crianças expressam seus desejos e
estabelecem relações com o meio e com seus pares e adultos por meio da brincadeira.
Mesmo que brinquem de forma diferente, enquanto meninos e meninas, todas interagem
com o meio, os pares e os objetos. Nesse sentido, a relevância da organização dos espaços
com brinquedos, brincadeiras e materiais diversos que propiciam esse movimento é
crucial. A autora fomenta a importância de se promover a partir de espaços lúdicos
pedagógicos o desenvolvimento sócio, afetivo e motor das crianças.
Bezerra (2013), no trabalho, O espaço na Educação Infantil: a constituição do
lugar da criança como indicador de qualidade, discorre sobre o papel da criança diante
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dos espaços organizados para suas brincadeiras e demais ações. Após, a conclusão da
pesquisa, a autora salienta que as crianças devem usufruir dos espaços da escola criando e
recriando estratégias para o desenvolvimento de seus saberes. Sendo assim, como
relevante, considera que o olhar da professora observadora se faz necessário para que se
possam compreender as manifestações e experiências das crianças tomando-as como
indicadores de qualidade para novas ações propostas. Relata que embora documentos e
concepções pedagógicas coadunem com uma linha de pensamento que converge no
planejamento da escola em todos os seus segmentos, a criança deve ser vista como
norteadora de suas necessidades, a partir de seus desejos e vontades. A transformação e o
desenvolvimento dos pequeninos só acontecem a partir do que lhe é relevante e
significativo.
Silva (2015), na pesquisa, Organização e utilização dos espaços físicos na
educação infantil: um estudo sob a ótica do gênero relata sobre a necessidade de se olhar
para a organização e utilização dos espaços na Educação Infantil com relação às
brincadeiras das crianças, considerando suas possibilidades independentes do sexo. Neste
sentido, sua pesquisa implica em afirmar que o papel do professor na perspectiva de
organizar os espaços físicos da escola, seja lúdico ou não, compreende em estar aberto para
respeitar e acolher o olhar das crianças em suas necessidades diárias, uma vez que, para
elas ser menino ou menina não interfere em suas trocas nos momentos de brincadeiras e/ou
outras atividades.
Leardini (2015), com a pesquisa, Um estudo sobre a qualidade do ambiente
educativo da creche, defende que é necessário organizar a escola de Educação Infantil com
o objetivo de promovê-lo em um ambiente educativo de acordo com as necessidades das
crianças. Relata que a organização do espaço físico, a variedade de materiais, brinquedos e
às relações interpessoais, juntamente com as atividades adequadas às necessidades dos
pequeninos, são fatores relevantes para a qualificação do atendimento. Neste sentido, a
autora classificou como positiva sua pesquisa, tendo em vista que, das creches que
observou, todas contemplaram suas expectativas.
Concluindo e considerando as pesquisas apresentadas em suas especificidades, vale
ressaltar que cada um dos autores compreende que o espaço físico bem como a atuação da
criança mediante suas necessidades e desejos deve ser considerado e respeitado, já que são
elementos formadores que interferem, diretamente, nas estratégias e atividades pautadas no
que é relevante para o desenvolvimento dos pequeninos.
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Diante do exposto, o objeto de pesquisa são os espaços lúdicos da creche. Temos
por objetivo observar e analisar como as professoras se apropriam desses espaços para
torná-los elementos formadores. Em específico objetiva-se: verificar o que as professoras
entendem por espaços lúdicos da creche e como os bebês brincam na percepção das
docentes. A presente pesquisa suscita o seguinte questionamento: O que as professoras
entendem por espaços lúdicos da creche? Como os bebês brincam na percepção das
docentes?
O universo desta pesquisa foi uma creche que atende 210 (duzentos e dez) bebês de
até três anos de idade, localizada no município de Santo André e os sujeitos participantes
foram quatro professoras que se dispuseram a contribuir com este estudo. A creche é
composta por um corpo docente de doze professoras e o convite para participar da pesquisa
foi feito a todas.
Para fundamentar a categoria ludicidade, recorreremos aos seguintes autores:
Kishimoto (2012), Oliveira (2012) e Vygotsky (1998). Na categoria Educação Infantil,
fundamentamo-nos em Oliveira (2012), Kramer e Leite (1996). Para categoria espaço, o
embasamento se deu pelos escritos de Zabalza e Forneiro (1998) e Souza (2001). Por fim,
na categoria formação continuada dos professores, fizemos uso das ideias de Nóvoa
(2002), Tardif (2011) e Freire (2004).
A metodologia utilizada foi de cunho qualitativo, do tipo pesquisa-intervenção,
pautado na pesquisa-ação. Os instrumentos de coleta de dados são a observação feita pela
pesquisadora nos diferentes espaços lúdicos da creche e as rodas de conversa com as
professoras nos momentos das Reuniões Pedagógicas Semanais (RPS) e planejamento,
seguido de registro.
O presente trabalho está organizado em quatro capítulos. No primeiro, intitulado
Histórico da Educação Infantil no município de Santo André e o cenário da pesquisa,
apresentamos a trajetória da Educação Infantil no município de Santo André; a creche
Prisma, cenário da pesquisa e os espaços lúdicos dessa instituição.
No segundo capítulo, denominado O lúdico na Educação Infantil, abordamos a
organização, o cuidado e a mediação do professor nos espaços de brincar das crianças
pequenas, a diferença entre jogo, brinquedo e brincadeira, uma reflexão sobre a
importância do lúdico no desenvolvimento infantil e a formação contínua de professores.
No terceiro capítulo, O percurso metodológico da pesquisa, apresentamos a
metodologia da pesquisa-intervenção realizada e a caracterização dos sujeitos da pesquisa.
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No quarto capítulo, tecemos discussões sobre os dados e as análises aferidas na
pesquisa-intervenção. Por fim, as considerações finais sobre a pesquisa.
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O HISTÓRICO DA EDUCAÇÃO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE SANTO
ANDRÉ, O CENÁRIO DA PESQUISA E OS ESPAÇOS LÚDICOS DA CRECHE
PRISMA

Este capítulo tem por objetivo apresentar a trajetória da Educação Infantil no
município de Santo André, apresentar a creche Prisma, cenário desta pesquisa e os espaços
lúdicos da instituição.

1.1.

A Educação Infantil no município de Santo André

O histórico da Educação Infantil, na cidade de Santo André, configura-se pelas
ações dos profissionais da educação a partir de 1968, quando surge o serviço de Recreação
Infantil (RI), no qual as professoras eram atletas e tinham por objetivo trabalhar as várias
modalidades de esporte.
Em 1979, surgiram as Associações Comunitárias Educacionais Assistenciais e
Recreativas (ACEAR), com o intuito de assistir as crianças carentes. As associações,
atualmente, são o Centro Educacional Assistencial e Recreativo (CEAR), que visa um
trabalho mais pedagógico e menos assistencial.
Em 1987 são inauguradas as Escolas Municipais de Educação Infantil (EMEIs), que
possuem como meta a intensificação no trabalho pedagógico para qualificar ainda mais a
Educação Infantil (DIASDI, 2004).
A cidade vem configurando e (re) configurando sua história para a consolidação de
uma educação de qualidade e de direito a todos. Portanto, é interessante apresentarmos o
perfil da Educação Infantil na cidade, nos dias de hoje. Em 2012, Santo André possuía 271
(duzentas e setenta e uma) escolas de Educação Infantil, no âmbito privado e municipal. As
instituições privadas perfaziam um número de 201 (duzentas e uma) escolas ao mesmo
tempo em que a rede municipal contava com 70 (setenta) unidades. (BRASIL, INEP, 2012)
Com este perfil, mesmo que o número de escolas privadas seja maior, a rede
municipal apresentou um número mais elevado de matrículas. Assim, em 2012, das
15.491(quinze mil quatrocentas e noventa e uma) matrículas, 8.771 (oito mil setecentos e
setenta e uma) se deram na rede municipal e 6.720 (seis mil setecentos e vinte) na rede
privada.

30

Com o intuito de qualificar e ampliar o atendimento, Santo André está em processo
de reorganização em acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
(LDBEN – Lei nº 9394/96), para isso, atende nas creches, bebês na faixa etária de zero a
três anos, em Escolas Municipais de Educação Infantil. No Ensino Fundamental (EMEIFs),
atende crianças de quatro a cinco anos, além da faixa etária pertinente ao Ensino
Fundamental. Esse movimento acontece gradativamente, haja vista que a cidade tem como
meta recompor todos os equipamentos com essa nova estrutura, em cumprimento ao que
determina a LDB até o final do ano de 2016.
Santo André é conhecida como a cidade educadora, portanto, comprometida com a
educação. Seu objetivo, em especial com a infância, é propiciar aos pequeninos momentos
de explorações e experimentações aliadas ao desafio e prazer, pois se pretende que as
crianças construam o conhecimento com a qualidade necessária para que alcancem o
desenvolvimento integral.
É importante ressaltar que a cidade tem como compromisso a garantia da educação
pública de qualidade social e democrática, para oportunizar ao sujeito a capacidade de
construir conhecimentos nos campos das ciências, das artes, da filosofia, da tecnologia, da
educação física, a partir de valores como cooperação e a solidariedade. Tem por objetivo
que as crianças aprendam a aprender, a perguntar, a criar e a desenvolver consciência e
pensamento crítico, respeitando as diferentes, experiências culturais e características
cognitivas, afetivas e sociais de cada uma.
Embora a cidade seja compromissada com a melhoria sistêmica e contínua da
educação, Santo André apresenta algumas dificuldades de cunho político, como as trocas
de prefeito que, por vezes, impedem o andamento de bons projetos já iniciados. Neste
sentido, o que sustenta a qualidade da educação na cidade, são o envolvimento e o
compromisso de muitos docentes que se disponibilizam a lutar para o amplo
desenvolvimento das crianças do município e seus arredores.
Todas as unidades da Educação Infantil contam com uma coordenadora de serviço
educacional (CSE), que se responsabiliza por um setor de, aproximadamente, cinco
creches, uma diretora de unidade escolar (DUE), uma assistente pedagógica (AP), quadro
de pessoal docente, estagiários do curso de Pedagogia, auxiliares de desenvolvimento
infantil (ADI) e equipe de apoio, com serviços de cozinha, limpeza, secretaria e saúde,
além da participação de pais no conselho de escola e várias outras ações diárias (oficinas,
palestras, reuniões, acompanhamento aos filhos etc.).
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Para a qualidade do serviço oferecido, a equipe conta com o apoio e amparo
constante da Secretaria de Educação (SE), com formações contínuas aos professores e
equipe gestora, além de empenho para a garantia de atendimento às suas solicitações, a fim
de que tudo o que for necessário e importante seja, na medida do possível, disponibilizado
e atendido.
Na rede municipal de Santo André, a qualificação a partir da formação continuada é
constante e têm por objetivo não dicotomizar teoria e prática. Ela ocorre nas Reuniões
Pedagógicas Semanais (RPS), por meio de textos e pesquisas realizadas com diferentes
autores, além das trocas de experiências, que propiciam aos professores o exercício da
criticidade, para que consigam intervir com intencionalidade e promover aos nossos
pequeninos momentos de desafios que possibilite o envolvimento com o meio e com os
pares para o seu amplo desenvolvimento.
Estes momentos de trocas são constantes na unidade, distribuídos por segmentos,
proporcionando aos funcionários de modo geral, uma relação com a criança para o
atendimento de suas necessidades. São momentos, nos quais os docentes e as equipes de
apoio se predispõem a discutir a infância e seu universo, considerando as várias
concepções que arregimentam esta faixa etária.
Há alguns momentos de formação dentro da unidade e outros fora dela. Cada
profissional tem o direito de escolher os temas que lhe são atrativos, interessantes e
importantes para o desenvolvimento de suas funções. Vale lembrar que estas escolhas
perpassam pelas especificidades de cada cargo e função, porém, todos com um único
objetivo, a qualificação do serviço prestado para o bem-estar e desenvolvimento de nossas
crianças.
Há dois anos, a rede também oferece, como uma grande formação, um dia da
Mobilização Social, que ocorre em grandes parques da cidade com apresentações dos
trabalhos das crianças, além de teatro, música, dança e shows que trazem como tema a
educação e suas possibilidades. Outro momento, igualmente significativo, voltado para os
(as) professores (as) e auxiliares de Educação Infantil que acontece desde 2014, é
denominado A Rede em Roda. Esse movimento envolve todas as escolas da rede, conta
com palestras de profissionais convidados e com várias oficinas, além de teatro e dança
que são organizados e ministrados pelos funcionários, tendo como objetivo as trocas de
experiências e a oportunidade de participação de todos.
Com A Rede em Roda, os profissionais de sala de aula e equipe gestora trocam
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experiências e saberes de suas práticas diárias. São temas pertinentes e necessários para a
formação dos profissionais de Educação Infantil, com espaços de reflexão e diálogo,
essenciais para o processo formativo dos atuantes e contribuintes para o desenvolvimento
sócio-afetivo dos pequeninos que com todos compartilham os espaços da creche.
Os espaços de reflexão e diálogo são organizados na rede com polos em algumas
das escolas, escolhidas por localidade ou espaço mais propício, concentrando temas
variados. Assim, todas as unidades do município de Santo André, trocam saberes, com o
objetivo de se fortalecerem e de qualificar cada vez mais a Educação Infantil na cidade.
A creche Prisma colaborou de forma significativa para o sucesso desse evento.
Gestores e professores apresentaram Teatro para bebês, Cozinha experimental:
alimentação saudável, Sensações, cheiros e movimentos, A carta da terra para crianças,
dentre outras atividades.
Essas ações têm contribuído muito para a formação e interação de todos, contudo,
entendemos que outras possibilidades devem ser cogitadas, o papel formativo, o tempo
todo, deve ser evidenciado e explorado.
Há alguns anos, Santo André oferece aos pequeninos todos os materiais de higiene,
alimentação, uniforme e brinquedos necessários para seu amplo desenvolvimento. Neste
contexto, alguns projetos são planejados para que as crianças aprendam a cuidar de sua
higiene, de seus prazeres e de suas vontades. Nesta linha de pensamento, foram escolhidos
pelo corpo docente para os anos de 2015 e 2016, os projetos: Projeto Mascote,
Alimentação saudável, Projeto culinário, Projeto escovação e Projeto Tchau, tchau
fraldinha.
Para possibilitar esses projetos, contamos com os conselheiros da escola que,
constantemente discutem e refletem, decidindo a partir do voto, as compras necessárias de
materiais pedagógicos e diversos para contribuir com o desenvolvimento das crianças.
Assim, diariamente, muitas outras demandas trazidas pelas crianças requerem
alcançar êxito, por isso, a equipe se empenha e se debruça para oferecer educação de
qualidade.
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1.2.

O cenário da pesquisa: a creche Prisma

Todos os dados apresentados a seguir foram pesquisados no Projeto Político
Pedagógico (PPP) de 2015. A Creche Prisma, espaço explorado para o objeto desta
pesquisa, foi inaugurada no dia 3 de agosto de 1996, há 20 anos, iniciando suas atividades
somente em 1998, por meio de uma parceria firmada entre a prefeitura de Santo André
(PSA) e a Federação das Entidades Assistenciais de Santo André (FEASA), à época,
gestão do prefeito, Celso Daniel.
Por meio desta parceria foram contratadas auxiliares de Educação Infantil (ADIS),
cozinheiras, auxiliares de cozinha, limpeza, lactaristas e orientadoras de atividades
socioeducativas (OASE’s), com o intuito de prestar atendimento às famílias. Nesta fase, o
trabalho direto com as crianças era realizado pelos monitores de creche e as ADIs.
A partir do ano de 1999, os monitores de creche requerem sua inclusão no estatuto
do magistério, porém essa situação foi regularizada somente a partir de julho de 2003, por
meio da aprovação de um projeto de lei. O processo legislativo possibilitou que todos os
monitores habilitados em Magistério ou em Pedagogia fossem realocados para o cargo de
professor de Educação Infantil e de Ensino Fundamental, integrando-os ao estatuto do
magistério. Dessa forma, ampliou-se o quadro de professores nas creches municipais.
Em 2008, a Creche Prisma comemorou 10 (dez) anos. Houve uma grande festa com
as crianças, pais e toda comunidade para celebrar esta data. Em 2009, houve a primeira
mudança de equipe diretiva, que manteve o trabalho iniciado, até essa data. Nesse mesmo
ano, a equipe da creche Prisma, participou do concurso OMO – Selo aqui se brinca,
respondendo a uma pesquisa sobre as práticas da creche e enviando fotos e imagens de
atividades desenvolvidas na unidade. Com essa iniciativa, a escola classificou-se entre as
30 (trinta) melhores creches do Estado de São Paulo, contemplada com os seguintes
prêmios: O Selo “Aqui se brinca”, em forma de placa e um brinquedo “Splash” elaborado e
construído pela empresa OMO. Esse prêmio tem por objetivo incentivar e valorizar
instituições que possuem boas práticas na Educação Infantil.
Em 2010, a equipe diretiva também participou do concurso OMO: pelo direito de
ser criança - concorrendo com escolas de todo o Brasil. A escola ficou entre as dezoito
finalistas na segunda fase. Em 2011, houve a premiação e a creche recebeu pela segunda
vez o prêmio, com honra ao mérito pelo segundo lugar.
Denota-se que ao longo de sua existência a creche Prisma carrega em seu histórico,

34

dedicação e compromisso com a Educação Infantil, em especial no que diz respeito à
importância dos jogos e brincadeiras na primeira infância. Esse histórico tem sido
valorizado e cultivado pelos profissionais da educação que por ela têm passado. Desse
modo, não poderia ser diferente nos dias de hoje, diariamente, os sessenta e seis
funcionários se colocam à disposição em seus afazeres de maneira intensa para que os
pequeninos tenham a qualidade de Educação Infantil que lhes é garantida por direito.
Em relação à procura de vagas pela comunidade, observa-se que em anos anteriores
existia um grande problema de oferta e procura na região. As listas de espera eram longas
para a faixa etária de zero a três anos e pouca demanda de quatro a cinco anos. Diante
desse fato, a parceria entre a Secretaria de Educação (SE) e a comunidade permitiu o
encaminhamento das crianças maiores para as escolas próximas e a abertura de mais cem
vagas para os bebês de 1º Ciclo (um ano e sete meses a dois anos e oito meses), atendendo
quase que a totalidade da demanda.
Diante desta nova situação, o ano de 2011, iniciou-se comum a reforma
emergencial para adequação dos espaços com o intuito de atender as especificidades das
crianças de até três anos de idade. Além da estrutura do prédio, houve a necessidade de se
intensificar os estudos, reflexões e (re) planejamento de todas as ações e propostas com
foco na qualidade do atendimento das crianças do berçário e do 1º Ciclo da Educação
Infantil.
A mudança na faixa etária de atendimento acabou por exigir de todos os
funcionários, em especial das professoras, mais estudos sobre a primeira infância para
comtemplar os bebês em suas necessidades.
Uma das marcas da unidade é o empenho para que esta necessidade seja atendida,
ao longo do tempo, os registros apontam que a cada momento de reflexão as professoras se
debruçam para trocar experiências das atividades e das ações do cotidiano da unidade.
Desta maneira, o trabalho pedagógico acontece de forma satisfatória fazendo diferença no
dia a dia de cada um que compartilha os momentos vividos na creche com os bebês.
Em meados de setembro de 2011, houve novamente mudança de equipe diretiva,
que era, igualmente, empenhada para a melhoria da qualidade do atendimento, inclusive
assumindo a finalização da reforma iniciada anteriormente. A nova equipe diretiva,
juntamente com os funcionários, reorganizou os espaços da creche tornando-os mais
atraentes, seguros e desafiadores para o desenvolvimento integral dos bebês. Nesse
momento, a equipe diretiva contou com o empenho e dedicação de todos os profissionais
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da creche. Em 07 de março de 2012, foi realizada a entrega oficial do prédio com um
grande evento, no qual famílias, crianças e funcionários comemoraram.
Em janeiro de 2013, ocorreu nova mudança da equipe diretiva, com nova
denominação - equipe gestora. A diretora da unidade escolar (DUE) encontra-se na creche
até os dias de hoje, igualmente, empenhada em garantir uma Educação Infantil de
qualidade junto a sua equipe.
Iniciando o ano de 2014, algumas mudanças ocorreram na organização
administrativa da creche, principalmente pelo encerramento da parceria com a MEIMEI
(expressão chinesa que significa “Amor puro”) e prefeitura de Santo André.
Após esse encerramento, as equipes se reestruturaram. Neste período, a equipe da
cozinha passou a ser de funcionárias concursadas e as creches deixaram de ter o serviço
prestado pelas orientadoras de atividades socioeducativas (OASE’s), o serviço de
Assistente Social deixou de ser oferecido à comunidade. Diante dessa circunstância, uma
nova organização se fez necessária, surgindo, então, o Centro de Atenção e
Desenvolvimento (CADE), que passa a atender as creches, dando suporte às professoras e
as famílias em como lidar com os bebês que apresentam necessidades educativas especiais
(NEE).
No final de 2014, a assistente pedagógica (AP) da creche deixa de exercer suas
funções em primeiro de outubro de 2014, por isso, assumimos o cargo. Assim, diariamente,
DUE e AP, se empenham para que, junto com a equipe, fortaleçam a parceria entre todos
os partícipes da instituição.
Como propostas imediatas, são discutidas com a equipe docente, questões sobre a
reorganização dos espaços lúdicos, para que outras possibilidades surjam, a fim de que às
crianças vivenciem novos desafios.
Nesta mesma época, surge nova configuração para as reuniões com as equipes de
funcionários e professores, que traz diferenciais importantes para a qualificação do
trabalho com os bebês e a comunidade. Desse modo, a cada reunião, os participantes se
colocam como protagonistas, promovendo discussões que tenham como propósito atender
a demanda a partir das necessidades surgidas.
E assim, em um constante repensar para se reorganizar o atendimento às novas
demandas, fez-se imprescindível no ano de 2014, retomar a discussão que acontecera,
inicialmente, em 2013, em relação à demanda de bebês de três a dezoito meses, pela
necessidade de ampliação de vagas em atendimento às famílias que ainda permaneciam em
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lista de espera.
De acordo com a nova formatação de 2015 e com a instalação de um novo
programa do governo federal, as inscrições tornaram-se contínuas durante todo o ano,
trimestralmente, o programa gera nova lista de classificação com os nomes dos bebês a
serem matriculados.
Fez-se necessário com a nova demanda de berçários uma nova reforma com
ampliação do lactário e refeitório, já que o atendimento aumentou de 72 (setenta e dois)
para 108 (cento e oito) bebês. Hoje os espaços são maiores e melhor organizados, mas é
preciso nova ampliação.
A creche abriu três espaços para berçário, sendo um para o Berçário I (BI) que
atende bebês de três a onze meses e dois para o Berçário II (BII) que recebe bebês de doze
a dezoito meses. Desse modo, as listas de espera foram encerradas, porém, a procura para
novas matrículas tem sido frequente desde o início do ano.
A partir da necessidade desta reorganização foram reformados e repensados os
espaços para banho e troca, sono e alimentação com a garantia de atendimento
aconchegante e seguro, recompondo toda a revitalização e reorganização dos espaços.
Contamos hoje na unidade com três trocadores, dois refeitórios (um para os bebês menores
e outro para os maiores) e colchões com roupas de cama individualizadas e, devidamente,
higienizadas para a garantia do bem-estar, indispensável para o atendimento dos
pequeninos.
Apesar de todas as mudanças, há ainda muito para melhorar. Nas reuniões
pedagógicas semanais (RPS) e nas Reuniões para Organização do Trabalho (ROT), a
equipe pedagógica apresenta muitas críticas, sugestões e cobranças para que a demanda
seja atendida, em especial no que tange à manutenção dos espaços. Aliás, esta é uma
grande dificuldade que encontramos no momento.
Muitas solicitações são feitas, porém, poucas são atendidas. Devido a essas
dificuldades buscamos maneiras diversas para a resolução de pequenos problemas do
cotidiano, como por exemplo, a troca de courinhos em torneira, resistências em duchas,
tramelas e dobradiças dos portões e portas, pequenas pinturas e reparos nas paredes etc.
Referente aos espaços lúdicos pedagógicos, compreendemos que constantemente
precisam ser reorganizados para que não percam a atratividade e o despertar da curiosidade
dos bebês, por isso, esta ação tem se tornado alvo intenso de nossas discussões. Posto que
haja entendimento desta necessidade, temos intensificado a formação nessa temática para
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que as professoras entendam a pertinência de mudanças nos ambientes e espaços com o
intuito de atender uma necessidade que é clara, pois se a organização dos espaços não for
repensada com certa constância, o interesse da criança e do adulto se perde devido à falta
de motivação.
Embora, seja um assunto intensamente abordado e que agrade e desperte prazer na
equipe, ainda se faz necessário que continuemos a discuti-lo com o propósito de
concretizar práticas mais condizentes com o que se entende por necessário. Quanto maior o
envolvimento e a participação docente na organização constante dos espaços e nas
intervenções de maneira apropriada, contribuindo para o despertar e o explorar do
imaginário, mais a criança terá chances de se desenvolver integralmente. Assim, nos
afirma Kishimoto (1994, p. 22):

Ao permitir a manifestação do imaginário infantil, por meio de objetos
simbólicos dispostos intencionalmente, a função pedagógica subsidia o
desenvolvimento integral da criança. Neste sentido, qualquer jogo
empregado na escola, desde que respeite a natureza do ato lúdico,
apresenta caráter educativo e pode receber também a denominação geral
de jogo educativo.

Para auxiliar a sanar essas necessárias, muitos materiais têm nos referenciado nestas
discussões. Dentre eles, o Manual de Orientação Pedagógica do Ministério da Educação,
que nos auxilia a organizar, de forma satisfatória, os espaços lúdicos da creche Prisma.
Apresentamos a seguir os espaços lúdicos que compõem a creche Prisma. Vale
lembrar que, para a equipe da creche, todo espaço é lúdico, à medida que proporciona
prazer, diversão e aprendizagem.

1.3.

Os espaços lúdicos da Creche Prisma

É importante que se tenha na creche diferentes espaços e momentos de recreação
para os pequeninos, pois é neste ambiente que cada um tem a oportunidade de interagir de
acordo com sua vontade e com o que lhe é de interesse no que diz respeito aos objetos,
meio, crianças e adultos. Nesta linha de pensamento:
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É preciso refletir sobre o momento de desenvolvimento da criança para
organizar as áreas de recreação. Crianças menores necessitam de uma
delimitação mais clara do espaço, correndo o risco de se desorganizarem
quando este é muito amplo e disperso [...] À medida que a criança vai
crescendo, esses ambientes poderão ir se expandindo, favorecendo a
exploração e o desenvolvimento físico-motor. (BRASIL, 2006, p. 27).

Nos espaços da creche Prisma, adultos e bebês têm direito a voz e a vez, ao
considerarmos suas maneiras e possibilidades de comunicação, fato este que minimiza os
problemas do cotidiano, cujo lema é o bem-estar comum. Um dos projetos desenvolvido
por toda a equipe denomina-se Bem-estar na creche.
Ainda que neste apontamento, em um primeiro momento, a ideia seja pensada no
espaço de formação do adulto, ao se tratar do direito a voz e vez, fala-se também dos
pequeninos, mesmo que sua maneira de se comunicar seja por meio de balbucios, choros,
ou outra forma qualquer que tenha para se expressar, os pequeninos da creche Prisma são
respeitados e ouvidos. Deste modo, o olhar atento do educador é seu maior aliado para que
possa atender as necessidades dos bebês, a fim de que se desenvolvam com prazer e
alegria.
Neste contexto, pensar a organização dos espaços da creche é essencial para que se
garanta o prazer, o conforto e a segurança. Considerando a faixa etária dos pequeninos e a
maneira peculiar que lhes cabe, é imprescindível, pensar a organização dos espaços, com o
intuito de atender as necessidades apontadas pelos bebês a partir de sua maneira de se
comunicar.
Para a organização desses espaços, os gestores da creche Prisma buscam o
envolvimento de todos os profissionais e da comunidade nas tomadas de decisões
pedagógicas. Assim, intensificamos as oficinas de “pais”, que têm sido um movimento
muito interessante e importante em nossa rotina.
Nesses momentos, vários pais contribuem com o brincar de seus filhos na creche.
Em uma dessas oficinas, pode-se observar o empenho dos familiares na construção de
palhacinhos e chocalhos de materiais recicláveis. Evidenciamos que a partir do diálogo e
da participação na elaboração do Projeto Político Pedagógico (PPP), as famílias têm tido a
oportunidade de compreender a importância do brincar na Educação Infantil.
Esta participação tem ocorrido também, de maneira significativa com o conselho de
escola, no qual todos os partícipes discutem quais objetos e brinquedos são importantes
para que a compra seja providenciada com a verba destinada, a fim de que possam
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contribuir com o desenvolvimento dos bebês.
Não é diferente a participação das professoras nas RPS e no dia a dia da creche em
relação às necessidades e prioridades dos bebês. São nesses momentos, que muitas
decisões são tomadas para que as crianças tenham os materiais e os brinquedos necessários
para o seu desenvolvimento.

É preciso pensar com cuidado e atenção sobre a importância desse
ambiente para bebês ou crianças pequenas, que deixam o espaço
aconchegante da família para ingressar em um mundo desconhecido.
Proporcionar às crianças acolhimento e inserção gradual na creche,
respeitando suas individualidades e identidades é a proposta deste
segmento. (BRASIL, 2012, p. 14).

Os espaços lúdicos da creche Prisma são organizados levando-se em consideração a
necessidade e interesse dos pequeninos, o espaço físico da unidade, os materiais
disponíveis e os objetivos e metas a serem alcançados com as propostas elencadas, a partir
de vários projetos planejados pela equipe docente.
Notório salientar que o desenvolvimento dos bebês acontece a partir do prazer e dos
desafios, neste sentido, sua participação é imprescindível como norteadora para nossas
ações, por isso a importância da observação e registros das professoras. “Se os bebês
tomam decisões e sabem o que querem, é fundamental observar o que eles fazem”
defendem Kishimoto e Freyberger (2012, p. 12).

É importante que os adultos que acompanham os bebês estabeleçam um
tipo de diálogo. Imitem os sons que fazem, repitam alguma palavra,
brinquem com os pequenos. Isso dá segurança à criança, que se sente
correspondida. Alguma linguagem, afetiva, verbal entre criança e adulto
deve ser estabelecida. (PARREIRAS, 2012, p. 85).

Nas RPSs e nas ROTs discutem-se as várias possibilidades que convergem os
espaços ao atendimento pleno de nossos pequeninos. Para refletir sobre a melhoria desses
espaços, tiramos muitas fotos, a fim de que consigamos, constantemente, reavaliá-los, na
perspectiva de que, de tempos em tempos, os espaços possam ser renovados e repensados
pedagogicamente com o intuito de lançar aos bebês novos desafios a serem vencidos. A
seguir, apresentamos alguns dos espaços da creche Prisma.

40

Figura 1- Antigos espaços: cantinho da leitura e ateliê

Fonte: Espaços organizados no pátio interno da creche Prisma

Com as imagens de como os espaços se encontram (será apresentado no capítulo 3),
o grupo reflete sobre novas possibilidades e cada um contribui para que sejam
reorganizados os espaços de modo mais instigante e motivador para que os bebês se
envolvam e, juntos, compartilhem as várias oportunidades, para promover o
desenvolvimento lúdico e prazeroso.
Foram refeitos os espaços do pátio, com propostas de casinhas de bonecas; cozinha
experimental; ateliê de pintura, maior e melhor organizado, inclusive com maior
quantidade de materiais; cantinho da beleza; cantinho dos jogos e dos brinquedos diversos;
além de cabanas e outros cantos nas salas de atividades.
Em cada um dos espaços acima descritos, muitos objetos compõem o cenário. Na
casinha de bonecas há vários jogos de panelinhas, pratos, copos, canecas, talheres,
liquidificador, batedeira e outros utensílios disponibilizados em forma de kits para que
fiquem acessíveis aos bebês. Muitos móveis são organizados, neste espaço, para que os
bebês brinquem como se estivessem vivenciando o que compõe a casa de cada um. Nesses
espaços existem sofás, caminha, berço, armários, mesa, fogão, estante, tapetes e outros
objetos.
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Figura 2- Casinha de bonecas em sala de atividades

Fonte: Casinha de bonecas montada em uma das salas de 1º Ciclo Inicial da creche Prisma

Figura 3 - Vários cantos, vários mundos!

Fonte: Vários cantos montados no pátio interno da creche Prisma

Importante ressaltar a citação de Barbosa e Horn (1998, p. 45), quando revelam em
sua obra que:

Quando um bebê chega à creche, traz consigo uma experiência, um modo
de viver e manifestar-se, de conhecer e de interagir com o mundo.
Geralmente, esta modalidade de vida, é muito primitiva e subjetiva, e
uma das tarefas da escola infantil é a de auxiliar as crianças muito
pequenas, a aperfeiçoarem tais estratégias e a adquirirem novas.

Reconhecendo a importância da leitura para os bebês, a creche Prisma dispõe de um
novo espaço denominado Bebeteca. Nela foram organizadas várias estantes infantis,
bobinas transformadas em organizadores de livros de banho, de tecido, de papel, de
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fantoches, de almofadas grandes e pequenas em formato de flores, de tapetes decorados.
Nesse espaço, todos os materiais estão à disposição e à altura dos bebês2. A ideia é que
todos possam, sem que lhes seja tolhido, ter o direito à liberdade de exploração e
manuseio.
Para justificar a relevância desta reorganização, de acordo com Sandroni &
Machado (1998, p.16), “[...] o amor pelos livros não é coisa que apareça de repente”. É
preciso ajudar a criança a descobrir o que eles podem oferecer. Assim, pais e professores
têm um papel fundamental nesta descoberta: ser os estimuladores e incentivadores da
leitura.
A proposta desta reorganização é interessante, ao transformar o cantinho da leitura,
em Bebeteca o adaptamos a realidade dos bebês. Importante ressaltar que, outrora, o
cantinho da leitura era organizado e pensado para as crianças maiores, por isso, precisava
ser recomposto para que fosse mais interessante e atrativo aos pequeninos.
Por isso, toda a equipe se empenhou em organizar esse espaço, a fim de que os
bebês pudessem explorá-lo das mais diversas formas possíveis. O intuito de reorganizá-lo
com tapetes coloridos em desenhos grandes e variados, almofadas em forma de flores e
mini almofadas de flores pequenas e voal para montar a tenda, entre outros, foi para
promover maior interesse, a partir da curiosidade, contribuindo para o desenvolvimento da
imaginação e da fantasia.
O espaço foi muito bem aceito pelos pequenos. Em meio a vários tipos de livros
(banho, tecido, papel etc.), fantoches, marionetes, voal (tenda) e outros atrativos, os
pequeninos se colocam a explorar de maneira significativa e prazerosa cada canto da
Bebeteca.
Uma ideia aplicada e que surtiu o efeito esperado, foi à reorganização de uma
prateleira grande com quatro nichos que, inicialmente, estava na posição vertical e a
dispusemos na horizontal, assim, os quatro grandes nichos viraram espaços para que os
bebês pudessem entrar e dentro deles explorassem os vários tipos de materiais de leitura,
bonecos, bichos, fantoches e marionetes, além de se sentirem livres para entrarem e saírem
dos nichos com autonomia e vontade própria.

2

Bebeteca: A expressão Bebeteca é marcada pelo significado da raiz das palavras e sua aglutinação. Nos
estudos do significado da palavra Bebeteca, Senhorini (2008) destaca que: Beba: niña, chiquilla, criatura,
Beteca: Bibliotecário, Biblioteca pública, Bebeteca: Espaço de leitura para bebês na biblioteca (fonte: autor
(a). LUIZ, E. B. Bebeteca: Uma proposta de leitura nas creches, 2011).
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Este movimento tem sido rotineiro, pois os bebês pedem para que a professora
conte mais histórias, o que facilita o momento da roda da história, como atividade
importante para o desenvolvimento dos bebês.
Todos os pequeninos se sentiram atraídos pelo novo espaço e têm se divertido
muito na tentativa de experimentar, explorar e vencer os novos desafios propostos. Com a
revitalização desse espaço, percebemos muitos movimentos, até então, inexistentes, onde
todos, crianças e adultos, compartilham de maneira interessante e significativa.
Para a composição final da Bebeteca, renovamos nosso acervo de livros de banho,
tecidos, papel, fantasias, fantoches, marionetes e outros materiais importantes para o
propósito inicial do espaço. Vale ressaltar que a Bebeteca tem despertado nas professoras
interesse maior pelas atividades de leitura, contação de histórias, uso dos fantoches etc.
Nesse sentido, Reyes (2012, p. 18):

Como é possível conjugar o verbo ler na presença de alguém que nem se
quer fala? É o que devem pensar não apenas os pais, mas também
professores e especialistas. Por que e para que oferecer leitura aos bebês,
se há tanto a fazer com eles? É o que, muitas vezes, me perguntam e com
razão. De um lado, as urgentes e esmagadoras tarefas cotidianas das
crianças concentram toda a atenção dos pais iniciantes, de outro a
demanda de eficácia nos processos de alfabetização da população
tradicionalmente tida como leitora – ou seja, os que “aprendem a ler e
escrever” no sentido convencional – deixa à margem do discurso
pedagógico esses pequenos, inquietos e iletrados que, ultimamente, têm
interrompido na quietude centenária das bibliotecas, fazendo barulho,
tocando, mordendo e até mesmo comendo os livros.

Figura 4 - Bebeteca e suas novas possibilidades
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Fonte: Bebeteca montada no pátio interno da creche Prisma

No ateliê de artes, muitas pinturas e brincadeiras têm feito parte das atividades das
crianças. Nesse espaço, ficam dispostos vários materiais que contribuem com a exploração
e criatividade dos pequeninos. Brincam de massinha de modelar caseira e industrializada,
conhecem e manuseiam tintas, gliters, colas, giz de cera, lápis de cor, papéis diversos e
outros materiais. Todos os bebês participam das atividades e, diariamente contemplam suas
artes que ficam expostas nos painéis da unidade.

Figura 5- Bebeteca e ateliê: trabalho em subgrupo

Fonte: Bebeteca e Ateliê montados no pátio interno da creche Prisma
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No cantinho da beleza, temos fantasias, chapéus, arcos e bandanas para os cabelos,
óculos, pentes, frufrus, plumas, potes e outros objetos que estimulam a criatividade e a
imaginação. Os bebês se sentem atraídos por este espaço e se realizam quando vestem as
fantasias de bombeiro, de cowboy, de joaninha, de pirata, de bailarina, de chapeuzinho
vermelho entre outras personagens existentes em nosso acervo. Esse movimento
oportuniza a realização da rotina com mais prazer. Ao se dirigirem para o parque externo, a
brincadeira continua, e assim o percurso como necessidade para o cumprimento do rodízio
nos espaços se cumpre sem rupturas no desenvolvimento da imaginação.

Figura 6 - Vivendo a rotina com imaginação e fantasia

Fonte: Corredor de acesso à área externa da creche Prisma

Há também o canto dos jogos e brinquedos onde são organizados vários jogos de
montar, bonecas, carrinhos, bolas e outros brinquedos que instigam e propiciam o prazer ao
brincar.
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Figura 7 – Jogos e brincadeiras disponíveis à altura dos bebês

Fonte: Pátio interno da creche Prisma

Outro espaço é a cozinha experimental. Nela temos armário, mesinha, prateleira,
micro-ondas, liquidificador, batedeira de bolo, toquinhas, aventais e panelinhas, além de
decoração com a temática cozinha. O espaço foi criado para o projeto Alimentação
saudável, desenvolvido a partir do projeto macro Bem-estar na creche.
Todos os dias, as turmas vivenciam a transformação dos alimentos com seus
sabores, cores e cheiros, com a realização de alguma receita. Na foto abaixo, um dos
nossos bebês participou do preparo da gelatina de uva, quando dito a ele que era a vez do
amiguinho mexer o alimento, pôs-se a chorar, não queria deixar de fazer a gelatina. Muito
gratificante vê-los interagindo e participando das atividades propostas com entusiasmo e
alegria, apesar do choro, justificado pelo desejo de continuar brincando.
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Figura 8 – Cozinha experimental: mais um espaço da creche Prisma

Fonte: Cozinha experimental montada no refeitório da creche Prisma

Figura 9 – Envolvimento a partir da experimentação

Fonte: Cozinha experimental montada no refeitório da creche Prisma
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Entendemos que esses espaços no pátio e nos cantos externos da creche sejam
necessários e condizentes com este universo, compreendemos que são salas de “aula” para
os bebês, por isso, mantivemos nas salas somente armário, nichos e um jogo de mesinha
com quatro cadeiras para as crianças, além de alguns cantos que contribuem para a
exploração dos bebês para vencerem os desafios propostos paulatinamente.

Figura 10 - Cabaninha como espaço para brincar e aconchegar

Fonte: Cabanas montadas nas salas do berçário e 1º ciclo Inicial da creche Prisma

Há na creche os espaços externos que propiciam aos pequeninos momentos de
muitas descobertas. São no parque, no tanque de areia, nos espaços das motos, bolas,
pinturas, lousa de azulejo, rabiscos com giz, além de brincadeiras com água, terra, plantas
e jardins, que as crianças exploram os benefícios que a natureza propicia. Segundo Smolka
(2015, p. 21), “A indicação é que o espaço seja dinâmico, vivo, ‘brincável’, explorável,
transformável e acessível para todos”.
O espaço do relaxamento também é interessante, faz parte do projeto Bem-estar na
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creche. Nele teremos um canto com sofás de paletes, cadeira suspensa, almofadas, plantas
ornamentais, cascata e música ambiente.
Como parte desse projeto haverá um espaço para propiciar o contato com a
natureza, com bancos e brinquedos que possam ficar expostos ao tempo. Será organizado
embaixo de uma grande e bonita árvore que temos na creche. Como o projeto está em
construção, muitas ideias estão sendo arguidas para qualificar o projeto inicial. Dentre elas,
os bancos de jardim e equipamentos de ginástica. Será um ambiente para a contemplação
da natureza e exercícios físicos com alongamento e exploração do corpo, as crianças serão
estimuladas a se movimentarem.

É no espaço físico que a criança consegue estabelecer relações entre o
mundo e as pessoas, transformando-o em um pano de fundo no qual se
inserem emoções [...] Nessa dimensão o espaço é entendido como algo
conjugado ao ambiente e vice-versa. Todavia é importante esclarecer que
essa relação não se constitui de forma linear. Assim sendo, em um
mesmo espaço podemos ter ambientes diferentes, pois a semelhança entre
eles não significa que sejam iguais. Eles se definem com a relação que as
pessoas constroem entre elas e o espaço organizado. (HORN, 2004, p.
28).

Os espaços são organizados de maneira adequada e, cuidadosamente, discutidos
com toda a equipe. Há espaços para organizar equipamentos e materiais, além dos espaços
da cozinha, do lactário, do refeitório para os bebês, da lavanderia, do almoxarifado, da
secretaria, da sala de professores, das salas de atividades, do solário, do parque externo
com brinquedos diversos e com tanque de areia e parque interno com brinquedos para
bebês menores de dois anos, além do pátio coberto com vários cantos, como a casinha de
bonecas, ateliê de artes, jogos diversos, piscina de bolinhas, pula-pula e corredor para
brincadeiras de bola, cabanas, motocas e outras mais que a imaginação permitir, além de
um espaço de horta que tem produzido muitas verduras.
Faz-se necessário ressaltar que os espaços de brincar não estão somente ligados a
ambientes que tragam brinquedos como marca essencial para que aconteçam brincadeiras,
ainda que em espaços diferentes dos visíveis para estas ações, muitas brincadeiras ocorrem.
Afinal, o que demarca a situação é a imaginação e o querer de quem atua sobre o ambiente,
portanto, em qualquer espaço da creche o brincar é possível.
Assim, nos jardins e hortas da creche muitas brincadeiras acontecem, portanto,
neste momento estamos ampliando nosso plantio com o jardim das sensações e dos cheiros
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com uma nova horta de chás, saladas e temperos, além de flores e plantas variadas. Cada
turma é responsável por um novo plantio que se dá em espaços alternativos, inclusive, com
plantios em pneus. Os bebês acompanham suas pequenas plantações.
Nesses momentos, os bebês se divertem muito, com seus regadores, baldinhos e
pás, diariamente, se locomovem até as plantinhas para regar e cuidar. Todos participam
com muito entusiasmo, deixam claro que para eles é um momento de grande brincadeira
que os alegra e oportuniza o aprendizado.
Na creche Prisma, tem-se como conceito pedagógico a ideia de que a criança age
sobre o ambiente a partir da curiosidade e interesse, desta forma, é o ser agente de seu
desenvolvimento. Portanto, na creche, o espaço é discutido entre os atores da escola, para
que seja bem planejado, a fim de que a criança tenha o desejo de explorá-lo.
Zabalza (1988) ressalta que o espaço é o indicador da ideia educativa do professor
responsável pelo seu projeto e organização. Para ele, esta visão de educação, perpassa
pelos administradores educativos e arquitetos que constroem o prédio escolar.
Nesta linha de pensamento, compreendemos que há, nesta equipe, grande
envolvimento e compromisso para fazer valer estes conceitos relevantes, que corroboram
com o desenvolvimento integral das crianças, respeitando-as em seus direitos, desejos,
necessidades e realidade. Quanto a isso, o autor aponta que:

A forma como organizamos e administramos o espaço físico de nossa
sala de aula, constitui, por si só, uma mensagem curricular, reflete o
nosso modelo educativo [...]. A forma como organizamos os espaços e
cada uma de suas áreas e elementos reflete direta e indiretamente o valor
que lhe damos e a função que lhe outorgamos e, além disso, diz muito em
relação ao tipo de comportamento instrutivo e transmite o que esperamos
de nossos (as) alunos (as). (ZABALZA, 1988, p. 249).

Assim, após reflexão e diálogo entres os pares da creche para a organização dos
espaços, a equipe se envolve no planejamento do quadro de rotina. Entende-se por quadro
de rotina, uma organização pautada em espaços e tempo.
Mesmo que de maneira nem sempre desejada pela equipe, considerando que esta
ação tende a limitar e cercear, os bebês acabam tendo como garantia o acesso e o direito à
exploração de todos os ambientes lúdicos pedagógicos organizados na creche como
espaços de desenvolvimento essenciais para o bem-estar físico, social e mental dos
pequeninos.
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Consideramos que a garantia ao acesso e exploração dos espaços não é interessante
a partir de um quadro de rotina, que pode desrespeitar os quereres e vontades dos bebês. O
desenvolvimento da autonomia é imprescindível para que eles efetuem escolhas sem que a
todo o momento o adulto seja o seu norteador, mas devido à necessidade de organização
para o atendimento de qualidade a que a equipe se propõe, por vezes, se faz necessário,
encaminhamentos contrários ao que se entende por ideal.
Deste modo, apesar da rotina não ser uma forma a qual gostaríamos que fossem
planejadas as ações do dia a dia, não encontramos outra possibilidade, tendo em vista que
neste momento, contamos com aproximadamente 210 (duzentos e dez) bebês. Porém, a
organização diária garante o acesso de cada uma das turmas dos bebês em todos os espaços
da creche Prisma.
Há alguns meses ao se sentirem incomodadas com a possibilidade de “engessarem”
os bebês pela necessidade de se cumprir o quadro de rotinas, as professoras
experimentaram outras formas de conduzirem as crianças aos vários cantos e espaços da
creche. Deste modo, ao se locomoverem para toda a extensão da creche, os bebês foram
instigados a caminharem com estímulo musical com o uso de mini caixas de som, uso de
fantasias e outros artifícios, na tentativa de que não houvesse rupturas de prazeres e
intencionalidades nesse momento.
Ainda para a garantia de circulação e acesso dos bebês, refletimos em RPSs a
transformação e ampliação dos espaços de forma contínua. Entendemos que a rotatividade
dos espaços se faz importante para que os bebês sejam sempre incentivados a explorá-los.
No empenho para a garantia da qualidade de atendimento aos bebês, é primordial
pensar os espaços, considerando o papel e a atuação das professoras, que precisam se
sentir, igualmente, instigadas e motivadas pela apropriação dos novos espaços. Daí
considerar que o direito à voz e a vez se faz pertinente e indispensável.
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Figura 11- Momentos reflexivos: formação continuada

Fonte: Sala de Reuniões da creche Prisma

Figura 12 –Preparando o jardim das sensações

Fonte: Espaço externo da creche da creche Prisma

Figura 13 - Lema da creche: Juntos somos mais fortes!
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Fonte: Quadra coberta da creche Prisma

Quando o docente se sente parte integrante e atuante do processo, seu envolvimento
gera um sentimento de pertencimento ao espaço e a ação, assim, naturalmente, desenvolve
o desejo de contribuir para a qualificação necessária a um atendimento que oportunize o
desenvolvimento dos pequeninos, com o único objetivo de que os espaços lúdicos sejam
bem explorados e aproveitados. Nesse sentido, no capítulo seguinte, abordaremos a
necessidade da organização, do cuidado, do lúdico e da formação continuada de
professores na creche.
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A ORGANIZAÇÃO, O CUIDADO, O LÚDICO E A FORMAÇÃO CONTINUADA
DE PROFESSORES NA CRECHE

Este capítulo tem por objetivo discutir a organização, o cuidado e a mediação do
professor nos espaços de brincar das crianças pequenas. Também apontamos uma reflexão
sobre a importância do lúdico no desenvolvimento infantil e a formação continuada de
professores.

2.1. Organização, cuidados e a mediação do professor nos espaços de brincar das
crianças pequenas

A Educação Infantil se constitui como um espaço de direito da criança na qual os
pequeninos possam se desenvolver a partir de estratégias que lhes sejam favoráveis e
pertinentes, considerando a faixa etária, necessidades e realidades. Assim, muitos
caminhos têm sido percorridos para que este objetivo se efetive.
Na organização oriunda de serviços públicos, muito se tem conquistado, é certo que
esta condição perpassa pela vontade e predisposição de cada município, a partir de seu
compromisso e responsabilidade. Desta forma, as várias secretarias de educação devem se
comprometer e se empenhar para oferecer um serviço de qualidade.
Na mesma linha de pensamento, preocupados com a demanda e necessidade das
crianças de primeira infância, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN Lei nº 9394/96) atentou-se às escolas particulares de Educação Infantil, transferindo para
os municípios a responsabilidade de autorizá-las. Neste sentido, demandou-se que cada
cidade criasse sua própria deliberação no intuito de organizá-las como espaço físico,
burocrático e pedagógico. Para tanto, algumas cidades, apropriaram-se de vários
documentos para instruírem as creches e cumprir esse compromisso, dentre eles, o
Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (RCNEI) e o Manual de
Orientação Pedagógica.
Dessa forma, o Ministério da Educação (MEC), por meio da secretaria de Educação
Básica, elaborou um documento técnico denominado, Manual de Orientação Pedagógica,
com o intuito de orientar a organização dos espaços de Educação Infantil, para a
construção de uma educação de qualidade e equidade, tendo como objetivo a perspectiva
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de esclarecer que o brinquedo e a brincadeira são constituídos por e pela infância, e por
isso, visam a atender o estabelecido pela Emenda Constitucional nº 59, de 11 de novembro
de 2009 - em especial ao Art. 208. Inciso I. “Educação básica obrigatória e gratuita dos 4
(quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para
todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria”. (BRASIL).
O Manual de Orientação defende que é necessário preparar espaços pedagógicos
para que as crianças possam se desenvolver em sua totalidade, ou seja, nos aspectos físico,
social e intelectual. Segundo o documento, para a organização destes espaços, podem-se
prever os vários momentos e movimentos da escola, como entrada e acolhimento (um
espaço que a convide a participar das brincadeiras imaginárias junto aos pais e irmãos, por
exemplo), sala de atividades (para o desenvolvimento das diferentes linguagens
expressivas, com poucos móveis, grandes tapetes etc.), sugestões de materiais (cola, tinta,
papel, sucatas, tecidos, plásticos, argila etc.), espaços de banho, troca e sono, parque (área
extensa com gramado, árvores e areia) e brinquedos exploratórios e de movimento para os
espaços externos. No que se refere ao lúdico, o documento ressalta que:

O brincar, para a criança, é muito importante e não pode ser cerceado,
limitado pela pobreza de espaço e material e pela falta de limitações do
adulto durante as brincadeiras. O parque infantil é um espaço riquíssimo
para invenções, imaginação e fantasia e para ampliar experiências das
crianças. Instalado junto à sala de atividades, integra-se o aprendizado ao
lazer com a mesma valoração. (BRASIL, 2012, p. 21).

Evidenciam-se, no documento supracitado, que as creches e pré-escolas, devam ser
organizadas de acordo com os padrões que propiciem o acesso aos pequeninos, garantindo
dentre vários aspectos, a segurança, as possibilidades de explorações e experimentações
diversas, a tentativa de vencer desafios etc.
Os ambientes para os bebês necessitam ser constituídos de espaços amplos, tendo,
inclusive, sala de banho, de sono, de alimentação (lactário) e solário. É preciso garantir a
segurança e conforto nos espaços de exploração sensorial e motora, para que as crianças se
aventurem e investiguem atendendo aos estímulos propostos.
Para as crianças maiores, os espaços, ampliam-se para possibilitar novos estímulos
e reações. Devem propiciar experiências interativas, nas quais haja trocas de afetos para o
desenvolvimento social, além da manipulação de objetos, construção de brinquedos,
brincadeiras com jogos de encaixe e uso das diversas expressões de linguagens corporais,
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motoras, orais e gráficas.
A área de jogos de imitação, momento livre de brincadeira, deve ser em um canto
reservado para atividades específicas. Tanto o espaço interno, quanto o externo necessitam
de adaptações e revitalizações constantes.
Pensando em organização de espaços, para além das questões burocráticas, é
necessário se ater as faixas etárias, suas necessidades e especificidades, no que tange ao
cuidado e a mediação do professor. Para tanto, o Manual de Orientação Pedagógica (MEC,
2012), se apresenta como um dos documentos de relevante importância.
Assim, em se tratando de bebês bem pequenos, o manual traz reflexões acerca dos
cuidados necessários para a organização do berçário, como espaço lúdico pedagógico para
o amplo desenvolvimento dos pequeninos.
Ele afirma que para contemplar as necessidades dos bebês

o local

preferencialmente deva ser amplo e com organização de espaços para banho, solário e
alimentação, separados da sala de atividades. A sala de atividades tem como meta
estabelecer as estratégias pedagógicas, bem como executar o momento de entrada de forma
interativa e acolhedora. Essencial que o momento de entrada tenha como principal
característica o aconchego para minimizar a ansiedade e o medo, com o objetivo de inserir
a criança de modo gradual e tranquilo no ambiente escolar.
O manual ressalta ainda, a necessidade de se pensar o espaço de entrada e
acolhimento, para atender, além da criança, aos anseios e dificuldades das mães e/ou
familiares ao deixarem seus filhos na creche. Este momento é importante às famílias, pois
nele criam-se vínculos com a professora de modo que as mães possam deixar seus bebês
com tranquilidade e em segurança.
No que se refere aos bebês que amamentam, é interessante que se organize um
espaço próprio para que se possa alimentá-los com tranquilidade, posto que esse momento
seja um dos mais importantes para que à relação entre mãe e filho se solidifique. Para
melhor compreensão da necessidade de toda esta organização, o documento ressalta que:

A sala dos bebês “deve” ser um espaço amplo, arejado, ensolarado, com
cores suaves, claras e materiais estimulantes. É muito importante o acesso
ao exterior, ao parque, possibilitando que algumas crianças brinquem fora
e outras não. Espaços de sono e troca devem ser “permeáveis”, e estarem
interligados ao grande ambiente, em que coexistem brincadeiras e
atividades organizadas pela professora, para que as crianças que estejam
brincando não sejam separadas das que necessitam de cuidados,
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integrando o processo cuidar/educar/brincar. (BRASIL, 2012, p. 15).

Em relação à organização dos espaços, o documento, indica poucos móveis e de
preferência que possam ser empilhados, permitindo a livre exploração do ambiente.
Quanto aos brinquedos, o manual referenda que sejam organizados em caixas e
armários com tampas e portas transparentes para que as crianças escolham o que lhes seja
interessante, sinaliza para que haja tapetes nas salas, de preferência redondo, para que as
brincadeiras de roda sejam desenvolvidas, indica os cantos temáticos, de pisos coloridos e
colchões dispostos para as brincadeiras corporais de relaxamento, bem como para os
momentos de sono.
Em consonância com o Manual de Orientação Pedagogia, o Referencial Curricular
Nacional para a Educação Infantil (RCNEI), enfatiza a importância da organização dos
espaços lúdicos pedagógicos para a prática junto aos pequenos. Vislumbra que ao se pensar
estratégias para as brincadeiras das crianças em sala de aula devem-se planejar os
ambientes novos a partir de materiais específicos em atendimento aos projetos em
andamento.
No que se refere, especificamente, à ação do brincar, como objetivo geral da
Educação Infantil, o documento aponta que a prática deve se organizar de modo que a
criança desenvolva a capacidade de brincar, expressando emoções, sentimentos,
pensamentos, desejos e necessidades. Daí a importância de se pensar os espaços de
maneira que a criança tenha o ambiente totalmente transformado para suas
experimentações e tentativas de se vencer desafios propostos. (BRASIL, 1998, vol. I p.
63).
Carvalho e Rubiano (2010), citando David e Weinstein (1987), afirmam que os
ambientes para crianças devem atender as seguintes funções:
1. Promover identidade pessoal;
2. promover o desenvolvimento de competência;
3. promover oportunidades para crescimento, entre eles os movimentos
corporais e a estimulação de sentidos;
4. promover sensações de segurança e confiança;
5. promover oportunidades para contato social e privacidade.
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Após, breve apresentação sobre a organização de espaços, partimos para a reflexão
sobre os cuidados que se fazem necessários aos bebês, igualmente, apontados pelo Manual
de Orientação Pedagógica e Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil. O
primeiro documento indica que o momento de usar o banheiro, o banho e o sono sejam,
estrategicamente, organizados para atender as necessidades dos bebês. Por isso, o
documento sugere que sua organização seja pensada, inicialmente, com relação à faixa
etária a ser atendida, seguido de materiais e estruturas adequadas para o atendimento.
Logo, para os bebês maiores que já passam pelo desfralde é essencial à instalação
de mini vasos, em especial, mais de um, tendo em vista que os pequeninos quando iniciam
este processo, prefere à companhia de outras crianças, a bancada de pia com torneira para a
higienização das mãos e dentes com altura calculada para o tamanho dos bebês, além de
espelhos, afim de que iniciem o processo de reconhecimento corporal.
O momento do banho também é pedagógico, portanto, pode-se pensar em
brincadeiras com água, brinquedos e músicas que tratem das partes do corpo para que os
pequenos aprendam as noções de higiene, bem como, escovação e cuidados corporais. Esse
momento é importante para o trabalho educativo referente ao corpo, além de propiciar a
mediação do adulto de maneira mais próxima e agradável. São nesses momentos que os
bebês e professoras têm a oportunidade de estabelecer uma relação mais próxima, pois a
partir da confiança as crianças tendem a se sentir mais acolhidas e queridas, portanto, mais
tranquilas.
O manual enfatiza que o espaço de banho deve ser amplo para que as crianças
interajam entre si e com os adultos, afim de que aprendam com o próprio corpo, com o do
outro e com o outro. Indica que materiais e objetos sejam disponibilizados para que os
pequenos participem ativamente. As bacias e outros elementos contribuem para as ações
dos adultos e crianças.
Outra indicação é a de que o local de banho dos bebês fique próximo à sala de
atividades, ou quando possível, dentro do mesmo ambiente, já os banheiros das crianças
maiores não têm a mesma necessidade.
Enquanto, o Manual de Orientação indica os procedimentos concernentes à
organização do espaço para “o cuidar” de maneira pontual e organizada pela creche, o
RCNEI defende que toda a ação do cuidar está intimamente ligada à individualidade de
cada criança e de seus familiares, discorre que a cada criança há uma possibilidade,
levando-se em consideração suas especificidades, necessidades e história de vida.
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Nesta perspectiva, a partir de entrevista com as famílias, é interessante considerar o
histórico da criança no que concerne à alimentação, sono, saúde, além das especificidades
de cada família, seus costumes, sua organização e maneira de viver, respeitando os vários
tipos de estruturas familiares, inclusive no que diz respeito a sua organização. Neste
sentido, os RCNEIs ressaltam que:

Compreender o que acontece com as famílias, entender seus valores
ligados a procedimentos disciplinares, a hábitos de higiene, a formas de
se relacionar com as pessoas etc, pode auxiliar a construção conjunta de
ações. De maneira geral as instituições de educação devem servir de
apoio real e efetivo às crianças e suas famílias, respondendo às suas
demandas e necessidades. Evitar julgamentos moralistas, pessoais ou
vinculados a preconceito, é condição para o estabelecimento de uma base
para o diálogo. (BRASIL, 1998, vol. I, p. 78).

Quanto ao espaço do sono, o manual indica que seja organizado de maneira a
atender as necessidades do cotidiano. Sugerem que a professora pense neste espaço,
oferecendo somente àqueles que o desejam, sem que as atividades sejam interrompidas.
A professora poderá organizar os espaços de dormir sem prepará-lo com a intenção
de que todos durmam ao mesmo tempo, a indicação é que se tenha na sala de atividades, o
canto do descanso como mais um dos cantos da sala, no qual as crianças optem entre
dormir ou brincar, tendo como direito a garantia da escolha.
Desse modo, a orientação é que se tenha na sala de atividades um espaço
organizado para o descanso, bem como outros espaços para que as crianças que não
queiram dormir continuem suas atividades normalmente. (BRASIL, 2012, p. 29)
Assim, como o Manual de Orientação o RCNEI discute a importância e a forma de
se pensar o horário de sono dos bebês. Neste sentido, ressalta que o sono é um momento de
repouso necessário, uma vez que auxilia a preservar a saúde em geral e o sistema nervoso.
É importante que se garanta à criança um espaço para que sua necessidade seja atendida,
ainda que seja somente para que possa descansar. É indicado que as crianças sejam
respeitadas em suas vontades, levando-se em consideração o bem-estar delas.
Permitir acalentar a criança de acordo com sua vontade é indicação do RCNEI, bem
como se preocupar em oferecer qualquer objeto ou paninho que de certa forma traga
tranquilidade e segurança aos pequeninos.
Um lugar tranquilo para o descanso, garante aos bebês que sua necessidade seja
atendida, possibilita assim, que gradativamente passem a regular o seu momento e tempo
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de sono. Ao se pensar o espaço de sono e/ou descanso, a professora deve estabelecer
alguns cantos para os bebês que não desejam dormir no momento em que outros dormem.
Ainda referente à questão do cuidar, o documento aponta em suas orientações a
condição de se garantir à criança proteção contra qualquer forma de violência, seja física,
simbólica ou por negligência, nas instituições de ensino ou no seio familiar. É imperativo
encaminhar para as instâncias cabíveis qualquer ocorrência que denuncie forma de maus
tratos.
É designado ao profissional competente, no caso o professor, que acompanhe a
criança de perto, para assisti-la em qualquer situação que indique formas de maus tratos.
Esse acompanhamento, a partir da observação, terá como objetivo, inibir qualquer forma
de agressão contra a criança. (BRASIL, 2012)
Os Parâmetros Nacionais de Educação Infantil, volume II (2006), apontam algumas
considerações que efetivamente tratam do cuidar, além do educar, dentre elas, o número de
crianças por adultos nas creches. A indicação por número de crianças, para que seja
possível que a professora dê a atenção necessária a cada um dos pequeninos de maneira
devida, além de propiciar a interação entre as crianças e adultos, bem como com os
familiares, é de:


Seis a oito crianças, de zero a um ano, por professora.



Quinze crianças, de dois a três anos, por professora.



Vinte crianças de quatro a cinco anos por professora.

Além de todas as indicações apontadas neste capítulo, faz-se necessário refletir
sobre a mediação de professores, como instrumento essencial para o desenvolvimento dos
pequeninos.

Assim, o Manual de Orientações Pedagógicas, salienta que a mediação da

professora ocorra de modo partilhado e que o atendimento às crianças aconteça em
subgrupos, entende-se como o mais adequado, já que permite o desenvolvimento de várias
atividades, possibilitando o respeito às escolhas das crianças, ao mesmo tempo em que
contempla a necessidade individual delas.
São a partir de estratégias pedagógicas, como os cantos lúdicos, em se tratando de
crianças bem pequenas, que a professora poderá contribuir para o desenvolvimento global
de cada um dos pequeninos, daí a necessidade de se repensar a organização dos espaços
constantemente.
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Não basta a escola ter espaços físicos amplos e de qualidade se a
professora não os utiliza como mediadores, organizando-os de maneira
que as crianças possam explorá-los ao máximo em suas brincadeiras. O
papel do adulto é fundamental para promover interações qualificadas
entre as crianças nas situações de brincadeira e das crianças com os
espaços e materiais lúdicos. (SILVA E ABREU, 2015, p. 30).

A importância do papel da professora está em propor atividades, bem como em
incentivar e auxiliar as crianças em suas brincadeiras e na interação com as demais
crianças do grupo, com os adultos da sala e da escola. Mais que ensinar a brincar, seu papel
está voltado a contribuir para que a criança interaja, inclusive com o meio e com os objetos
que lhe são dispostos.
No que se refere à mediação dos professores com relação às brincadeiras das
crianças, Afonso (2006), aponta que o professor, além de ser observador, deve intervir,
introduzindo objetos e aumentando o repertório das brincadeiras nos cenários organizados
para o brincar. O autor ressalta que a professora precisa ter sensibilidade para perceber
quando pode ou precisa intervir nas brincadeiras das crianças.
O RCNEI, alerta a respeito do papel do professor com relação à mediação e
interação com as crianças, neste sentido, discorre que seria contraditório dizer que o
professor pode intervir diretamente nas brincadeiras, considera que este momento é próprio
para que os bebês usem a imaginação, a fantasia e a criatividade. É importante que o
professor enriqueça as atividades propostas, aumentando, gradativamente, os desafios para
que os bebês os vençam.
Ainda, sobre o papel do professor de Educação Infantil, além de responsável pela
mediação e interação com a criança, adulto e meio, sua ação perpassa as várias vertentes da
educação infantil, dentre elas, destacam-se o cuidar e o educar. Mais que isso, perpassa
pela necessidade de se ouvir a criança, a fim de que em seu planejamento possa considerála como agente de construção de seu próprio conhecimento, valorizando suas indicações, a
partir de sua escuta.
Os espaços de sala precisam ser pensados e organizados com diferentes propósitos,
como cabanas, biombos, casinhas, naves, fantasias, e outras possibilidades. É necessário
incentivar as crianças a experimentarem e explorarem cada um dos cantos propostos, o que
requer cuidados constante, planejado entre adultos e crianças, para que os cantos não
fiquem ociosos, devido ao desinteresse dos pequeninos.
Deste modo, na creche Prisma, por vários momentos evidenciamos as ações das
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professoras voltadas para o acolhimento dos bebês na tentativa de ouvi-los, a fim de
propiciar novas possibilidades. Neste sentido, como exemplo, citamos um dos momentos
de roda de conversa em que a professora Bela Adormecida relatou o seguinte fato:

[...] Eles levantam as mãozinhas e falam, “olha, eu preciso falar, eu quero
falar”. Falar sobre isso, sobre aquilo. Antes eles não tinham essa
autonomia, eles não falavam. Eu falava. Se eu falasse vamos fazer isso,
vamos fazer aquilo, não tinha muito a fala deles. Agora não, agora eles
falam, “eu quero fazer aquilo”, eles têm uma proposta para mim.

A mesma professora discorre, em outra situação, sobre a importância de se ater ao
que os bebês querem dizer para que sejam atendidos em suas necessidades, conforme
descrito no texto: “[...] E eles nos chamam também. Às vezes, você tá num canto, uma
criança vem e fala: ‘[...], vem aqui, vem aqui, vem ver, vem fazer, vem aqui, vem junto’”.
(BELA ADORMECIDA).
Concordando com a condição de que os bebês se comunicam e chamam a atenção
dos adultos para mostrar o que querem. A professora Branca de Neve, também, contribui
com o relato a seguir: “Eles pegam na mão da gente, às vezes, né? Porque eles não sabem
falar muito, então pegam a mão da gente puxam e levam aonde eles querem. Assim a
mediação acontece, à medida que, as crianças precisam”. (BRANCA DE NEVE).
Assim, como as professoras que mencionaram as situações acima, a professora
Rapunzel relata-nos que exercita a escuta para promover o entendimento da equipe e
conseguir atender os bebês. Fato esse marcado, por uma atividade, chamada por ela de
História de papel, na qual as personagens tomam corpo para que os bebês possam com elas
brincar. “[...] Esse daqui é o passarinho, esse daqui é o papai da [...] Na história [...] O
louva a deus... E, assim, por diante... Eles vinham me mostrar, me falar e nomear aquilo
que tinham ouvido”. (RAPUNZEL).

2.2. O lúdico no desenvolvimento infantil

O vocábulo lúdico se origina do latim ludos que significa jogos e brincadeiras. É
compreendido como uma atividade de entretenimento que dá prazer e diverte as pessoas,
por isso é relacionada com jogos e ato de brincar, igualmente, importante na aprendizagem,
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em especial das crianças, que aprenderão se divertindo. Sendo assim, pode-se dizer que, a
partir da ludicidade, a criança potencializará a criatividade, o que contribuirá para seu
desenvolvimento intelectual.
Logo, considerando a temática desta dissertação, no que se refere ao atendimento a
bebês bem pequenos, prosseguiremos com esta reflexão tratando, brevemente, sobre o
histórico do que se discute hoje em Educação Infantil, no que diz respeito à criança, seu
papel na sociedade, imaginário e brincadeiras.
Silva (2006, 2012) ressalta que há bem pouco tempo, a imaginação infantil no
espaço escolar não era muito pesquisada, a escola não valorizava a criatividade e a história
de vida das crianças, que eram vistas como adultos em miniaturas e tinham apenas o papel
de atender as necessidades dos adultos. Eram tidas como “bibelôs” ou como alguém que
servisse apenas para distrair e alegrar o ambiente dos adultos. Neste sentido, seu universo
era distante da preocupação e interesse dos adultos, assim, a imaginação, o mundo da
fantasia e do faz de conta, não eram reconhecidos e valorizados entre os adultos.
A autora salienta que somente a partir dos séculos XVI e XVII, com o
desenvolvimento do conhecimento científico, que acompanhou a expansão do comércio, a
educação das crianças pequenas começa a ser discutida de forma, extremamente, limitada.
Segundo Silva (2015), é por meio do brincar que a criança vivencia situações
inexistentes, neste momento, tem a oportunidade de se transportar, viver papéis e
personagens em lugares imaginários e, por vezes, distantes do mundo real e social a qual
está inserida.
Segundo Kramer (2005), a partir de 1990, a concepção sobre infância que passou a
orientar as propostas educacionais, tinham como cerne o cuidar, o educar e o brincar.
Assim, o brincar começa a ser visto como um propulsor no desenvolvimento das crianças,
na medida em que propicia o despertamento para o entendimento do mundo real. É
brincando que a criança se insere no espaço e no tempo, além de se constituir como ser
humano.
Para Vygotsky (1998), a imaginação é, sobretudo, a capacidade de criarmos
elementos novos no real. É no ato de criar que acontece de maneira gradual, a cada ação,
uma nova possibilidade. Assim, ampliam-se o conhecimento e habilidade de criar e
imaginar. A imaginação e a reelaboração da criança dão-se por meio de suas vivências.
Para o autor, a imaginação não é só fazer ressurgir resquícios de experiências já vividas.
Ainda, segundo ele, o principal fator psicológico do desenvolvimento da função
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imaginativa baseia-se na necessidade de experimentar e adaptar ao meio que nos cerca.
Para tanto, explica que o meio deve ser desafiador a ponto de fazer surgir uma ação
criadora que se delineia de maneira gradual.
Neste sentido, o autor explica que as formas em que pensamos são compostas por
elementos retirados da realidade concreta, provindas de experiências anteriores. Porém, as
reconstruímos a partir não só do que vemos no mundo real, mas do que imaginamos. É o
aspecto emocional, outra forma de vinculação entre a função imaginativa e a realidade. A
proposição vigotskiana alerta-nos que o pensamento e a emoção estão intrinsicamente
relacionados.
Outra forma de relação entre o real e a fantasia, conforme define Vygotsky (1998),
é o princípio da originalidade. Constituído a partir do novo, de algo nunca vivenciado ou
experimentando. A criança o constrói por meio da imaginação, da fantasia, da emoção e da
originalidade. Fato que culmina, novamente, na organização de espaços atrativos e
diversificados que convergem para a experimentação que um espaço infantil enquanto
lúdico pedagógico pode oferecer.
Vygotsky (1998), afirma que se o ambiente não oferecesse nenhum obstáculo ao
desenvolvimento natural, não haveria base alguma para o surgimento de uma ação
criadora. Nesse sentido, ressalta:

[...] O brinquedo cria na criança uma nova forma de desejos a um “eu”
fictício, ao seu papel no jogo e suas regras. Dessa maneira, as maiores
aquisições de uma criança são conseguidas no brinquedo, aquisições que
no futuro tornar-se-ão seu nível básico de ação real e moralidade.
(VYGOTSKY, 1998, p. 131).

O autor defende em seus escritos a interação e a imitação a partir do meio social
como fator preponderante para o desenvolvimento, em especial das crianças, que
compreendem o mundo por meio das relações que estabelecem com outras crianças e
adultos, principalmente, com as brincadeiras de faz de conta.
É no faz de conta que a criança experimenta e vivencia situações diferenciadas que
auxiliam a criar zonas de desenvolvimento proximal (ZDP), para a realização de novas
atividades e elaborar as situações vividas no cotidiano. Quando brincam, os pequeninos se
apropriam dos objetos transformando-os naquilo que lhes é de interesse para atender uma
necessidade surgida na brincadeira. Por exemplo, um pedaço de madeira pode
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“transformar-se em” ferrinho de passar roupas ou em um celular, e assim por diante.
Silva (2015), citando Leontiev, explica que os processos imaginativos das crianças
estão presentes desde muito cedo. Por meio das brincadeiras, desenhos e outros jogos, as
crianças revelam seus processos de criar e imaginar. É a partir do que vêem e ouvem que
criam, entendendo, assim, a realidade em que vivem.
A autora afirma que em jogos de enredo, a criança desempenha ações que
concorrem para a caracterização dos papéis que ela quer encenar. Ao incorporar uma
personagem acaba por se espelhar nas regras do mundo real que determinam a conduta
desta personagem. Silva (2015), explica que ao brincar, a criança transita por diversos
temas lúdicos, criando uma infinidade de cenas dramáticas de representação.
Além dos objetos, as crianças se apropriam do próprio corpo para tornar as
brincadeiras possíveis. O movimento do corpo e seu desempenho dão outro significado ao
objeto pensado no primeiro momento da brincadeira.
Silva, Costa e Abreu (2015), relatam o imaginário como uma possibilidade de a
criança transitar por universos que não pode explorar diretamente, neste contexto, é no faz
de conta que a criança tem maior possibilidade de vivenciar as várias personagens que
queira, ampliando suas experiências culturais e sensíveis.
É no espaço de brincar que a criança assume um papel investigativo, ainda que
inconscientemente e sem maiores pretensões, além do brincar, ela passa a viver situações
diversificadas que a transporá, por vezes, a outro universo.
Silva (2015) reforça que é no brincar que as crianças se apropriam das regras da
sociedade em que vivem. Desse modo, a atividade lúdica é uma das mais importantes
formas de expressão infantil. Nela, a criança imagina e vivencia os vários papéis sociais
que os adultos cumprem em sua trajetória de vida, imitam pais, professores, médicos,
motorista etc. Quando é preparado um espaço como uma feira livre, por exemplo, a criança
brinca de fazer as compras, de vender, de experimentar, de pagar, de encontrar comadres,
amigos e outras personagens, brinca de ser o menino que ajuda a carregar as compras, de
ser a mamãe, de ser o papai e, assim, por diante.
Nesse movimento intenso, ela desenvolve habilidades, inconscientemente, a
timidez é minimizada, a oralidade se amplia, o movimento de escuta se desenvolve, o
contato com a matemática e outras áreas surge, a socialização e a interação acontecem e
tantos outros conceitos pertencentes ao mundo dos adultos são vividos e experimentados.
Vygotsky (2009, pp. 16-17), relata que o principal fator psicológico do
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desenvolvimento da atuação imaginativa baseia-se na necessidade que experimentamos de
adaptação ao meio que nos cerca. Para o autor, o ato criador implica o funcionamento
imaginativo.
Ao brincar, a criança reproduz o mundo real a sua maneira, sem se ater ao que ele
tem como convenção, pois o objeto em si, não é visto por ela, pelo o que é, mas sim pelo
que lhe representa no momento em que se apropria dele. Esse movimento é chamado de
jogo simbólico.
Nele a criança inicia a brincadeira de maneira solitária e, gradativamente, a
transforma em jogo sócio dramático, quando a criança começa a representar papéis que
imitam a organização da sociedade do mundo real. É possível que o jogo simbólico se
desenvolva no coletivo, para isto basta que vários participantes estejam em um mesmo
espaço organizado para brincar.
De acordo com Vygotsky (1998), o brincar a partir da imitação, como o teatro,
possibilita que a criança desenvolva sua imaginação e, assim, possa interagir com o meio e
com o outro. É o momento, no qual ela se apropria de um objeto para transformá-lo em
outro. Nesse movimento, a afetividade, a emoção e os sentimentos são trabalhados para
que os pequenos se desenvolvam e se situem no tempo e no espaço.
É por meio do faz de conta, da contação de história e das várias atividades
propiciadas pela professora que as crianças vivenciam momentos importantes para
exteriorizarem seus medos, raivas, ciúmes e outros sentimentos inerentes ao ser humano.
São nesses momentos que os valores, princípios morais, conteúdos e conceitos são
trabalhados.
A proposição vigotskiana evidencia a brincadeira como a atividade mais importante
da vida da criança. Entende o lúdico como primordial para o surgimento do funcionamento
abstrato, da elaboração e da ampliação das funções imaginativas e linguísticas da infância.
(SILVA, 2007).
Para o autor é errôneo afirmar que a brincadeira é uma atividade que dá prazer. Tal
equívoco se dá pelo senso comum, entretanto nem sempre a criança encontra na
brincadeira o resultado que deseja.
O autor ressalta que, gradativamente, as crianças apresentarão comportamentos
diferentes frente aos brinquedos. Nesta perspectiva, o brinquedo é o centro de suas
necessidades, com a maturação alcançada ao passar do tempo, seus interesses se
modificam a partir do que já se conquistou anteriormente, e assim partem para a próxima
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etapa na tentativa de se vencer novos desafios.
Ressalta que, quanto menor a criança for mais imediatista será, pois tem em seu
desejo, a urgência de ser atendida imediatamente. Porém, com o passar da idade,
aproximadamente, quando está na Educação Infantil, não conseguindo ser atendida,
prontamente, é levada ao contato com o mundo imaginário e ilusório que perpassa pela
função do brinquedo, que possibilita o surgimento da ação.
É por meio do jogo simbólico que a criança usa um objeto como se fosse outro,
como por exemplo, no caso do cabo da vassoura que se transforma em um cavalinho.
Kishimoto (2011), explica que o objeto que a criança utiliza para transformar no que
deseja, obedece a regras que a própria criança cria. Quando a criança brinca, imagina.
Um cabo de vassoura pode ser um cavalinho, uma boneca, pode ser sua filha, uma
bacia, pode ser um barco, e, assim por diante. Muitas situações criadas ao brincar são feitas
a partir do que vivenciaram ou viram em algum lugar ou momento.
Esta situação de criação e reelaboração são graduais, assim, paulatinamente
ampliam-se a partir do que vivemos e da mediação do outro e de objetos. É uma associação
do mundo real com o que se fantasia, conforme nos relatam Silva e Abreu (2015). É na
forma de perceber a realidade que a criança imagina e cria.
As autoras nos chamam a atenção para o fato de que as brincadeiras incorporadas
por personagens possibilitam às crianças o exercício mental de transpor as regras sociais.
Ao ser uma professora, por exemplo, a criança vive o “papel da professora”. Imita-a nos
detalhes, quer ter o avental, a lousa, o giz e inclusive seus trejeitos. Chama a atenção de
que a criança imita ordens, como, por exemplo, pedi para que nos sentamos. Poucas vezes,
brinca de professora se colocando como mediadora que interage no brincar, por exemplo.
Tal fato poderia oportunizar a professora, a partir da prática da observação, a rever seus
conceitos e ações cotidianas com relação a sua atuação junto às crianças.
Quando brincam, as crianças transitam por várias temáticas que lhes possibilitam
muitas representações. As brincadeiras são muito próximas de interpretações e, assim
como em um teatro vivenciam o âmbito da cultura, ainda que sem consciência de como se
experimentar o universo dos adultos, na tentativa de se representar suas funções sociais.
Quando brinca, a criança deixa de ser espectadora e passa a ser autora de sua
própria história a partir de sua vontade, mesmo que essa não seja sua intenção. É o início
para o exercício da liberdade de escolha, necessário para ações desmembradas na vida
adulta.
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Para Kishimoto (2011), a “simulação” ou o faz de conta, promovem o
desenvolvimento cognitivo e afetivo-social, para muitos teóricos e estudiosos, como Freud
(1976a), Piaget (1971), Luria (1932) e Vygotsky (1984), o jogo da fantasia possibilita
observar a origem dos devaneios da fase adulta.
As várias ações vivenciadas pelas crianças são denominadas: jogo imaginativo;
jogo de faz de conta; jogo de papéis ou jogo sociodramático. Esses jogos abrem caminhos
para uma vivência importante que o reportará ao mundo real. O jogo da dramatização é
compreendido como uma importante estratégia para estimular a criatividade. É por
intermédio da arte que a criança experimenta outros papéis que possibilitam um jogo
interessante como ser, ou fazer, aquilo que habitualmente não é, e não faz. A imaginação, a
criatividade e a liberdade de ação são elementos fundamentais para que as crianças
brinquem com prazer e alegria, oportunizando vivencias que os capacitarão para vencerem
os desafios da infância e da vida adulta (KISHIMOTO, 2011).
A autora ressalta que a partir da necessidade e do desejo da criança, surgem às
ações lúdicas, é pela imaginação que a criança pode vivenciar tudo aquilo que não lhe é
permitido no que se refere ao mundo dos adultos. Nesse movimento, as crianças brincam
imitando o que a sociedade tem como organização, regras e papéis para o mundo real.
Segundo a autora, são quatro os eixos centrais para o desenvolvimento da
imaginação da criança: a experiência, a fantasia, a realidade e a originalidade. Com os
quatro eixos, ao se materializarem, retornam ao mundo de forma inovadora, apresentam
uma força ativa e original. Neste sentido, a imaginação e a fantasia passam a ser de
extrema importância para a criação do novo. Daí a necessidade de se pensar os espaços
lúdicos pedagógicos com possibilidades de novos desafios e de cenário que propiciem o
exercício do imaginário e do faz de conta. Quanto mais se imagina e se fantasia, mais
chance de se tornar criativa, a criança será.
A criança de Educação Infantil tem o direito de ter espaços constituídos de maneira
que lhe sejam propicias para seu desenvolvimento, no qual possa viver a infância de modo
satisfatório, contribuindo para a formação integral, tendo como mote o prazer e a alegria de
conviver com outras crianças e adultos. Para tanto, o professor, como mediador destas
ações, consegue possibilitar aos pequenos constantes trocas de experiências, a fim de
contribuir para o seu desenvolvimento.
Quando se garante experiências enriquecedoras para as crianças em relação a
diferentes âmbitos da vida social, também estamos lhes oferecendo matéria prima com a
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qual sua imaginação trabalhará ao brincar.
Sendo assim, o universo infantil pensado enquanto lúdico pedagógico possibilitará
à criança se inserir na sociedade a qual faz parte, afinal, o mundo está organizado para
atender as necessidades do ser humano em qualquer fase de sua vida, em especial, na
primeira infância, tendo em vista ser este um momento importante na vida do ser humano.
A professora deve ter todo o cuidado para intervir e avaliar o momento oportuno
para tal ação. Quando uma criança brinca de casinha, por exemplo, e repete a ação de fazer
a comidinha por vários dias, à professora pode intervir questionando para quem ela faz a
comida, que comidinha está fazendo, aproveitando as resposta da criança, para estender o
diálogo, dizendo que o cheiro está bom e que o sabor está, igualmente, muito bom. O mais
importante é que com essas e outras ações, a professora “brinca” com a intencionalidade de
mediar o seu desenvolvimento. Vale ressaltar, que a criança será o termômetro para esta
intervenção, pois, por vezes, a criança não quer manter esta troca, e assim, deve ser
respeitada, até porque, o adulto, pode interferir de maneira inconveniente, inclusive, no
sentido de desviar o foco da brincadeira inicial surgida de forma espontânea e natural.
A depender da devolutiva e envolvimento, nessas interações a professora pode
atribuir sentido as ações da criança, ampliando seu repertório vocabular, oportunizando a
socialização e contribuindo com seu desenvolvimento, inclusive emocional, por isso a
necessidade da formação continuada em serviço para que se possa refletir sobre as
dificuldades e acertos do cotidiano.

2.3. A formação continuada de professores

A formação dos professores tem como objetivo propiciar a busca pela qualidade de
ensino, delineia-se, cronologicamente, da formação inicial à formação continuada. Deste
modo, várias são as abordagens desta temática, dentre elas, a formação intitulada como
reciclagem (refazer de um ciclo) – que consiste em voltar e atualizar a formação inicial
recebida, terminologia por muitos criticada.
Considerando as várias formas de aperfeiçoamento, os espaços abertos para este
tipo de ação são importantes para contribuírem com o desenvolvimento dos profissionais,
dentre eles, universidades, cursos de pós-graduação, simpósios, colóquios etc. Outros
espaços, igualmente, importantes são os convênios com instituições universitárias e
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secretarias de educação, que incorrem em aprendizagens aferidas presencialmente ou à
distância.
Outro âmbito que não se pode desconsiderar como espaço de formação continuada
é o ambiente da própria escola. Nele há profissionais com trajetórias e experiências
diferenciadas que são fontes importantes de trocas de saberes. O iniciante, o intermediário
e o que esta para se aposentar são igualmente, contribuintes para a reflexão-ação-reflexão
de seus pares. Pois, é na prática socializada a partir de rodas de conversa e trocas de
experiências que ocorrem novos aprendizados.
Muitos outros termos circulam entre os acadêmicos, dentre eles, além da
reciclagem há o treinamento, o aperfeiçoamento, a capacitação, a educação permanente, a
formação continuada e a educação continuada. Cada qual com um foco para aquisição de
novos saberes, uns mais criticados, outros menos, mas de alguma forma na perspectiva de
influenciar os profissionais em novos saberes.
Como leitura crítica de cada um dos termos, o de reciclagem é visto por muitos
como um termo incoerente, já que incide em ação que envolva pessoas, pois há nesta
palavra a ideia de desmanchar para refabricar, não cabe, portanto, aos profissionais de
educação, por exemplo.
O termo treinamento é, igualmente, criticado nos meios acadêmicos, já que sua
terminologia preceitua a ideia de desenvolvimento por meio de ações mecânicas. O termo
aperfeiçoamento está intrinsicamente relacionado à perfeição, incompatíveis com a
condição a que estamos atrelados, ou seja, a condição humana. Seguindo para capacitação,
a palavra nos traz a ideia de que se tenha como objetivo que os profissionais sejam
persuadidos ao convencimento, e não convidados a conhecerem para analisar, criticar e,
por vezes, aceitar.
Ao refletirmos sobre os termos educação permanente, formação continuada e
educação continuada, temos um conjunto de ações que têm como objetivo propiciar a
pesquisa, que coadunam com os espaços onde os conhecimentos são valorizados a partir
das trocas, superação de problemas e dificuldades.
Desde modo, podemos compreender que é a partir do trabalho coletivizado que o
profissional de educação terá a oportunidade de aperfeiçoar o seu aprendizado, pois são
nestes espaços de escuta, com direito a vez e a voz, que as pessoas contribuirão umas com
as outras.
Isto se dá, em especial, pela necessidade de se compreender que hoje a sociedade
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mudou, bem como o mundo, e as relações interpessoais, as tecnologias, a globalização, os
valores, os hábitos, o consumismo desenfreado, que impõem aos docentes saberes, até
então, desconhecidos e, por muitos, compreendidos como desnecessários. Negar a
tecnologia, hoje, é uma condição insustentável para quem quer se manter ativo
pedagogicamente, por exemplo.
Abrir-se a novos horizontes é sempre à melhor alternativa, pois é a partir das
relações de parceria com e entre os diferentes profissionais da educação no interior da
escola que se tem a possibilidade de trocas valiosas para o crescimento intelectual.
Deste modo, criar espaços de rodas de conversa e trocas de saberes, para
problematizar, criticar, pesquisar e estudar gerarão entre os docentes, expectativas de
transformações significativas para a aquisição de novas práticas, com o intuito de
qualificar ainda mais a educação.
Os Indicadores da Qualidade da Educação Infantil (2009) defendem que a
qualificação docente é o fator mais relevante para que o professor possa desenvolver de
maneira positiva suas atividades. Tal qualificação perpassa por vários fatores, dentre eles, a
formação continuada com pesquisas, trocas de experiências e saberes em momentos de
reuniões pedagógicas, rodas de conversa, condições e remuneração dignas de trabalho,
além de parceria com as famílias, afim de que possam conhecer e entender o trabalho
educativo que é desenvolvido com as crianças no dia a dia da escola.
Os Indicadores apontam que o acompanhamento por parte da equipe gestora ao
profissional de sala e ao trabalho em equipe é relevante para contribuir com a qualificação
do trabalho do corpo docente. É na formação continuada que se impulsiona a reflexão e
prática docente, a partir de discussões e trocas de experiências que corroboram com os
novos saberes, a fim de que possam contribuir com o desenvolvimento de suas crianças
para o amplo exercício da cidadania.
Abrindo-se espaços para estes momentos, é possível que o corpo docente amplie
seus saberes e comportamento para melhoria de suas práticas diárias junto aos seus
pequeninos e parceiros. Esses momentos acabam por possibilitar que a partir do diálogo e
da reflexão constante, os educadores possam se tornar mais sensíveis e cuidadosos ao
planejarem suas ações pedagógicas.
A formação continuada a partir da reflexão e discussão em grupo, como roda de
conversa, por exemplo, tende a estimular a prática docente, o espírito de solidariedade, a
criatividade, além de contribuir com o desenvolvimento de suas competências pedagógicas
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na elaboração de estratégias que venham a atender a necessidade e a realidade de suas
crianças nas ações e atividades pedagógicas. Portanto, a formação continuada na vida do
profissional docente é destacada como:

[...] Necessidade intrínseca para os profissionais da educação escolar, e
faz parte de um processo permanente de desenvolvimento profissional
que deve ser assegurado a todos. A formação continuada deve propiciar
atualizações, aprofundamento das temáticas educacionais e apoiar-se
numa reflexão sobre a prática educativa, promovendo um processo
constante de autoavaliação que oriente a construção contínua de
competências profissionais. (BRASIL, 2002).

Quando se oportuniza a prática de momentos de discussão, reflexão, pesquisas e
troca de saberes, cria-se o movimento de partilhar conhecimentos, contribuindo com a
transformação social, conscientizando-se de que não existe saberes que não possam ser
aperfeiçoados ou até transformados.

São esses momentos, por vezes, conflituosos,

considerando as várias formas de se compreender as concepções, que contribuem para a
possibilidade de se desenvolver novos saberes.
Assim, nos espaços de formação, a partir do diálogo, os educadores têm a
oportunidade de compreender a necessidade de se refletir e discutir, constantemente, as
práticas do cotidiano escolar para que possam melhorá-las.
Nestes momentos, que se propicia ao docente traçar novos caminhos e planos para
o desenvolvimento de suas práticas pedagógicas e sociais, é por meio da ação-reflexãoação que a educação reprodutiva transforma-se em educação renovadora, no qual o
movimento pedagógico do docente torna-se mais dinâmico e atrativo.
Assim, buscamos embasar a importância da formação continuada à luz de alguns
autores, para isso, iniciamos esta reflexão com algumas considerações e contribuições de
Paulo Freire.
Dentre muitas de suas obras, Freire (2011), na Pedagogia da Autonomia, alerta que
“[...] Não há docência sem discência [...]”, ressalta que o professor dever reconhecer que
para se ensinar, deve-se aprender. Compreender que o aprendizado é uma constância, no
qual o ser humano é tido como um ser em construção, ou seja, inacabado. Daí a
justificativa de se ter a necessidade de formação continuada.
Freire (1979, pp.17-28), nos chama a atenção dizendo que: “A educação é uma
busca constante do homem e sua ação se dá num processo dialético, [...] O homem não
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pode ser objeto dela”. Por isso, ressalta: [...] “Ninguém liberta ninguém, ninguém se liberta
sozinho: os homens se libertam em comunhão”.
Para o autor, o importante é que as pessoas pensem por si mesmas, sobre suas
ações, discutindo suas visões de mundo, e que suas manifestações revelem a consciência
sobre sua realidade.
Para Freire, educação não se “doa” como transferência de saberes, no qual “quem
sabe” ensina a quem “não sabe”, mas como um canal de diálogo em que as pessoas são
entendidas como sujeitos de sua própria aprendizagem, que só se realizará, a partir do
diálogo e do momento em que seja considerada a vivência, a realidade e a forma como
cada um lê e enxerga o mundo.
É a partir do diálogo e da reflexão que o ser humano tem a oportunidade de se
transformar e contribuir para a transformação do outro. Para Freire (2008, p.49), “Toda
ação reflexiva leva sempre a constatações, descobertas, reparos, aprofundamento; e,
portanto, nos leva a transformar algo em nós, nos outros, na realidade”. Desta forma,
entendemos que o momento de roda de conversa se faz muito importante entre os
educadores, pois são nestas trocas de saberes que incide a oportunidade de as pessoas
aprenderem:

[...] O que importa, na formação docente, não é a repetição mecânica de
gestos, este ou aquele, mas a compreensão do valor dos sentimentos, das
emoções, do desejo, da insegurança, a ser superada pela segurança, do
medo que ao ser “educado”, vai gerando a coragem. (FREIRE, 2004, p.
45).

São nos momentos de rodas de conversa que as professoras da creche Prisma mais
trocam conhecimentos e saberes de suas práticas diárias. Cada uma das professoras trazem
suas experiências como possibilidades de acrescentarem ao rol de atividades novas
oportunidades para que os bebês aproveitem cada momento e espaço da creche, a fim de
que possam vencer, diariamente, outros desafios que, gradativamente, serão postos de
maneira mais complexa.
Nos momentos de rodas de conversa cada uma das professoras pôde discutir,
refletir, avaliar e reavaliar, além de ouvir e falar, para que pudessem repensar seus saberes
e práticas. Na interação e trocas, as professoras acabaram por se libertar de entraves e
dúvidas de maneira tranquila e sem cobranças, perceberam que a dificuldade de uma, por
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vezes, era a da outra também. Ficou claro para elas que quanto mais se dispusessem a
manifestar suas dificuldades, dúvidas e ansiedades, mais conseguiriam avançar em seu
trabalho.
Por vezes, concluiu-se que a partir de uma atividade posta por uma delas na roda,
para a reflexão conjunta, novas possibilidades surgiam desse modo, o velho se fez novo,
passando por um processo de transformação que culminou em novos saberes e prazeres.
O que se percebe na creche Prisma é que a importância dada às rodas de conversa
com as trocas de saberes a partir de experiências vividas no dia a dia tem contribuído para
a transformação necessária a cada um dos profissionais que por ela passa, e mais que isso,
a roda de conversa tem sido um instrumento indispensável nos momentos de formação
continuada.
Deste modo, tendo a formação continuada, o objetivo de contribuir para a
qualificação do ensino, ao professor faz-se necessário, como agente de transformação para
o desenvolvimento do outro, buscar fortalecimento para intensificar sua prática
permanentemente, a partir de reflexão e trocas diárias. “Não pode haver reflexão e ação
fora da relação homem-realidade”, pois é a partir desta interação e troca que o homem
transforma o meio e o meio o transforma. (NUNES, 2002). 3
A partir da reflexão crítica de seu papel em suas ações diárias e junto aos seus
pares, o docente tem a possibilidade de aprimorar-se como agente de transformação no
contexto histórico social em que vive, a troca de saberes contribui com o desenvolvimento
do outro e de si próprio, nesta perspectiva, acaba por compreender-se também, como
eterno aprendiz.
De acordo com Vasconcellos (2004), ao buscar outros saberes, a qualificação do
professor dá-se antes da prática (reflexão para a ação), durante a prática (reflexão na ação)
e após a prática (reflexão sobre a ação e sobre a reflexão para e na ação).
O autor ressalta que o educador precisa estar em constante busca de
aperfeiçoamento, seja lendo, estudando, pesquisando, trocando saberes, enfim, não basta
assistir palestras esporadicamente. Relata que a escola em que o docente trabalha é um
cenário para ensinar e aprender, lembrando que os momentos de reuniões e trocas de
saberes e experiências de suas práticas devem ser compartilhadas e refletidas no grupo para
M.C.S, Nunes – Prof.ª. Da REME/Três Lagoas/MS (2002). Política de implantação do Programa de
Formação de Professores Alfabetizadores – PROFA, desenvolvido na Rede Municipal de Educação de Três
Lagoas MS, no período de 2002 a 2004.
3
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que um contribua com o outro na tentativa de vencer os desafios que se delineiam no dia a
dia da escola.
Para Vasconcellos (2004), os professores iniciantes buscam nos professores mais
experientes respaldos para suas dificuldades, indica que, de repente, esta maneira informal
também seja interessante, porém, alerta que seria necessário que estas dificuldades fossem
levadas para momentos de reuniões pedagógicas, a fim de que os temas sejam
aprofundados, o que irá oportunizar ao grupo a reflexão e ampliação do conhecimento.
A necessidade de se ter momentos de formação continuada se faz para que
experiências interessantes sejam discutidas. Por vezes, muitas delas, se perdem sem que
docentes de uma mesma unidade tenham possibilidades de compartilhar ações importantes
para o desenvolvimento de suas crianças. Nesse sentido, Nóvoa (1992, p. 26) nos chama a
atenção para a seguinte reflexão:

Muitas vezes, esse saber morre com ele, pois não há oportunidade para
ser elaborado, partilhado. Na reflexão coletiva sobre a prática, o professor
tem a possibilidade (através do registrar, explicitar, sistematizar, criticar,
socializar) de tomar consciência deste saber que possui, mas que
comumente não se apercebe. O diálogo entre os professores é
fundamental para consolidar saberes emergentes da prática profissional.

O autor afirma que a formação docente é uma ação cotidiana a partir de sua prática
na escola. Salienta que são as vivências e o diálogo em seu contexto que corroboram com
as trocas de saberes. Enfatiza a necessidade para que as instituições abram esse espaço de
escuta e trocas, no qual haja discussões e reflexões sobre as estratégias pedagógicas
lançadas como desafios para que vençam e cresçam. Quando se entende formação de
professores como inerente à profissão, tem-se a compreensão de seu papel social junto à
humanidade, daí, a importância de se buscar incessantemente novos saberes em espaços de
diálogo, pesquisa e reflexão.
Ressalta que a formação continuada estimula o professor ao desenvolvimento de
um papel crítico-reflexivo, oportuniza a consolidação de pensamento autônomo, levando-o
a autoformação participada. Para Nóvoa (1992, p.25), a formação é para o docente um
investimento pessoal, no qual cada um tem a liberdade de intensificar a sua construção
identitária profissional, perpassando pela iniciativa de se investir para sua autonomia.
Igualmente, Vasconcellos (2004), defende que são nos espaços de formação, em
reuniões pedagógicas, que os professores são chamados a contribuírem com a formação da
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equipe, logo, desenvolvem o papel de formador. Negar esse espaço de trabalho na escola é
contribuir para o desperdício da cultura pedagógica desenvolvida, para a mera justaposição
de saberes (práticos e acadêmicos), e para o reforço da dicotomia teoria-prática, além de
ser uma forma de negar o saber (e o poder) do professor.
É importante que as reuniões pedagógicas aconteçam frequentemente, caso sejam
esporádicas, as decisões e dificuldades não serão resolvidas de maneira adequada,
acontecendo em geral de cima para baixo ou sem tempo hábil para discussões e reflexões
necessárias, a fim de que as decisões tomadas sejam as mais acertadas.
Da mesma forma, Tardif (2002), ressalta que o professor é agente de transformação
e não um mero transmissor de conhecimentos e disciplinador de pessoas. Relata que muito
se tem discutido e refletido sobre a postura de profissionais que assim se posicionam, pois
o profissionalismo na docência só existe quando o professor se coloca de maneira
consciente de seu papel de articulador de saberes, ouvindo experiências e, constantemente,
refletindo sua prática.
Diante do exposto, oportunizar e abrir espaços de discussão para os professores
implica em possibilitar reflexão e avaliação das práticas docentes, a fim de que a formação
se dê em um processo contínuo e constante como um instrumento de transformação para a
qualificação do desenvolvimento de suas ações no cotidiano da escola. Para tanto, o
governo, nos âmbito municipal, estadual e federal, embasado em leis e projetos, deve
subsidiar e proporcionar, para além da escola, espaços como simpósios, congressos,
palestras e outras ações, para que os professores tenham por direito os fóruns de discussões
inerentes às suas necessidades.
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O PERCURSO METODOLÓGICO DA PESQUISA
Este capítulo tem por objetivo apresentar a metodologia utilizada, a caracterização
dos sujeitos da pesquisa e a pesquisa-intervenção passo a passo.

3.1.

A metodologia

Esta pesquisa é de cunho qualitativo do tipo pesquisa-intervenção que se baseia nos
princípios da pesquisa-ação, uma vez que, analisa os espaços lúdicos da creche como
elementos formadores, por meio de rodas de conversa como forma de intervenção e
formação continuada de professores. Segundo Bogdan e Biklen (1982, apud, LÜDKE E
ANDRÉ, 2015), a pesquisa qualitativa apresenta cinco características básicas, a saber:
1. A pesquisa qualitativa tem o ambiente natural como sua fonte direta de dados e
pesquisador como seu principal instrumento. Isto significa que a pesquisa
qualitativa deve ser realizada com a presença do pesquisador no ambiente em
que ocorrerá a investigação. Por ser o ambiente de investigação o local em que
ocorrem as situações cotidianas e sem a intervenção do pesquisador é chamado
de naturalística. A ideia é que o pesquisador atue, diretamente, com os fatos que
ocorrem no ambiente de pesquisa sem intervenção direta, embora, atento aos
menores movimentos dos objetos e sujeitos investigados e apontados em seu
trabalho como fonte de informação para a conclusão do estudo.
2. Os dados coletados são predominantemente descritivos. Todos os dados são de
suma importância para a conclusão da pesquisa. Todos os materiais, sujeitos,
situações e acontecimentos observados são coletados com detalhes, pois cada
indicação ou apontamento são essenciais. Os autores indicam que estas coletas
dão-se por meio de transcrições de entrevistas e depoimentos, fotografias,
desenhos e extratos de vários tipos de documentos. Por menor e menos
importante que possa parecer uma situação, ou indicação, o pesquisador deve se
colocar atentamente, pois qualquer dado é relevante para lograr com êxito e de
modo fidedigno as conclusões necessárias para a efetivação da pesquisa.
3. A preocupação com o processo é muito maior do que com o produto. Cabe ao
pesquisador verificar de que forma o problema se manifesta nas atividades, nos
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procedimentos e nas interações cotidianas dos sujeitos envolvidos, para extrair
destas ações o maior número de informações possíveis e necessárias como
elementos facilitadores das respostas para os problemas elencados.
4. A forma como o sujeito investigado dá significado para a vida e para as coisas
do cotidiano, são elementos considerados importantes pelo pesquisador. Cabe
ao pesquisador ater-se a leitura que faz das ações dos sujeitos da pesquisa para
que não prevaleça de forma equivocada aquilo que, verdadeiramente, o sujeito
da pesquisa traz em seu modo de ser e agir. Por isso, é imprescindível que se
tenha diálogo aberto a respeito do que o pesquisador enxerga como sendo de
fato o comportamento do investigado.
5. A análise dos dados tende a seguir um processo indutivo. O processo de
construção da pesquisa se dá pela observação do pesquisador, inicialmente, sem
se preocupar em buscar evidências que comprovam hipóteses definidas antes do
início dos estudos. No início da pesquisa nem sempre há os elementos de
hipóteses ou questões específicas formuladas, o que não quer dizer que não se
possa ter um quadro teórico que oriente a coleta de dados.
A pesquisa-ação, segundo Franco (2005), tem suas origens nos trabalhos de Kurt
Lewin (1946), que tem como perspectiva a dialética e a participação do coletivo. Afirma-se
ainda que, pesquisa e ação podem e devem caminhar juntas quando se pretende a
transformação da prática. Ressalta que a pesquisa ocorre de várias maneiras, dentre elas, a
solicitação de um grupo, a chamada de colaborativo, com o intuito de transformação por
meio de uma necessidade, como processo de valorização, partindo da reflexão crítica
coletiva, reconhecida por pesquisa-ação crítica, que objetiva transformar a prática. Por
último, dá-se, inclusive, no acompanhamento do pesquisador sem a participação de outros
sujeitos, denominada pesquisa estratégica.
Sendo assim, para Franco (2005), o objetivo da pesquisa-ação é que os envolvidos
no processo sejam participativos, comprometidos, a fim de que produzam saberes e novos
conhecimentos. Deve partir de uma situação concreta, se inspirando na transformação e
nos elementos novos que possam surgir.
Com base nesses princípios, os instrumentos de coleta de dados utilizados para essa
pesquisa foram à observação realizada pela pesquisadora nos diferentes espaços lúdicos da
creche e as rodas de conversa com as professoras nos momentos das Reuniões Pedagógicas
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Semanais (RPS) e planejamento, seguido de registros. As rodas de conversa se pautaram
no modelo de análise de conteúdo proposta por Bardin (2011).
Referente à observação, Lüdke e André (2015), ressaltam que ela precisa ser
controlada e sistêmica. Além de planejada, com intensa preparação do papel do
observador. O que será e como será observado deve ser pesquisado com antecedência, com
a delimitação do objeto de estudo, o foco da investigação e sua configuração espaçotemporal. Devem-se ter claros quais os aspectos dos problemas que serão cobertos pela
observação e qual a melhor forma de reconhecê-los, além do grau de participação do
observador e a duração das observações.
As autoras destacam que para realizar a observação é preciso preparar material,
físico, intelectual e psicológico, enfatizam o quão importante é fazer os registros
descritivos, separar o que é relevante, fazer anotações de modo organizado e utilizar
métodos rigorosos para validar suas observações, além de se preparar mentalmente para
realizar a observação.
É no momento de observação que o pesquisador mais se aproxima de seu objeto de
pesquisa. A partir da verificação profícua dos fatos, consegue delinear sua pesquisa com
propriedade. O observador terá a oportunidade de recorrer aos seus conhecimentos prévios
e experiências pessoais para melhor compreender e interpretar o seu objeto de pesquisa.
A partir do momento que o observador tem a oportunidade de se aproximar de seu
objeto de pesquisa, cria a possibilidade de compreender as perspectivas dos sujeitos
investigados em suas ações, em seus afazeres diários, averiguando sua visão de mundo.
Lüdke e André (2015) relatam que a observação oportuniza a coleta de dados,
especialmente quando os sujeitos da pesquisa não têm a oportunidade de se comunicar ou
quando o participante não quer se expressar. Compreendendo a observação como método
mais adequado para se investigar um problema, o pesquisador decidirá o quanto e como irá
participar do trabalho junto aos sujeitos.
A observação participante é uma estratégia de campo

que

combina,

simultaneamente, a análise documental, a entrevista de respondentes e informantes, a
participação e a observação direta e introspecção, de tal forma que o envolvimento do
pesquisador é intenso, porém executado com distanciamento.
O pesquisador também pode decidir se tornará ou não explícito o seu papel e os
propósitos de seu estudo. Buford Junker (1971, apud, LÜDKE E ANDRÉ, 2015), cita
quatro pontos dentro deste continuum:
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1. Participante total, não revela ao grupo sua identidade de pesquisador e nem o
propósito do estudo;
2. participante como observador, em sua atuação não esconde totalmente suas
atividades, mas revela apenas parte do que pretende;
3. observador como participante, inicialmente, revela-se ao grupo, bem como seus
objetivos;
4. observador total, que não interage com o grupo.
Outra condição importante para a observação é estabelecer o período de
permanência do observador em campo. Curto, médio ou longo prazo, compreendidos entre
semanas, meses ou anos, concluídos a partir de cinquenta e um estudos qualitativos da área
de educação nos Estados Unidos de 1997 a 1980, segundo Ross e Kyle (1982).
A decisão, referente ao período de observação depende do tipo de problema a ser
pesquisado e o propósito de estudo. O período curto configura-se tendencioso a resultados
com conclusões apressadas, todavia, um prazo maior não garante a eficácia da mesma
pesquisa. A veracidade conclusiva da pesquisa pauta-se na habilidade e experiência do
pesquisador, o acesso aos dados; a receptividade do trabalho pelo grupo; a finalidade dos
resultados etc. No caso de nossa pesquisa, agimos como observador participante.
Quanto ao conteúdo de observações, o pesquisador deve iniciar a coleta de dados
com foco nas informações relevantes para a pesquisa, estabelecendo o grau de importância
de cada uma. Neste sentido, Patton (1980) e Bogdan e Biklen (1982), apresentam várias
sugestões sobre o que deve ser incluído nas anotações de campo, tais como:
1. Descrição dos sujeitos, considerando a aparência física, perfil etc;
2. reconstrução de diálogo, toda a forma de comunicação registrada,
utilizando-se das palavras das pessoas observadas;
3. descrição de locais, do ambiente, dos móveis, disposição, brinquedos, feito
por desenhos, fotos, registros etc.;
4. descrição de eventos especiais, como foi, onde foi, quem eram os
envolvidos etc.;
5. descrição das atividades, como aconteceram, o que aconteceu e quem eram
os envolvidos etc.;
6. os comportamentos do observador, como desenvolveu a pesquisa, como se
relacionou, quais suas atitudes, ações e conversas.
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Como parte reflexiva, o observador deve suas observações, suas especulações,
sentimentos, problemas, ideias, impressões, preconcepções, dúvidas, incertezas, surpresas
e decepções. Essas reflexões desmembram-se em análises analíticas (novas ideias
surgidas); metodológicas (estratégias, delineamento do estudo, problemas encontrados e
forma de resolvê-los); dilemas éticos e conflitos (relacionamento com os informantes,
pesquisador e sujeitos participantes da pesquisa); mudanças na perspectiva do observador
(expectativas, opiniões, preconceitos) e esclarecimentos necessários (pontos a serem
esclarecidos). As autoras alertam que estes caminhos não são modelos a serem seguidos,
mas sim possibilidades para a organização dos dados levantados.
As autoras orientam várias formas no que se referem aos registros, dos quais os
escritos, transcrição de gravações, filmes, fotografias, slides ou outros equipamentos.
Quanto aos registros escritos alertam que as anotações devem acontecer no momento da
observação. No nosso caso, fizemos registro escrito, fotografamos e gravamos as rodas de
conversa.
Nas anotações dos registros há que constar a indicação do dia, horário, local das
observações, período e duração das observações. A estrutura organizacional é feita por
parágrafos respeitando-se as falas de cada um dos sujeitos observados, tendo como
objetivo, contribuir para a organização dos dados coletados (LÜDKE e ANDRÉ, 2015).
Os dados das análises das observações e das falas nas rodas de conversa foram
analisados segundo a análise de conteúdo proposta por Bardin (1977). Para essa autora, a
análise de conteúdo é um conjunto de instrumentos metodológicos aplicados em discursos,
que oscilam entre o rigor da objetividade e a fecundidade da subjetividade do entrevistado.
“A análise de conteúdo é uma técnica de investigação que tem por finalidade a descrição
objetiva, sistemática e quantitativa do conteúdo manifesto da comunicação” (BARDIN,
1977, p. 19).
A autora, quando se refere à parte instrumental, enfatiza que é importante observar
os dados, o contexto e as circunstâncias que a mensagem se vincula. A função é a
heurística, “[...] a análise de conteúdo para ver o que dá”. (BARDIN, 1977, p. 30). Afirma
ainda que, a análise de conteúdo é um conjunto de técnicas de análise de comunicações,
mensagens, respostas, entrevistas para efetuar deduções lógicas e operações analíticas
adaptadas à questão que se procura responder, para assim obter-se uma interpretação final
fundamentada acerca do assunto analisado. Como prática científica ligada à análise de
conteúdo tem-se a linguística e as técnicas documentais.
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A linguística trabalha a palavra, a prática da língua dos emissores identificáveis, e
estabelece um manual do jogo da língua tomando em consideração as significações
(conteúdos). “[...] A linguística é um estudo da língua; a análise de conteúdo é uma busca
de outras realidades através das mensagens [...] A análise do discurso trabalha, tal como a
análise de conteúdo, com unidades linguísticas superiores à frase (enunciados)” (BARDIN,
1977, p. 44).
Com base nas definições desses autores, a coleta de dados nesta pesquisa, seguiu os
seguintes passos:
1. Observação: Os momentos de observação aconteceram conforme cronograma
apresentado, considerando os vários espaços lúdicos da creche em acordo com a
rotina organizada pela equipe docente e gestora. As observações foram
realizadas nos seguintes espaços: casinha de bonecas, Bebeteca, jogos diversos
e ateliê. Assim, enquanto pesquisadora, as atuações de cada uma das
professoras foram observadas com o intuito de serem discutidas em momentos
de rodas de conversa nas RPSs para trocas de experiências e reflexões
conjuntas.
2. Reflexão: Cada situação observada nos diferentes espaços foi apontada para
que, juntas, as professoras pudessem debater a respeito da atuação de seus
pares, bem como compreender a atuação dos bebês frente aos espaços lúdicos
como elementos formadores contribuintes para o desenvolvimento dos
pequeninos.
3. Intervenção: Nestes momentos, enquanto observadora, a pesquisadora interviu
nas falas das professoras, para provocá-las em suas decisões, frente às situações
vividas no cotidiano da creche, como mediadoras nas condutas das crianças, em
suas brincadeiras, nos vários cantos lúdicos no qual cada pequenino atuava.
4. Trocas de experiências: Em vários momentos de RPSs, as professoras, puderam
trazer para o grupo suas experiências, a fim de que juntas pudessem discutir e
refletir sobre suas ações, com o intuito de que o rol de atividades e
possibilidades fosse compartilhado para a contribuição de novas ações frente à
necessidade dos pequeninos.
5. Rodas de conversa: Aconteceram várias rodas de conversa, conforme o
cronograma apresentado, com o intuito de provocar nas professoras trocas e
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reflexões a respeito de suas práticas.
6. Entrevistas: Nos momentos de entrevistas as professoras foram provocadas a
falar de suas práticas, para que se ajudarem, por meio das somas de saberes e
trocas com o objetivo de melhorarem seu planejamento e, assim, atender as
necessidades dos pequeninos, a partir de sua realidade.

3.2.

Caracterização dos sujeitos da pesquisa

Neste momento, apresentamos as quatro professoras, sujeitos desta pesquisa. Para
que suas identidades fiquem no anonimato, demos nomes de personagens dos contos de
fada, já que esta pesquisa está voltada para os espaços lúdicos da creche, espaços esses que
abordam a infância. Desse modo, considerando a temática voltada para o universo infantil,
as professoras receberam aleatoriamente os nomes das seguintes princesas: Rapunzel,
Branca de Neve, Cinderela e Bela Adormecida.

QUADRO 2- Caracterização dos sujeitos

Nome

Idade

Formação inicial

Pós-graduação
(Lato Sensu)

Rapunzel

50 anos

Pedagogia

Ed. Motora
Ed. Infantil

Branca de
Neve

41 anos

Pedagogia

_______________

6 anos e 11 meses

Cinderela

64 anos

Pedagogia

Alfabetização e
Letramento,
Cursando
Psicopedagogia

1 ano e 3 meses

Bela
Adormecida

51 anos

Pedagogia

Psicomotricidade

2 anos e 4 meses

Fonte: Projeto Político Pedagógico da creche Prisma

Tempo de
Magistério na
Creche Prisma
20 anos e 8 meses
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A professora Rapunzel é habilitada em Pedagogia e concursada na rede municipal
de Santo André, desde 10 de outubro de 1985, tem 50 anos. É uma pessoa alegre,
extrovertida e muito comprometida e preocupada com o trabalho. Está sempre disposta e
aberta a aprender, compartilhar e a trocar experiências com as demais professoras e
pessoas da creche.
A professora Branca de Neve, é habilitada em Pedagogia e concursada na rede
municipal de Santo André, desde 27 de julho de 2009, tem 41 anos. É uma pessoa meiga,
carinhosa e muito dedicada. Em suas ações diárias se dedica com atenção aos detalhes para
compreender o universo dos bebês, desenvolvendo estratégias que alcancem os interesses e
desejos dos pequeninos.
A professora Cinderela, é habilitada em Pedagogia e concursada na rede municipal
de Santo André, desde 02 de março de 2015, tem 64 anos. É uma pessoa muito meiga,
carinhosa e gentil. Está sempre disposta e interessada em trocar experiências para ensinar e
aprender. Tem como postura o diálogo frequente, gosta de ouvir e ser ouvida, proativa,
contribui ao mesmo tempo em que é atendida em suas necessidades. Possui experiência no
atendimento a crianças maiores, por isso, em alguns momentos expressa dificuldades em
trabalhar com bebês bem pequenos, mesmo assim, contribui para o desenvolvimento dos
pequeninos.
A professora Bela Adormecida é habilitada em Pedagogia e concursada na rede
municipal de Santo André, desde 03 de fevereiro de 2014, tem 51 anos. É uma professora
aparentemente tímida, porém ao falar de seu trabalho e dos bebês se sente mais à vontade.
Busca em seus pares o fortalecimento para suas ações e contribui com a equipe, em
especial, nos momentos de trocas de experiências. Frequentemente, posiciona-se nos
momentos de formação para socializar com o grupo as estratégias que surtiram efeito ao
serem desenvolvidas com seus bebês nos vários momentos e cantos da creche.
De modo geral, cada uma delas empenha-se para melhorar suas práticas com as
crianças bem pequenas. Embora, confessem ter dificuldades ao lidar com bebês e auxiliálos no desenvolvimento sócio, afetivo e cognitivo. Das quatro professoras, duas delas
apresentam maior dificuldade em trabalhar com bebês. As outras duas, apesar de terem
dito que encontram dificuldades com esta faixa etária, se sentem um pouco mais seguras e
confiantes.
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3.3.

A atuação das professoras nos espaços lúdicos da creche Prisma à ocasião de

nossa chegada

Em outubro de 2014, iniciei minha caminhada como assistente pedagógica (AP) na
Creche Prisma e por compreender que o brincar na Educação Infantil é um dos elementos
importantes para o desenvolvimento dos pequeninos tive como primeira ação o olhar
voltado para os espaços lúdicos. Sendo assim, iniciei meu trabalho explorando e
pesquisando os espaços da creche com o objetivo de avaliar se estavam organizados para o
brincar, porém, o que encontrei foram cantos lúdicos sem o olhar pedagógico e a
organização necessária.
Inicialmente, fizemos alguns registros escritos e fotografamos cada um dos espaços,
em seguida, organizamos uma apresentação em PowerPoint, a fim de que, em grupo,
refletíssemos acerca da organização dos espaços de brincar e da possibilidade de melhorar
cada um deles.
Dessa forma, uma das estratégias utilizadas, em momento de formação continuada
nas Reuniões Pedagógicas Semanais (RPS), foi apresentar ao grupo de professoras a
realidade que tínhamos por fotografias. Após análise das mesmas, elas contribuíram com
suas observações para possíveis revitalizações.
Ao apresentar as imagens, as professoras tiveram a oportunidade de observar e
avaliar todos os espaços lúdicos de maneira crítica, na perspectiva de qualificá-los, para
que seu papel como elemento formador, fosse de fato efetivado, tendo em vista que até
então, não se reconhecia a capacidade de interação e construção de conhecimento dos
bebês.
Para maior compreensão deste momento de formação continuada, apresentamos a
seguir o trabalho realizado para a reflexão do grupo de professoras, a fim de que elas
pudessem refletir sobre a organização dos espaços lúdicos, com o intuito de torná-los,
ambientes mais atrativos, significativos, motivadores e instigantes para que os bebês
possam explorá-los e experimentá-los.
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QUADRO 3 - Espaço da creche: Avaliação para revitalização sob o olhar da equipe docente

RPS – 09/10/14
Creche PRISMA
Espaços da creche:
Avaliação para revitalização sob o olhar da equipe docente.
Partindo do entendimento de que as crianças também aprendem na interação com seus pares, é
fundamental o planejamento de um espaço que dê conta dessa premissa, permitindo que, ao
conviver com diversos grupos, a criança assuma diferentes papéis e aprenda a se conhecer
melhor. (HORN, 2004, p. 18)
Fonte: Power Point de apresentação para formação em RPS

QUADRO 4 - Antigo cantinho da leitura, atual Bebeteca

Imagem de como estava:
 Organizado para
crianças maiores;
 objetos e mobiliários
de adultos em espaços
a serem utilizados
pelos bebês.

Fonte: Pátio interno da creche Prisma

O que sugerimos:
 Canto mais tranquilo;
 mais propício a
despertar a imaginação,
a fantasia e a
criatividade;
 livros de plástico;
 livros de tecido;
 revistas;
 almofadas;
 tapetes;
 fantoches;
 marionetes;
 fantasias.

Imagem de como ficou:
 Espaço mais amplo;
 mais acessível para
os bebês;
 com todos os
materiais sugeridos;
 com mais conforto;
 com mais
possibilidades;
 mais aconchegante e
prazeroso.
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QUADRO 5 - Antigo espaço do Motocódromo

Imagem de como estava:
 No pátio;
 espaço impróprio;
 atrapalhando os
espaços de faz de
conta;
 na
passagem
dos
adultos;
 amontoados.

O que sugerimos:

Imagem de como ficou:

 Espaço externo;
 espaço amplo;
 estacionamento
das
motocas no espaço
externo;
 melhor organização.






Ao ar livre;
corredor amplo;
com sol;
e com espaço ideal
para guardar após o
uso;
 mais acessível para
os bebês.

Fonte: Pátio interno e externo da creche Prisma

QUADRO 6 - Antigo espaço da casinha de bonecas

Imagem de como estava:
 Desorganizada;
 sem vida;
 poucos brinquedos;

Fonte: Pátio interno da creche Prisma

O que sugerimos:







Mais elementos;
mudança de espaço;
mais alegria;
mais brinquedos;
melhor organização;
maior espaço.

Imagem de como ficou:
 Melhor organizada;
 mais ampla;
 mais acessível.
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QUADRO 7 - Antigo espaço da casinha mobiliada

Imagem de como estava:
 Sem mobília;
 sempre no
lugar.

O que sugerimos:

mesmo

 Mais
mobília;
 um
novo
espaço.

Imagem de como ficou:
 Com mobília;
 com outras possibilidades;

Fonte: Pátio interno da creche Prisma

QUADRO 8 - Antigo espaço do play

Imagem de como estava:
 Com objetos que não
tinham a ver com o
ambiente;
 objetos muito
próximos uns dos
outros.

Fonte: Pátio Interno da creche Prisma

O que sugerimos:
 Pensar
um
novo espaço
para o play;
 separar
os
dois
brinquedos.
 misturado
com objetos
que não têm
a ver com o
espaço.

Imagem de como ficou:
 Melhor organizado;
 mais amplo;
 revitalizado.
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QUADRO 9 - Antigo espaço do ateliê

Imagem de como estava:
 Com objetos para o
manuseio das crianças e
dos adultos;
 excesso de materiais e
objetos;
 motocas guardadas no
espaço do ateliê.

O que sugerimos:

Imagem de como ficou:

 Reorganização
geral;
 separação dos
materiais;
 retirada
de
objetos
incompatíveis
com
o
ambiente;
 materiais
disponíveis na
altura das
crianças para
o
desenvolvime
nto da
autonomia.

 Melhor organizado;
 mais acessível para o
desenvolvimento
da
autonomia dos bebês.

Fonte: Pátio interno da creche Prisma

QUADRO 10 - Antigo parque externo dos bebês
Imagem de como está:



O que sugerimos:


Poucos brinquedos;
espaço esquecido e
pouco frequentado.

Fonte: Parque externo da creche Prisma



Mais brinquedos e
objetos pertinentes
às brincadeiras dos
bebês;
organização para o
uso do ambiente
como sistema de
rodízio por salas.

Imagem de como ficou:




Melhor organizado;
com mais brinquedos;
acessível aos bebês
maiores também.
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QUADRO 11 – Outras possibilidades

Imagem de como estava:



O que sugerimos:

Precisando
de
revitalização;

precisando de novas ideias.






Revitalizar
as
bobinas;
criar novas ideias;
aproveitar objetos
antigos
para
revitalizá-los;
criar brinquedos e
objetos a partir de
materiais
recicláveis.

Fonte: Pátio e Salas de berçário da creche Prisma

Imagem de como ficou:
 As bobinas se
transformaram em
cestos;
 ficaram mais coloridas e
atrativas;
 novos brinquedos com
recicláveis.
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QUADRO 12 - Antiga cozinha experimental

Imagem de como estava:
 Em sala de aula;
 com objetos e materiais
improvisados;
 sem materiais próprios
para a cozinha.

O que sugerimos:
 Criar espaço
próprio;
 providenciar
utensílios
para cozinha;
 criar
ambiente
higiênico
e
em condições
próprias para
a confecção
de alimentos;
 parceria com
o CRAISA.

Imagem de como ficou:
 Em espaço específico;
 próximo a torneira e
refeitório da creche;
 melhor organizada;
 com objetos pertinentes e
necessários
para
a
confecção dos alimentos.

Fonte: Cozinha experimental montada no refeitório da creche Prisma

QUADRO 13 - Antigo espaço do circuito

Imagem de como estava:
 Amontoando em um
espaço impróprio;
 com pouco uso.

O que sugerimos:
 Melhor
organizado;
 mais
momentos de
atividades com
estes objetos;
 usá-los mais no
parque interno.

Fonte: Canto dos espelhos e atividades diversas da creche Prisma

Imagem de como ficou:
 Mais concentrado e
acessível a todos os
grupos de crianças;
 mais número de
praticáveis.
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Muitas pesquisas, reflexões e discussões, além de sugestões e opiniões aconteceram
para revitalizar esses espaços. Com muito diálogo, reflexão e trocas de experiências as
professores se posicionaram, pensando na revitalização dos espaços, a fim de que a cada
mudança, novas possibilidades surgissem. Cada uma delas, de acordo com suas
experiências vividas com seus grupos de bebês trouxeram para a roda de conversa os
vários movimentos vividos de maneira positiva e, por vezes, negativas, com o objetivo de
socializar com o grupo e qualificar os espaços. Desse modo, gradativamente, novos
desafios surgiram, possibilitando assim, que os pequeninos tivessem a oportunidade de
explorá-los e experimentá-los com mais ousadia, prazer e alegria, fato este constatado nos
vários momentos de observação.
Desse modo, apresentamos Sommerhalder e Alves (2011), que enfatizam a
importância da organização dos espaços lúdicos como elementos formadores para o
desenvolvimento dos pequeninos. Segundo os autores:

Um dos objetivos mais importantes da brinquedoteca na escola é
promover o brincar da criança, possibilitando a sua interação com o
brinquedo e, também, com as demais crianças e o professor
(brinquedista). No entanto, é fundamental que, na escola, o brincar tenha
uma intenção educativa ou pedagógica; em razão disso, as oficinas
lúdicas são favorecedoras dessa interação e das trocas de experiências
entre as crianças e entre elas e o adulto, as quais ocorrem por meio do
brincar, além de possibilitarem que os objetivos pedagógicos sejam
atingidos. (SOMMERHALDER E ALVES, 2011, p.105).

Para os autores, a função dos espaços lúdicos consiste em propiciar o
desenvolvimento com intencionalidade. Esses espaços têm o objetivo de proporcionar aos
bebês brincadeiras livres para que a imaginação, a criação e a fantasia tenham espaço a
partir dos movimentos e ações das crianças. Brincar livremente significa explorar os
ambientes e espaços de modo com o qual cada criança percebe seu entorno e pessoas com
quem convive.
Após, esses primeiros momentos de RPS, nos quais avaliamos os espaços existentes
na

tentativa

de

melhorá-los,

prosseguimos

com

muitas

reflexões,

arguições,

acompanhamentos, observações e trocas de experiências e, assim, dia a dia intensificamos
nossos momentos de formação continuada com o objetivo de fortalecermos nossa prática.
A partir desses primeiros movimentos coletivos, percebemos que após terem sido
abertos esses espaços de diálogo, nos quais as professoras têm participação ativa para as
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decisões de reorganização e revitalização dos espaços, muitas mudanças ocorreram.
Percebemos que cada uma das professoras, pouco a pouco, saiu de sua zona de conforto
passando a trazer para a equipe constantes propostas para se repensar as novas
possibilidades, a fim de propiciar novos estímulos para os bebês.
Deste modo, tem se tornado visível o crescimento da equipe que tem se esforçado
para qualificar nossa creche. Assim, em continuidade, apresentamos algumas ações
importantes para o aprimoramento do trabalho das professoras junto aos bebês, nos vários
cantos da creche.
Nos momentos de formação continuada, temos acompanhando as ações e
estratégias pedagógicas da equipe. Notamos que havia no grupo, algumas professoras, com
muitas dificuldades em formular estratégias e atividades para os bebês, entendiam que
nesta faixa etária o trabalho é mais voltado para o cuidar e que é difícil realizar um
trabalho pedagógico.
Muitas professoras diziam não compreender a possibilidade de se pensar estratégias
pedagógicas para os bebês, tendo em vista que não percebiam o seu desenvolvimento de
maneira concreta. Não enxergavam nos bebês a possibilidade de apresentarem devolutivas
imediatas, diante das propostas que traziam. Dessa forma, esta dificuldade passou a ser
mais um fator relevante e urgente em nossas discussões.
Devido às dificuldades apresentadas pelas professoras em compreender as
possibilidades de os bebês interagirem, responderem e pontuarem suas vontades criou-se a
urgência em pensar em atividades pedagógicas para eles e, nos momentos de formação
continuada, nos debruçamos a ler vários textos, a aferir pesquisas, a fim de que, juntas
continuássemos a refletir e trocar experiências para que pudéssemos nos fortalecer com o
propósito de qualificar o atendimento aos nossos bebês.
Deste modo, com o objetivo de se fortalecer a prática das professoras, neste
momento de roda de conversa, cada uma trouxe para o grupo, algumas atividades que
surtiram o efeito esperado, ou seja, o movimento de interação e atuação dos bebês nos
vários espaços da creche.
Assim, dentre tantas atividades socializadas, a professora Bela Adormecida,
apresentou ao grupo, uma “brincadeira” interessante e organizada para os bebês com o
objetivo de que cada um deles participasse via experimentação e exploração. A ideia é que
os bebês pudessem interagir em conjunto, bem como pudessem desenvolver a coordenação
motora explorando cada um a sua maneira o novo desafio proposto.
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Para esta atividade, a professora preparou uma caixa com vários furos e medidas
diferentes de canudinhos de refresco, nos quais os bebês decoraram pintando com tinta
guache todos os seus lados. A intenção da professora era que os bebês se sentissem
atraídos a introduzir os canudinhos nos buraquinhos feitos na caixa, bem como
interagissem entre si. Abaixo, segue seu depoimento em um dos momentos de reflexão
coletiva:

[...] Então, eu conversei com eles e falei: tem um monte de canudinhos na
minha mão e buraquinhos na caixa, então a gente pode colocá-los na
caixa, aonde quiser, embaixo, do lado, em cima. Quem quer
experimentar? Eles vieram, foram pegando da minha mão e foram
tentando colocar do jeito que eles acharam que era para por. O primeiro,
que conseguiu colocar direitinho, gritou: - Olha consigo! E os outros
foram tentando, porque eles olharam e devem ter pensado: - Ah! Se ele
conseguiu vamos tentar também. E teve aquele mais espertinho, que viu
um buraquinho maior, que eu não tampei de propósito e foi enfiando tudo
por ali. (BELA ADORMECIDA).

Com esse movimento, a professora pôde perceber que os bebês são muito espertos e
capazes de desenvolver muitas atividades que, por vezes, acreditamos ser impossível que
façam devido a sua pouca idade.
Outra atividade interessante e que resultou positivamente foi à apresentada pela
professora Cinderela, quando trouxe para o grupo a pintura com tinta de chocolate.
Conforme segue abaixo:

[...] Então, eles pintarem com a tinta de chocolate, foi à primeira
experiência que eles tiveram esse ano com tinta [...] de colocar a
mãozinha e pintar com as mãozinhas. Foi muito gostoso, porque eles
colocavam a mão na tinta passavam no papel, lambiam a mão e eles
estavam de fraldinhas, então os deixamos livres realmente. Passavam a
mão na barriga, foi muito gostoso, muito gratificante, vê-los, assim,
explorando e experimentando novas possibilidades. Ver os bebês assim,
interagindo com o espaço, objetos, meio e as demais pessoas e bebês é
muito gratificante. (CINDERELA).

Assim, nesse movimento de trocas, muitas dificuldades foram expostas pelas
professoras, como por exemplo, o pensamento equivocado de que os bebês não conseguem
compreender para interagir com os demais bebês, adultos, objetos e meio. O que mais nos
chamou a atenção foi à declaração de uma das professoras que revelou não gostar de ler.
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Mediante a situação, nos sentimos instigadas a pesquisar ainda mais sobre o universo dos
bebês, para que pudéssemos oferecer a elas materiais que despertassem o interesse e a
vontade de conhecer um pouco mais a respeito do desenvolvimento e das necessidades dos
pequeninos.
As professoras começaram a compreender a importância das RPSs para esclarecer
as dúvidas, pois ainda acham muito difícil trabalhar com bebês. Entendem que estes
momentos são essenciais, e que a partir deles poderão aprimorar suas práticas. Diante das
dificuldades expostas, continuamos à nossa pesquisa-intervenção.

3.4. A pesquisa-intervenção

A partir desse momento, apresentamos a continuidade dada no ano de 2015, à
pesquisa-intervenção que ocorre desde nossa chegada à Creche Prisma. Abaixo, o quadro
contendo o cronograma das observações e das rodas de conversa realizadas.
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QUADRO 14- Cronograma das observações e rodas de conversa
MOMENTOS
1º

2º

3º e 4º
Casinha
De
Boneca

5º e 6º
Bebeteca

7º e 8º
Jogos diversos

9º e 10º
Ateliê

11º

Total

DATAS

PARTICIPANTES
DA PESQUISA
16/07/15
Rapunzel
Branca de Neve
Cinderela
Bela Adormecida
20/07/15
Rapunzel
Branca de Neve
Cinderela
Bela Adormecida
21/07/15
Rapunzel
22/07/15
Branca de Neve
23/07/15
Cinderela
24/07/15
Bela Adormecida
30/07/15 Rapunzel e Branca de
e
neve
31/07/15 Cinderela
e
Bela
Adormecida
03/08/15
Rapunzel
04/08/15
Branca de Neve
05/08/15
Cinderela
06/08/15
Bela Adormecida
07/08/15 Rapunzel e Branca de
E
neve
08/08/15 Cinderela
e
Bela
Adormecida
14/09/15
Rapunzel
15/09/15
Branca de Neve
16/09/15
Cinderela
17/09/15
Bela Adormecida
24/09/15 Rapunzel e Branca de
E
neve
25/09/15 Cinderela
e
Bela
Adormecida
06/10/15
Rapunzel
07/10/15
Branca de Neve
08/10/15
Cinderela
09/10/15
Bela Adormecida
22/10/15 Rapunzel e Branca de
E
neve
29/10/15 Cinderela
e
Bela
Adormecida
12/11/15
Rapunzel e Branca de
19/11/15
neve
Cinderela
e
Bela
Adormecida
28 dias (aproximadamente, 30 horas).

AÇÕES
Convite para participação da pesquisa e
assinaturas dos termos de consentimento e
uso de imagem e discussão das questões
disparadoras em RPS.
Roda
de
conversa
(combinados,
apresentação das professoras, turmas e
breve conversa sobre teoria e prática).
Observação das crianças brincando na
“casinha de boneca”.

1ª Roda de conversa.

Observação das crianças brincando na
“Bebeteca”.

2ª Roda de conversa.

Observação das crianças brincando com
“jogos diversos”.

3ª Roda de conversa.

Observação das crianças brincando no
“ateliê”.

4ª Roda de conversa.

5ª Roda de conversa do trabalho realizado
no semestre.
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O primeiro encontro da pesquisa-intervenção ocorreu no dia 16 de julho de 2015,
na sala dos professores da creche Prisma, em momento de Reunião Pedagógica Semanal
(RPS), com a presença das 12 (doze) professoras que compõem o quadro docente. Neste
momento, foram explicados para as professoras os objetivos da presente pesquisa.
Após as explicações, abriu-se o convite de participação para as doze professoras da
creche, somente quatro se propuseram a participar, sendo duas professoras do período da
manhã e duas do período da tarde. Assim, partimos para as assinaturas dos Termos de
Consentimento e de Uso de Imagem, apresentados, respectivamente, nos anexos A e B (p.
128-129).
Inicialmente, passamos a refletir a respeito de algumas questões relevantes da
creche e que necessitavam ser discutidas em equipe. Elencamos questões e a cada resposta
fomos pontuando e provocando as professoras com o objetivo de trocar experiências e,
concomitantemente, melhorar suas práticas. As questões foram às seguintes: O que vocês
entendem por espaços lúdicos da creche? Como os bebês brincam na percepção das
professoras? Em momentos de observações com quais brinquedos você percebe que os
bebês mais brincam? Em que momentos e como vocês reconhecem suas mediações nas
brincadeiras das crianças?
Em um segundo momento, montamos uma roda de conversa, para elaborar alguns
combinados e nos conhecermos um pouco mais. Cada professora se apresentou, falou de
sua turma de crianças e do que entende de sua atuação enquanto professora de creche.
Vale lembrar que as rodas de conversa se deram na perspectiva do Círculo de
Cultura proposto por Freire (1987). Para esse autor, o Círculo de Cultura possibilita que
todos os envolvidos se vejam e aprendam uns com os outros. Os círculos vão além daquilo
que cada professora apresenta e sabe de modo particular, uma vez que instiga modos de
pensar coletivos, favorecendo a elaboração de novas ideias. O Círculo de Cultura:

[...] re-vive a vida em profundidade crítica. A consciência emerge do
mundo vivido, objetiva-o, problematiza-o, compreende-o como projeto
humano. Em diálogo circular, intersubjetivando-se mais e mais, vai
assumindo criticamente, o dinamismo de sua subjetividade criadora [...].
(FIORI apud FREIRE, 1987, p. 17).

O Círculo de Cultura tem por objetivo proporcionar que as professoras tenham uma
vivência participativa pautadas no diálogo e no respeito ao outro, para que possam refletir
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de maneira colaborativa sobre os aspectos abordados pelos seus pares. Contudo, para que o
trabalho seja satisfatório, é necessário que o animador (a) cultural, no caso a pesquisadora,
esteja atento a tudo que as professoras dizem, pois todos os discursos trazem modos de ser,
pensar e agir de cada uma.
Segundo Streck, Redin e Zitkoski (2010, p. 70), os fundamentos de um Círculo de
Cultura são:

1-

Cada pessoa é uma fonte original e única de uma forma própria de
saber, e qualquer que seja a qualidade deste saber, ele possui um valor em
si por representar a representação de uma experiência individual de vida e
de partilha na vida social.
2Cada cultura representa um modo de vida e uma forma original e
autêntica de ser, de viver, de sentir e de pensar de uma ou de várias
comunidades sociais. Cada cultura só se explica de seu interior para fora
e os seus componentes “vividos-e-pensados” devem ser o fundamento de
qualquer programa de educação ou de transformação social.
3Ninguém educa ninguém, mas também ninguém se educa sozinho,
embora pessoas possam aprender e se instruir em algo por conta própria.
As pessoas, como seres humanos, educam-se umas as outras e,
mutuamente, se ensinam-e-aprendem, através de um diálogo mediatizado
por mundos de vivência e de cultura entre os seres humanos, grupos e
comunidades diferentes, mas nunca desiguais.
4Alfabetizar-se, educar-se (e nunca: “ser alfabetizado”, “ser
educado”) significa algo mais do que apenas aprender a ler crítica e
criativamente “o seu próprio mundo”. Significa aprender, a partir de um
processo dialógico em que importa mais o próprio acontecer partilhado e
participativo do processo do que os conteúdos com que se trabalha, a
tomar consciência de si-mesmo (quem de fato e de verdade sou eu? Qual
o valor de ser-quem-sou?); tomar consciência do outro (quem são os
outros com quem convivo e partilho a vida? Em que situações e posições
nós nos relacionamos? E o eu isto significa?); e tomar consciência do
mundo (o que é o mundo em que vivo? Como ele foi e segue sendo
socialmente construído para haver-se tornado assim como é agora? O que
nós podemos e devemos fazer para transformá-lo?).

Diante desses quatro fundamentos, dizemos que na Roda de Conversa em uma
perspectiva do Círculo de Cultura, a professora deveria se atentar aos saberes de seus
colegas, pois eles são adquiridos em diferentes momentos do cotidiano escolar, para cada
uma, possui significados importantes que poderiam ser trazidos ao centro da discussão.
Nos dias 21, 22, 23 e 24 de julho de 2015, a pesquisadora passou a observar a cada
dia, uma das turmas das professoras, brincando no espaço lúdico denominado casinha de
bonecas.
No dia 22 de julho de 2015, a observação se deu na sala da professora Branca de
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Neve junto a sua turma de bebês de onze meses a um ano e sete meses, também em
brincadeiras na casinha de bonecas.
No dia 23 de julho, no mesmo espaço observamos a professora Cinderela, com
bebês de um ano e oito meses a dois anos e sete meses.
No dia 24 de julho foi à vez da professora Bela Adormecida, que atende bebês de
um ano e oito meses a dois anos e sete meses.
Nos dias 30 e 31 de julho, aconteceram as duas primeiras rodas de conversa cujo
tema de discussão e reflexão foram às brincadeiras na casinha de boneca. A pergunta
disparadora para iniciar as discussões foi à seguinte: Como seus bebês brincam na casinha
de bonecas e como você media as brincadeiras neste canto lúdico?
Prosseguindo aos momentos de observação, partimos para a Bebeteca, espaço
organizado para o manuseio dos livros, revistas, fantoches, marionetes etc. Estes
momentos de observação aconteceram nos dias 03, 04, 05 e 06 de agosto, conforme
relatados nos quadros a seguir.
Nos dias 07 e 08 de agosto, aconteceram à segunda roda de conversa cujo tema de
discussão e reflexão foi à exploração dos bebês no espaço da Bebeteca. A pergunta
disparadora foi à seguinte: Como vocês têm se apropriado da Bebeteca como espaço
formativo para os bebês?
Outro momento de observação com todas as turmas e professoras se deu no canto
de jogos diversos. Com o início no dia 14 de setembro e finalização no dia 17 do mesmo
mês.
Dando continuidade, partimos para a terceira roda de conversa, que aconteceram
nos dias 24 e 25 de setembro, a pergunta disparadora foi à seguinte: Das brincadeiras
desenvolvidas nos momentos de jogos diversos, qual experiência exigiu mais sua
participação?
Partindo para mais um momento de observação, nos colocamos a acompanhar os
vários momentos de atividades das professoras com as crianças, agora no espaço
organizado para o desenvolvimento das artes. O ateliê.
Na penúltima roda de conversa, acontecida nos dias 22 e 29 de outubro, para que as
professoras tivessem a oportunidade de refletir a respeito das atividades no ateliê, a
pergunta disparadora foi à seguinte: Qual a experiência vivida no ateliê que você considera
ter sido mais interessante e significativa para o desenvolvimento dos bebês?
Finalizando o cronograma de observações e rodas de conversa, nos dias 11 e 12 de
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novembro de 2015, nos reunimos na sala de reuniões pedagógicas semanais (RPSs), para
que pudéssemos refletir a respeito de todo o andamento desta pesquisa.
As análises dos dados de todo esse processo são apresentadas no capítulo a seguir.
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OS ESPAÇOS LÚDICOS DA CRECHE COMO ELEMENTOS FORMADORES

Este capítulo tem por objetivo apresentar a análise de dados coleta por meio da
observação e da realização da pesquisa-intervenção.

4.1. Análises dos dados das observações e das rodas de conversa

Iniciamos este capítulo, considerando a roda de conversa como o momento
essencial para o desenvolvimento desta pesquisa, uma vez que possibilita o diálogo entre
as professoras, oportunizando a escuta, a voz e a vez. Valorizamos esse momento como
dispositivo pedagógico a partir da relação dialógica e reflexiva, que corrobora com as
trocas de experiências nas quais as professoras contribuem umas com as outras em suas
práticas diárias.
De Vries e Zan (1998), afirmam que são nestes ambientes de trocas de experiências
que as possibilidades acontecem, sejam para as tomadas de decisões coletivas de metas e
normas a serem alcançadas, como para a resolução de problemas, desafios, conflitos, além
do exercício para a prática da democracia. Desse modo, considera-se tanto para os adultos
quanto para as crianças que:

[...] todas as vozes têm uma chance de ser ouvida, nenhuma opinião tem
mais peso do que a outra e que têm o poder de decidir o que ocorre em
sua classe, (...) praticam o respeito e a cooperação mútua enquanto
trabalham juntas, escutam umas às outras, trocam opiniões, negociam
problemas e votam em tomar decisões que afetam todo o grupo (e
também) promovem o desenvolvimento geral do raciocínio e inteligência
(...) e a construção do conhecimento em uma variedade de conteúdos.
(DE VRIES E ZAN, 1998, p. 116).

Sendo assim, ao propiciarmos este espaço de escuta e diálogo entre as professoras,
por ocasião da nossa chegada à creche Prisma, em outubro de 2014, vimos como
fundamental discutir os espaços lúdicos da creche como elementos formadores
contribuintes para o desenvolvimento dos pequeninos. A partir desses diálogos que as
mudanças iniciaram.
Quanto a isso, Calill (2010), em sua pesquisa, Formar e formar-se no berçário: um
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projeto de desenvolvimento profissional no contexto de um centro de Educação Infantil
ressalta que a qualificação do corpo docente só é possível devido ao compromisso,
disponibilidade e responsabilidade de cada uma das pessoas envolvidas em participar
ativamente das propostas oferecidas nos vários momentos de formação. Desse modo,
apresentamos, a seguir, o início de nossa pesquisa com um dos momentos de reflexão a
partir da primeira roda de conversa.
Como mencionado no capítulo sobre o percurso metodológico, fizemos em RPS,
uma roda de conversa e as discussões se deram mediante as perguntas disparadoras, a
saber: O que vocês entendem por espaços lúdicos da creche? Como os bebês brincam na
percepção das professoras? Em que momentos vocês reconhecem suas mediações nas
brincadeiras das crianças? Após, leitura minuciosa das respostas das professoras,
consideramos três categorias:
a) Brincadeira, fantasia e imaginação;
b) espaço;
c) corporeidade.

4.2. Os espaços lúdicos e as brincadeiras
Partindo para a primeira categoria, “brincadeira, fantasia e imaginação”, referente à
pergunta: O que vocês entendem por espaços lúdicos da creche? Obtivemos as seguintes
respostas:
A professora Rapunzel relata-nos que são os “[...] Espaços que promovem a
brincadeira, a fantasia e a imaginação. Eles devem ser seguros, arejados e coloridos.
Devem promover aprendizados e desafios”.
Neste contexto, a professora Branca de Neve ressalta que o espaço serve para “[...]
desenvolver algumas atividades com as crianças e de exploração”.
A professora Cinderela deu ênfase na relação espaço/bem-estar “[...] O espaço deve
ser acolhedor e prazeroso para a criança, um lugar onde possa brincar criar e recriar suas
brincadeiras”.
E a professora Bela Adormecida analisa os espaços relacionando-o ao
desenvolvimento da criança “[...] São espaços que propiciam a exploração dos bebês nos
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momentos de brincadeiras e interação com as crianças e adultos”.
Deste modo, nesta primeira categoria, as respostas apontam a importância da
brincadeira, da fantasia, da imaginação, com segurança e em espaços arejados e coloridos
como promotores do aprendizado. No que se refere à fantasia e à imaginação, Vygotsky
ressalta que quando se imagina se cria. Isso se dá a partir de elementos novos surgidos do
real. Para ele, é abstrair da realidade uma nova possibilidade, transformando o que se tem,
inicialmente, em outro objeto ou pensamento. Quanto a isso, o autor afirma que “O ato
criador implica o funcionamento imaginativo. Assim, por meio de associações e
dissociações das impressões do real, somos capazes de compor universos fantásticos!”
(SILVA e ABREU, 2009, p. 17). E complementa:

A criança monta um cabo de vassoura e imagina-se cavalgando um
cavalo; a menina que brinca de boneca e imagina-se a mãe; a criança que,
na brincadeira, transforma-se em bandido, num soldado do exército
vermelho, num marinheiro – todas essas crianças brincantes representam
a mais autêntica e verdadeira criação. É claro que, em suas brincadeiras,
elas reproduzem muito do que viram. [...]. No entanto, esses elementos da
experiência anterior nunca se reproduzem na brincadeira exatamente
como ocorrem na realidade. A brincadeira da criança não é uma simples
recordação do que vivenciou, mas uma reelaboração criativa de
impressões vividas. (SILVA, 2009, p. 115).

Desta forma, a imaginação e a criação se desenvolvem como um processo gradativo
a partir das brincadeiras, condição de vida, necessidades, desejos, interação com o meio,
adultos e cultura de onde se vive. Ao criar situações nas brincadeiras, a criança usa sua
imaginação que pode surgir da realidade conhecida e por influência do meio em que se
vive, inclusive, podendo ser recriada a partir do que se fantasia.
Por meio da fantasia surgida, inicialmente, pela imaginação as crianças têm a
oportunidade de trazer outros elementos para algo já conhecido, criando assim, outras
possibilidades. Quando vê um quadro, por exemplo, pode apropriar-se da imagem inicial,
para complementá-la com outras combinações. Um exemplo típico dessa situação é quando
ao vir uma enceradeira com algumas roupas sobre ela, uma criança sob a condição de meia
luz e a certa distância, enxerga nesse objeto a figura de uma pessoa.
Nessa perspectiva, Leardini (2015), aborda em sua pesquisa, Um estudo sobre a
qualidade do ambiente educativo da creche, que é necessário se organizar a escola de
Educação Infantil com o objetivo de promovê-la como um ambiente educativo de acordo
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com a necessidade das crianças. Para ela, a organização do espaço físico, a variedade de
materiais, de brinquedos e as relações interpessoais, juntamente com as atividades
adequadas às necessidades dos pequeninos, são fatores relevantes para que as crianças se
desenvolvam a partir da imaginação, fantasia e experimentação. Um ambiente pensado
pedagogicamente como elemento formador contribuíra para que as crianças vivenciem
experiências variadas, que coadunam com o desenvolvimento dos pequeninos.
Para melhor entendimento, Vygotsky, nos explica a relação entre o real e a fantasia
em quatro possibilidades. Primeira lei, as formas em que pensamos são compostas por
elementos retirados da realidade concreta, das nossas experiências anteriores. Segunda lei,
a relação se estabelece por intermédio de produtos da imaginação que criam imagens
amalgamadas a fenômenos complexos da realidade. Na primeira, a imaginação está
vinculada à experiência, e na segunda, à fantasia. A terceira lei, se efetiva com o aspecto
emocional, que se vincula entre a função imaginativa e a realidade. E por último, na quarta
lei, o real e a fantasia estão fundamentados no princípio explicativo da originalidade. Ou
seja, algo surgido como novo!
Quando as professoras trazem referências aos espaços como condição para o
aprendizado na perspectiva de criar, recriar e interagir reportamo-nos a Horn (2004), que
nos esclarece sobre a importância da necessidade de se ter espaços lúdicos organizados
para o desenvolvimento sociocultural e afetivo dos pequeninos.
Da mesma forma, Teixeira (2012), relata em sua pesquisa A mediação de uma
professora de Educação Infantil nas brincadeiras de crianças ribeirinhas, que o
desenvolvimento das crianças se tornou possível a partir do compromisso e do
entendimento da professora em preparar espaços organizados para as brincadeiras com o
objetivo de intervir nos processos de construção de significados, utilizando a brincadeira
para ampliar a linguagem infantil, vindo ao encontro da proposta desta pesquisa em
investir nas professoras da creche Prisma para a qualificação do atendimento aos
pequeninos.
Assim, tal qual a professora de ribeirinha, sujeito da pesquisa de Teixeira, as
professoras da creche Prisma tem contribuído com o desenvolvimento das crianças a partir
de revitalizações dos espaços lúdicos devido a momentos de mediação observada prova-se
a necessidade de se propiciar novos desafios sempre que os bebês dão sinal de que
precisam de mais experiências para se desenvolver.
Horn (2004), apoiando-se em Nayume Lima (1989), sobre a arquitetura dos espaços
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escolares ressalta que outrora eram organizados para conter e disciplinar. As crianças não
tinham suas necessidades respeitadas, os espaços eram organizados para se manter o
controle, com carteiras enfileiradas e corredores estreitos, impedindo os movimentos e as
ações dos pequenos.
A autora revela que, nos dias de hoje, há em algumas instituições a intenção de se
conter os pequeninos com organização de filas, atividades dirigidas individualmente,
vigilância e ordenamento constantes, com o objetivo de se manter a disciplina, garantir a
segurança ou de se impor limites. Ressalta que quando há entendimento por parte das
professoras da importância do espaço físico na Educação Infantil enquanto lúdico
pedagógico, as crianças estabelecem relações entre o mundo e as pessoas, desenvolvendose social, emocional e intelectualmente.
Chateau (1989) aponta que a crianças, nos jogos infantis, em seus momentos de
brincadeiras, se dedicam para o alcance de seus objetivos da mesma maneira que um
adulto no desenvolvimento de suas ações.

Fazendo massa de areia, edificando com cubos, brincando de barco, de
cavalo, de trenzinho, você verá, observando seu rosto, que ela dá sua
alma ao assunto em questão, que é tão absorvida em tudo isso quanto
você em suas pesquisas sérias. (CHATEAU, 1989, p. 44).

De acordo com o RCNEI, para a organização dos espaços lúdicos deve-se
considerar o prazer, a segurança, o conforto, a motivação, a fantasia e a imaginação como
subsídios essenciais para o desenvolvimento dos pequeninos.
O documento defende que os espaços sejam preparados considerando as
experiências interativas, de trocas afetivas e sociais, manipulação de objetos, construção,
brincadeiras de encaixe, expressão de várias linguagens corporais, motoras, orais e
gráficas, inclusive, como garantia do direito a aprendizagem.
Além destes norteadores, o Manual de Orientação Pedagógica do Ministério da
Educação aponta que estes espaços devem ser planejados com cores suaves, claras, arejado
e ensolarado, garantindo a exploração, o conforto e a segurança. A diversidade de
organização vária de acordo com cada instituição, porém é necessário que se tenha o
cuidado de garantir o acesso com várias possibilidades de explorações e experimentações,
no qual os pequeninos brinquem, criem e recriem. Garantir o acesso a espaço de qualidade
é propiciar a possibilidade de desenvolvimento.
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Para a criança, o espaço é o que sente o que vê e o que faz nele. Portanto,
o espaço é sombra, é escuridão; é grande, enorme ou, pelo contrário,
pequeno; é poder correr ou ter de ficar quieto, é esse lugar onde pode ir,
olhar, ler, pensar.
O espaço é em cima, embaixo, é tocar ou não chegar a tocar; é barulho
forte, forte demais ou, pelo contrário, silêncio, são tantas cores, todas
juntas ao mesmo tempo ou uma única cor grande ou nenhuma cor.
O espaço, então, começa quando abrimos os olhos pela manhã em cada
despertar do sono; desde quando, com a luz, retornamos ao espaço.
(FORNEIRO apud ZABALZA, 1998, p. 231).

Ainda a respeito da categoria, “imaginação e fantasia”, referente à pergunta: Como
os bebês brincam na percepção das professoras? As professoras nos trouxeram as seguintes
respostas:
A professora Rapunzel salienta que os pequenos “[...] Gostam de colocar e tirar os
brinquedos, de jogar os objetos”.
A Branca de Neve ressalta que as crianças “[...] Exploram todos os espaços da sala
e solário”.
Cinderela enfatiza que “[...] Gostam muito de sons e músicas”.
A professora Bela Adormecida ressalta que brincar com os “[...] brinquedos
variados possibilita a imaginação e a fantasia”.
As respostas das professoras apontam o interesse dos bebês em explorarem
materiais diversos como se fossem brinquedos, para eles, não importa se o brinquedo é
estruturado ou não. As professoras disseram que brincar com objetos diversos tirando-os e
colocando-os em algum recipiente, por exemplo, é algo que os fascina. Nestes momentos,
os bebês experimentam o objeto e se experimentam agindo com ele e sobre ele. O que
importa, é que, sejam brinquedos ou objetos que despertem a curiosidade dos bebês.
Brougerè (2006, p. 77), afirma que a brincadeira antes de tudo é uma confrontação
com a cultura. Nela a criança se relaciona com conteúdos culturais que reproduz e
transforma, dos quais se apropria e lhes dá uma significação.
Desse modo, concluímos que os objetos variados que tanto despertam o interesse
dos bebês propiciam possibilidades diferentes daquilo que o brinquedo em si traz a partir
de sua originalidade. Para os bebês, as sucatas como caixas de papelão, por exemplo, têm
outros significados, como carrinhos, bacias, barcos ou outros tipos de objetos, o que
importa é que de alguma forma trazem para os bebês possibilidades que percorrem o
imaginário de cada um, promove prazer e possível desenvolvimento, a partir de seu
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interesse e necessidade. Quando brincam, aprendem! A verdadeira brincadeira está baseada
na liberdade e na iniciativa daquele que brinca.
É a criança que atribuíra significado ao brinquedo que explora, por esta ação o
brinquedo terá novos significados, que nem sempre será compreendido pelo adulto que o
acompanha. Daí entender o uso de sucatas como proveniente de prazer e felicidade para a
criança que a explora.
No que tange a categoria “espaços” em resposta a questão: Em momentos de
observações, com que brinquedos você percebe que os bebês mais brincam? As respostas
das professoras foram:
A professora Rapunzel afirma que os pequenos “[...] Testam-se muito
corporalmente sobem, desce em tudo o que é de seu alcance”.
Para a Branca de Neve as crianças brincam mais “[...] Com chocalhos e bolas”.
Cinderela afirma que “[...] Percebo que se interessam mais por objetos
diversificados”.
E Bela Adormecida evidencia que os bebês “[...] Gostam de brincar com
brinquedos variados, mais o que chama mais a atenção da turminha são as caixas de
papelão”.
Neste bloco de respostas as professoras trouxeram além do interesse dos bebês por
caixas e outros objetos, os brinquedos industrializados e o próprio corpo como meio de
explorar os espaços e a si mesmo. O brinquedo industrializado, ou manufaturado para
Brougerè (2006), tem função pré-destinada, ele conserva seu caráter de brinquedo,
diferente do brinquedo criado, que é o que a criança quer que seja.
Quando a criança brinca com um brinquedo projetado pelos adultos, tem-se a
possibilidade de que o explore a partir do que a sociedade determinou, pois o brinquedo
encerra uma representação para a criança a partir do momento que é escolhido pelo adulto.
Deste modo, o chocalho e a bola que a professora Branca de Neve relata como brinquedos
que as crianças mais brincam, segundo o autor, são objetos limitadores para os bebês,
enquanto que as sucatas ou caixas, simples objetos do cotidiano das ações dos adultos, são
mais significativas para o desenvolvimento a partir do interesse, exploração, curiosidade e
imaginação dos bebês.
Ao se pensar em desafios ou propostas cotidianas para os pequeninos, deve-se ter o
cuidado de observar o grupo de crianças, a partir de sua necessidade. Esta observação deve
ser minuciosa e detalhada, pois as crianças informam por meio de suas ações o que
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desejam e o que lhes é necessário e significativo para despertar seu interesse.

É importante que o educador observe como as crianças brincam, como
estas brincadeiras se desenvolvem, o que mais gostam de fazer, em que
espaços preferem ficar, o que lhes chama mais atenção, em que
momentos do dia estão mais tranquilos ou mais agitados. Este
conhecimento é fundamental para que a estruturação espaço-temporal
tenha significado. Ao lado disto, também é importante considerar o
contexto sociocultural no qual se insere e a proposta pedagógica da
instituição, que deverão lhe dar suporte. (BARBOSA; HORN, 2001, p.
67).

4.3. As professoras e as mediações

E finalizando este primeiro momento, considerando a categoria corporeidade
referente à questão: Em que momento e como vocês reconhecem suas mediações nas
brincadeiras dos bebês? As respostas foram às seguintes:
A professora Rapunzel diz que “[...] Estou propondo muitos momentos em que eles
possam vivenciar esse interesse no movimento corporal com circuitos, cama elástica,
colchões e corridas”.
Branca de Neve ressalta que “[...] Mostrando possibilidades para que observem
como faz determinado objeto”.
Neste contexto, a professora Cinderela relata-nos que “[...] Observar as crianças e
como elas se relacionam com o meio, acredito ser a melhor mediação”.
E a professora Bela Adormecida, diz que “[...] Procuro não interferir muito nas
brincadeiras, acabo ajudando em movimentos que eles solicitam”.
As respostas das professoras pautaram-se na observação em relação aos bebês e nos
movimentos. Neste sentido, Rossetti e Ferreira (2007), evidenciam a importância da
organização dos espaços pensados pedagogicamente a partir da observação da professora,
necessária para transformá-lo constantemente em espaço de desafios.

Os espaços devem ser sempre atraentes e estimulantes para os bebês.
Portanto, eles devem ser observados, avaliados e mudados pelos
educadores na medida em que eles se desenvolvem e se interessam por
coisas novas. (ROSSETTI-FERREIRA, 2007, p. 148).
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O papel do professor ao observar as brincadeiras das crianças deve ser cuidadoso e
minucioso, pois nestes momentos, os bebês indicam o que precisam para se desenvolver. A
mesma autora nos traz a ideia de que os cantos pedagógicos despertam nos bebês a
imaginação e a fantasia, desse modo, destaca a zona circunscrita como essencial para esta
ação dos pequeninos.

A característica principal das zonas circunscritas é seu fechamento em
pelo menos três lados sejam qual for o material que o educador coloca lá
dentro, ou que as próprias crianças levam para brincar. Dessa maneira,
você pode delimitar essas áreas usando mesinhas ou cadeirinhas. Elas
também podem ser constituídas por caixotes de madeira ou cabaninhas,
desde que contenham aberturas. As cabaninhas podem ser criadas
aproveitando o espaço embaixo de uma mesa e colocando por cima um
pano que caia para os lados, contendo uma abertura, tipo porta. As
cortinas também podem ser úteis para delimitar um ou dois lados. É
importante que a criança possa ver facilmente a educadora, senão ela não
ficará muito tempo dentro dessas áreas circunscritas. (ROSSETTIFERREIRA, 2007, p. 151).

À luz do que nos traz a autora, consideramos que esse momento é muito rico para
despertar nos bebês a curiosidade, o desejo de se envolver com a ação e a possibilidade de
experimentação, inclusive com a participação da professora quando tem a oportunidade de
observá-lo enquanto brinca.
Assim, tal qual nos traz a teoria, na creche Prisma muitos momentos são marcados
pelas ações dos bebês envolvidos pelos espaços lúdicos enquanto elementos formadores.
Desse modo, várias são as situações apontadas pelas professoras que retratam esse
movimento. Como exemplo, em momentos de observação e rodas de conversas surgiram
dentre os sujeitos desta pesquisa os seguintes relatos: “Quando eles começam a não ter
mais motivação, aí eles olham, assim, e já não estão mais com tanto interesse, ah, então
vamos mudar aquele pedaço para chamar a atenção deles”. (BELA ADORMECIDA)
De uma forma muita simplista a professora Bela Adormecida relata a necessidade
de se repensar a prática no sentido de trazer para os bebês novas possibilidades, pois é
nítida, apesar de sua limitação em se comunicar, em relação aos bebês “[...] o que lhe
chamava a atenção, não desperta mais a curiosidade e o interesse necessário para a
exploração”.
A professora Cinderela também considera a reorganização importante, conforme
afirma: “[...] Vamos fazer alguma coisa para chamar a atenção. Enquanto eles estão ali

110

buscando, vendo alguma coisa, está atraente para eles, então não precisa mudar. A partir do
momento que eles perdem o interesse, tem que mudar”. (CINDERELA).
Do mesmo modo, a professora Cinderela compreende que para que haja
envolvimento dos bebês nas ações propostas é preciso que se tenha interesse. Para tanto, os
espaços e as atividades devem sempre estar atreladas aquilo à que os bebês têm como
interesse.
“[...] É, eu acho que não mudar totalmente, acho que tem que recriar, manter, porque
sempre tem interesse de algum. Você vai recriando aquilo, você vai colocando coisas
novas em cima do que já é proposto.” (RAPUNZEL).
Já a professora Rapunzel relata que tudo que se oferece, inicialmente, é considerado
como plataforma para avançar, neste sentido, o que se iniciou pode sofrer transformações
pautadas em conquistas anteriores.
Quanto aos movimentos dos bebês, Rocha e Kramer (2013), apontam que eles
ainda não falam sobre si, mas se percebem, o corpo é o maior instrumento de comunicação
para esta fase da vida, assim, é comum que penetrem na atividade dos adultos, fazendo-se
presente, buscando dialogar corporalmente.
Os bebês falam o que querem, o que sentem e do que precisam com todos os
recursos que o corpo possui. Para as autoras, trata-se do diálogo corporal. Quando os bebês
querem a atenção dos adultos, se arrastam, engatinham para que possam alcançá-los,
tocando-os, buscam o olhar ou puxam o seu rosto para que possam ter sua atenção. Desse
modo, as autoras destacam que há entre os bebês formas de se comunicar.
Para as autoras, os corpos das crianças se viram e elas se olham, emitem balbucios,
tocam-se, dialogam intensamente, mesmo sem palavras com articulação clara. O olhar e a
presença do outro – as crianças catalisam a comunicação.
São a partir dessas ações, que os bebês experimentam os movimentos de serem
conduzidos e de se conduzirem, desenvolvem e aprimoram várias técnicas de
deslocamento, logo a cada dia, tornam-se independentes.
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O corpo é o primeiro e mais natural instrumento, meio e objeto técnico do
homem. Antes das técnicas com instrumentos (usar objetos para atingir
finalidades), há as técnicas corporais. O corpo é utilizado para atingir
objetivos. Na creche, uma das técnicas corporais aprendidas é a ocupação
do chão para deslocamento (ficar sentado, acocorar-se, ficar de bruços,
arrastar-se, engatinhar e andar são passos na expansão das crianças no
espaço). Também ficar sozinho na companhia ou na proximidade dos
colegas, no chão, é uma competência a ser adquirida, a fim de ganhar
espaço, ser reconhecido, crescer. (MAUSS, 1974, apud, ROCHA e
KRAMER, 2013, p. 51).

Assim, considerando a forma peculiar de expressão dos bebês, em momentos de
rodas de conversa, essa condição foi apontada entre as professoras como uma das
dificuldades de se desenvolver um bom trabalho com os pequeninos e compreendê-los.
Porém, as professoras concordaram que o contato diário e a cumplicidade estabelecida,
após o período de adaptação propiciará entendimento a partir de gestos, olhares, toques,
balbucios, etc.

4.4. As trocas entre as professoras

Prosseguindo nossa pesquisa, partimos para a análise com mais uma roda de
conversa, para avaliar as trocas de saberes e experiências entre as professoras, indagamos a
respeito de como elas percebem as brincadeiras dos bebês nos cantos lúdicos da creche
Prisma.
As professoras iniciaram o diálogo contando experiências do cotidiano fomentando
a ideia de que nestes momentos, os bebês interagem e se movimentam o tempo todo com
outros bebês e com os adultos porque para eles tudo é novo, é aprendizado.
Elas compreendem que o aprendizado acontece por estratégias significativas ou
não. Tudo deve estar bem estruturado e planejado pedagogicamente para que se tenha o
resultado esperado, mesmo assim, percebem que nem sempre alcançam o que esperam,
pois para elas, são os bebês que norteiam os trabalhos. Deste modo, ao considerar todas as
questões surgidas nessa roda de conversa, enfatizamos os relatos que confirmam as
afirmações das professoras.
A professora Bela Adormecida relatou sua experiência vivida a partir da
observação e mediação na perspectiva de compreender a brincadeira da criança como
instrumento para o seu desenvolvimento.
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Quando as crianças brincavam na casinha de bonecas, passei a observar
uma de nossas meninas, após, algum tempo nesse movimento, constatei a
brincadeira de faz de conta com diversos tipos de brinquedos, e essa
menina que observei por vários momentos, passou a retratar um pouco do
que vive. No ouvido da boneca, se pôs a cantar e a beijar e depois de um
tempo se dirigiu a mim e disse “pô, vô no sop”. Ainda nesse exercício de
observar as crianças no cantinho da casinha, outra criança que apresentou
bastante dificuldade em sua adaptação, pegou uma peça de um jogo de
montar e o transformou em telefone para falar com sua mãe, passou
grande parte do tempo conversando e se divertindo em sua fantasia.
Também acredito que a melhor forma de mediar é a observação, pois com
isso a gente pode intervir sempre que for necessário. (BELA
ADORMECIDA).

A professora Cinderela relatou-nos a importância de se olhar para o bebê no sentido
de ouvi-lo para que ele seja o norteador de seu planejamento.

O trabalho com bebês é bastante ou na maior parte do tempo de interação,
movimento, interagir com os bebês o tempo todo, observação, porque
para eles tudo é novo, e tudo é um aprendizado, o resultado depende das
oportunidades e das experiências significativas que oferecemos a eles, de
uma boa infraestrutura, de projetos pedagógicos e de planejamento. Que
o planejamento às vezes é refeito né? Nem sempre dá certo, a gente
espera um resultado e sai outro, muita observação, porque eles vão se
desenvolvendo e a partir deles, da resposta que eles trazem, a gente entra
com uma nova atividade, um novo planejamento, porque eles se
desenvolvem muito rápido. (CINDERELA).

Compreendendo a necessidade de se propiciar o que é significativo para a criança a
professora Rapunzel relatou que:

A brincadeira simbólica, que é o maior interesse deles, né? Então a gente
tenta promover o quanto mais de imaginação, de criatividade para estas
brincadeiras aí, né? Utilizando materiais diversos, né? Bonecas, panelas,
né? E eles têm bastante interesse nessas brincadeiras simbólicas aí.

A professora Branca de Neve em seu relato defendeu a importância de se ter tudo
bem planejado para que os bebês se envolvam nas propostas.

Quando a gente foi para o espaço da horta, eles pegaram a terra, mexeram
na terra, jogaram terra na mão da gente. Eles ficaram observando a gente
plantando. Eu acho que a autonomia deles funcionou muito bem com os
espaços melhores estruturados. O planejamento é essencial para o
sucesso. (BRANCA DE NEVE)
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Na creche Prisma, nos momentos de reflexão as professoras, em seus pares,
considerando as turmas de crianças planejam as ações pedagógicas para que as atividades
aconteçam de forma organizada, com respeito ao tempo e ao espaço do outro. Tudo é
discutido e decidido em conjunto, pois se observou durante a pesquisa que as professoras
entendem que os bebês são de responsabilidade de todas. Desta forma, compreendem as
ações coletivas como o melhor caminho a atender à necessidade e realidade de cada um
dos bebês matriculados na unidade.
Uma situação corriqueira e desenvolvida em acordo são os momentos de ações
coletivas que comemoram os aniversariantes do mês, com peças teatrais, bailes, karaokê e
outras atividades que oportunizam a interação entre todos. Nestes momentos, tudo é
pensado e organizado para que os bebês possam se divertir e brincar.
Bezerra (2013), em sua pesquisa, O espaço na Educação Infantil: a constituição do
lugar da criança como indicador da qualidade, enfatiza a importância do papel da criança
para o planejamento do professor, nos traz que suas manifestações e experiências norteiam
as estratégias pedagógicas, uma vez que, seus desejos e vontades devem ser considerados.
A autora ressalta que a transformação e o desenvolvimento dos pequeninos só acontecem a
partir do que lhes é relevante e significativo. De tal modo, na creche Prisma as professoras
discutem e trocam experiências em momentos de formações, as várias investidas dos bebês
na tentativa de solicitarem o que desejam.
As professoras da creche Prisma relatam que compreendem a importância da
brincadeira e da imaginação dos bebês desta faixa etária, e que desconsiderar esta situação
como necessidade para o desenvolvimento dos pequeninos é retroceder. Por isso, conforme
descrito abaixo, relatamos as afirmações das professoras sobre a importância da
brincadeira e da imaginação dos bebês.

É brincando que a criança vai se relacionar, se socializar, interagir,
evoluir, formar conceitos, é na brincadeira conforme vai crescendo, que a
própria criança estabelece Regras. [...] Na casinha de bonecas as crianças
brincam com muito entusiasmo e aos poucos vão interagindo com os
pares. Cozinham, fazem os “bebês” dormirem, empurram carrinho de
supermercado e dentro de suas possibilidades se comunicam. Alguns são
mais calados, por vezes, até brincam sozinhos, mas também exploram o
espaço em busca de desafios e novas aventuras. (CINDERELA).
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Para a professora Rapunzel:

Nossas crianças são muito criativas e costumam brincar bastante,
independente do espaço e do tempo. Se o espaço organizado é específico
brincam, se não é, criam! [...] Ao contar as histórias exageramos nas
expressões faciais e corporais e muitas crianças passam a brincar com a
imitação na tentativa de recontar as histórias com as caras e bocas que
fazemos (RAPUNZEL).

A professora Bela Adormecida ressalta que: “A partir dos livros, no espaço de
leitura, na Bebeteca, já brincam com os fantoches falando sem parar, imitando o momento
de contação de histórias.” (BELA ADORMECIDA). E a professora Branca de Neve
complementa, “[...] os bebês usaram a imaginação, criando com as peças, cavalo, banco,
carrinho e boia”. (BRANCA DE NEVE).
Ressaltamos que na creche Prisma o brincar não é desconsiderado, porém, a cada
troca de experiência e momento de discussão, fica mais claro o quanto hoje as professoras
compreendem a necessidade e a importância dos espaços lúdicos como elementos
formadores para o desenvolvimento dos bebês, seja a partir de brinquedos estruturados,
industrializados ou de sucatas.
Assim, neste diálogo, por várias oportunidades foram apontados nas rodas de
conversa os materiais recicláveis como grandes aliados e de interesse dos bebês, pois
segundo as professoras, eles exploram esses materiais com muito entusiasmo.
Neste sentido, citam as sucatas como importantes instrumentos para o
desenvolvimento da criatividade e imaginação, em especial a professora Bela Adormecida,
por ser esta uma de suas características no desenvolvimento de seu trabalho. Abaixo,
relatos das professoras a respeito do interesse dos bebês com a exploração de materiais
recicláveis diversos:

Quando as crianças pegam um frasco de shampoo e o mesmo se
transforma em celular e a criança olha para mim e me convida para ir ao
mercado. Quando se enrolam nos tecidos e falam vamos tomar banho e ir
ao trabalhar. Quando brincam com as panelinhas fritando ovos e nos
convidam para comer, percebe-se que imitam situações de seu cotidiano.
[...] Diversas sucatas pra que eles desenvolvam mesmo, porque a sucata
se transforma em tudo, em telefone, num violão, num [...] Às vezes, eles
usam tecidos, pedem tecidos [...] O que eles vão pedindo, a gente vai
fornecendo e vai os deixando viajarem na imaginação para todos os
lugares. (BELA ADORMECIDA).
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A professora Bela Adormecida ainda relata-nos a brincadeira que criou com
materiais recicláveis:

Brincamos com um jogo bem legal. Esse jogo foi confeccionado por
todos nós, adulto e crianças, chama-se, o jogo dos canudinhos. Cada
criança participou da confecção no momento da pintura da caixa, que por
sinal ficou bem bonita. Após a pintura, conversamos sobre as regras do
jogo e, assim começamos a brincadeira. (BELA ADORMECIDA).

A professora Branca de Neve descreve a atividade com a caixa de sensações:

No ateliê fizemos uma atividade com a caixa de sensações. Na caixa,
foram colocados vários objetos e, assim as crianças passaram a explorálos. Colocaram as mãozinhas e foram pegando os objetos onde sentiram
suas diversas texturas. Fomos dizendo a eles quando era macio, áspero,
crespo, liso e assim por diante. No começo, a maioria teve medo e se
recusou a colocar as mãozinhas, depois, ao verem os amiguinhos
colocando as mãozinhas, foram se soltando e explorando também. Foi
uma atividade bem legal e acabou por prender a atenção de cada um deles
por um período maior. (BRANCA DE NEVE).

Quanto à mediação, em vários momentos da pesquisa, as professoras afirmaram
que precisam observar e incentivar os bebês nos momentos das brincadeiras, além de
provocá-los com os objetos e brinquedos disponibilizados nos espaços. A partir de
materiais e movimentos diversos os bebês tendem a interagir mais e melhor. Elas
compreendem a observação como aliada de suas ações para pensarem pedagogicamente
em como atender aos anseios dos pequenos. Desse modo, destacamos algumas falas das
professoras:
Observar as crianças e como elas se relacionam com o meio, eu acredito
ser a melhor mediação. E a partir dessa observação, proporcionar a
melhor forma para que ela conheça, experimente, vença desafios e se
relacione com o mundo ao seu redor e como elas se relacionam com o
meio, acredito ser a melhor mediação. (CINDERELA).

Para a professora Branca de Neve “[...] o professor tem de se envolver nas
brincadeiras, juntamente, com a criança, mostrando, algumas vezes, possibilidades para
que ele possa desenvolver outras”. Neste contexto a professora Cinderela, ressalta que:
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Eu vejo que aqui na nossa creche a preocupação que tiveram com os
espaços foram planejados em função da criança, de como deve ser o
desenvolvimento da criança, para desenvolver a autonomia, socializar,
são momentos de socialização, de interação. A criança adquire
autonomia. Você observa ela brincando, você a deixa brincar e observa.
Através da observação, você vai vendo os ganhos de cada um, como eles
crescem em pouco tempo, como eles desenvolvem em motricidade, em
raciocínio, em resolução de problemas, então é uma observação
constante. E eu penso que o espaço deve ser constantemente, observado
porque ele sempre tem que oferecer desafios, estar proporcionando
desafios novos... Eles aprendem muito rápido, o desenvolvimento deles é
muito rápido, eles chegam a dominar, aí a gente tem que reformular,
repensar. (CINDERELA).

Para as professoras, preparar o espaço e propiciar desafios é imprescindível, em
especial porque neste momento a interação entre criança e adulto surge como uma
possibilidade maior. Segundo a fala de uma das professoras, a mediação nesta situação
poderá inclusive ocorrer quando a criança brinca com o adulto, pois para ela, as crianças
não nascem sabendo brincar, aprendem com os amiguinhos e com os adultos.

Ah! Vê-se que a gente tem materialzinho novo, então eles foram lá e
pegaram dois ferrinhos, três ferrinhos, aí você vai lá, você ensina, não,
mas o ferrinho é para passar a roupa, aí eles vão lá e já começam a imitar
a gente. É importante a gente mostrar, eles não sabem como brincar.
(BRANCA DE NEVE).

É muito interessante observar e analisar as falas das professoras, considerando suas
convicções e entendimentos. Nesse sentido, quando a professora Branca de Neve relata a
importância de se ensinar o bebê a brincar, essa premissa é constatada à luz de alguns
autores em suas teorias, porém outros autores referendam-nos com a ideia de que o brincar
das crianças perpassa por sua imaginação e fantasia, oportunizando-lhe significar qualquer
meio ou objeto do seu modo. Daí a necessidade de se propiciar para o professor momentos
ricos de formação continuada, para que juntos possamos discutir e rediscutir as práticas, a
fim de que um possa contribuir com o outro em suas concepções e práticas.
Deste modo, Silva, (2015, p. 30 apud PEREIRA, 2008, p. 122), ressalta que a
professora tem papel importante para ensinar, propor, incentivar, auxiliar nas brincadeiras,
mas também para ajudar as crianças a se relacionarem umas com as outras. Não se trata
apenas de ensinar a brincar com este ou aquele brinquedo, mas sim de ensinar a brincar
com outras crianças, de aprender a se relacionar com as pessoas.
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Enquanto Rezende (2012), em sua pesquisa, O brincar livre de crianças na
brinquedoteca: análise de frequência das ações motoras, tipos de brinquedos,
brincadeiras e interações sociais, defende que independentemente do tipo de brincadeira,
sexo e outras diferenças, as crianças precisam expressar seus desejos estabelecendo
relações com o meio, objetos, seus pares, e adultos por meio da brincadeira.
Compreendendo que a partir das relações nas brincadeiras a criança tem oportunidade de
desenvolver os aspectos social, afetivo e motor.
Corroborando com essa ideia, Silva (2015), em sua pesquisa, Organização
utilização dos espaços físicos na Educação Infantil: um estudo sob a ótica do gênero,
aponta que o professor deve ter sensibilidade ao organizar os espaços lúdicos pedagógicos,
respeitando e acolhendo os olhares das crianças com brinquedos e brincadeiras que
propiciem o desenvolvimento, para as crianças seus quereres e necessidades não estão
pautados em cor, raça ou sexo.
Ainda pensando na brincadeira como fonte de aprendizado, a professora Cinderela
afirma que quando a brincadeira é livre ela aproveita este momento, para observar a
criança, e assim introduzir outras estratégias que venham ao encontro de sua necessidade.
Nesses momentos, situações de desafios surgem entre os pequeninos e com a certeza de
que não haverá perigo, a professora permite que a própria criança resolva a situação.
Segundo a professora, sua intervenção só acontecerá caso a criança corra algum risco.
Quanto a isso a professora relata:

Porque através da brincadeira livre, você observa, eles solucionam
problemas, que nem às vezes o bebê dá uma cambalhota, um se enrosca
no outro, você vê... Bom, ali não tem nenhuma situação de risco, você só
observa pra ver, como ele vai resolver aquela situação, como ele vai sair
daquilo, e ele sai. (CINDERELA).

As professoras relataram que a partir da mediação pela observação têm a
oportunidade de planejar e replanejar às ações, já que percebem as necessidades dos
pequeninos surgindo, assim outras possibilidades e desafios para que possam vencer e
ultrapassá-los. A intencionalidade da professora deve pautar-se naquilo que se quer atingir
e mais que isso, estar centrada naquilo que os bebês precisam e demonstram em seus
movimentos, em especial, quando brincam, pois é brincando que se aprende a viver!
Indagadas a respeito da função da observação quando as crianças brincam, as
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professoras disseram que é a partir dela que se pode constatar o progresso, o crescimento e
a evolução da criança. A cada provocação os bebês tendem a vencê-los. Brincar, neste
contexto, é um exercício para a memória, que contribui inclusive com a criatividade.
Quando brincam, as crianças se desenvolvem, se relacionam, se socializam,
interagem, evoluem, formam conceitos e desenvolvem a autonomia contribuindo para que
seja um adulto independente e seguro. “É muita observação, porque eles vão se
desenvolvendo e a partir deles, da resposta que eles trazem, a gente entra com uma nova
atividade, um novo planejamento, porque eles se desenvolvem muito rápido”.
(CINDERELA)
Em mais uma roda de conversa a professora Rapunzel relata-nos o seu modo
peculiar de contar história. Constrói as personagens de modo a torná-las concretas para os
bebês. Afirma que, desse modo, os bebês podem pegá-las e observá-las tornando-as mais
significativas e facilitando o vivenciar na reprodução da história. Diz que sua intenção é
contribuir para o desenvolvimento do vocabulário e reconhecimento dos animais e pessoas
de cada uma das histórias que são contadas. Neste sentido, pôde comprovar que o
envolvimento das crianças é bastante satisfatório e significativo. Quanto a isso Oliveira
(2010, p. 18), aponta que:

Elaborar uma proposta pedagógica orientadora do trabalho realizado em
creches e pré-escolas requer que se investigue como se estruturam as
condições de vida das crianças pequenas, os múltiplos contextos sociais
que constituem seus recursos de desenvolvimento e como os parceiros de
interação da criança com ela constroem significações.

Outras professoras trouxeram para a roda de conversa experiências no campo das
artes com as pinturas em chocolate e o livro Bom dia todas as cores. Na pintura com
chocolate, o material comestível possibilitou aos bebês a oportunidade via experimentação
de explorar com liberdade e se lambuzar à vontade. Na atividade com o livro, além da
pintura, as crianças tiveram a oportunidade de conhecer e reconhecer algumas cores,
desenvolver a coordenação motora e ampliar o vocabulário.
Em continuidade, nessa roda de conversa, citaram-se ações desenvolvidas a partir
de projetos, dentre eles a “Mascote”, que aconteceu coletivamente. Em momento de
planejamento, todas as professoras consideraram esse projeto importante porque além de
todas as intenções apresentadas, traria maior envolvimento das famílias, que ocorreu a
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partir da confecção do bichinho, até o cuidado em família, quando visitou as casas das
crianças da creche. As professoras pontuaram a questão da afetividade e do cuidado que as
crianças tiveram com a mascotinha ao levarem para suas casas. Evidenciaram-se a partir
dos registros, desenhos e escritas organizados pelas crianças e suas famílias o
envolvimento prazeroso com que cada um vivenciou essa experiência.
Questionadas a respeito da intencionalidade ao planejar o Projeto Mascote: visita
sua casa, a professora Branca de Neve relatou-nos que seu objetivo era “[...] propiciar aos
bebês o acesso aos diversos portadores de textos com o intuito de que pudessem manuseálos e compartilhá-los com os amiguinhos e adultos”.
As professoras da creche Prisma desenvolvem como proposta pedagógica projetos
na Educação Infantil. Logo, é interessante apontar a origem da palavra. De acordo com o
dicionário Aurélio da Língua Portuguesa (apud NOGUEIRA, 2011, p. 30), a palavra
projeto origina-se do latim projectu, de lançar à diante, e que se refere à ideia de executar
ou realizar algo, no futuro. Esboço ou risco de obra a se realizar. “Para as crianças, a
metodologia de projetos oferece o papel de protagonistas das suas aprendizagens, de
aprender em sala de aula, para além dos conteúdos, os diversos procedimentos de pesquisa,
organização e expressão dos conhecimentos”. (BARBOSA; HORN, 2008, p. 87).
O projeto Mascote garantiu a relação escola-família, visto que tanto as crianças
como os adultos da creche e as famílias participaram de todas as ações propostas,
promovendo a interação e o desenvolvimento dos pequenos a partir da parceria
estabelecida por todos.
Diante do exposto, vimos o quanto à roda de conversa possibilita momentos de
reflexão. Kramer (2013), a aponta como um dispositivo pedagógico que contribui com o
trabalho educativo, uma vez que, ao compreender como sujeito de direito à criança, desejo
e conhecimento, faz-se urgente uma pedagogia para a Educação Infantil alicerçada na
comunicação dialógica para a imersão de um trabalho educativo pautado na cooperação,
autonomia e afetividade, como ato político.
A autora enfatiza o quão importante é pensar em uma pedagogia para a infância,
para que se compreenda a criança como sujeito social. Neste sentido, a formação é
imprescindível, já que trata de um momento essencial para os adultos e pequeninos. É a
partir dela que se constitui enquanto sujeito da ação, pela ação e para a ação. Nestes
momentos, muitos quereres, saberes, desejos e necessidades é redirecionado para outros
possíveis caminhos. Nesse sentido, recorremos à Nóvoa (1992b, p. 9), que discorre sobre a
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profissão de professor:

[...] precisa dizer e contar: é uma maneira de compreender em toda sua
complexidade humana e científica. É que ser professor obriga a opções
constantes, que cruzam a nossa maneira de ser com a nossa maneira de
ensinar; que desvendam na nossa maneira de ensinar a nossa maneira de
ser.

Desta forma, este espaço de diálogo, configura-se como um espaço em que as
professoras trocam situações significativas e variadas, elas partilham e confrontam ideias,
com liberdade para falar e expressar, proporcionando ao grupo e a cada indivíduo, o
crescimento na compreensão dos seus próprios conflitos. Nesse sentido, Pimenta e
Anastasiou (2002, p. 199), ressaltam:

A profissão professor exige de seus profissionais alteração, flexibilidade,
imprevisibilidade. Não há modelos ou experiências modelares a serem
aplicadas. A experiência acumulada serve apenas de referência, nunca de
padrão de ações com segurança de sucesso. Assim, o processo de
reflexão, tanto individual como coletivo, é a base para a sistematização de
princípios norteadores de possíveis ações, e nunca de modelos.

Portanto, é no cotidiano da creche que as professoras aprendem que os desafios
serão vencidos, quando permitem ouvir seus colegas com humildade e respeito.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta pesquisa teve por objetivo observar e analisar como as professoras se
apropriam dos espaços lúdicos para torná-los elementos formadores. Buscamos responder
as seguintes perguntas: O que as professoras entendem por espaços lúdicos da creche?
Como os bebês brincam na percepção das professoras? Os dados foram coletados via
observação nos diferentes espaços lúdicos da creche e por discussões em rodas de
conversa.
Após reflexão nos vários momentos de observação e roda de conversa, as
professoras demonstraram compreender que o brincar, a partir dos espaços lúdicos, bem
como sua mediação, em especial pela observação, é de suma importância na primeira
infância.
Todas as professoras foram categóricas em afirmar que os bebês interagem e
surpreendem em suas ações e atitudes frente às estratégias propostas, quebrando o
paradigma de que por serem muito pequenos não entendem o que acontece a sua volta. Em
muitos momentos, os bebês agem com tranquilidade e espontaneidade nas explorações dos
vários espaços organizados com intencionalidade para que se desenvolvessem.
Mesmo que o educador tenha intencionalidade no que propõe, as professoras
percebem que surgem, por vezes, respostas diferentes das que acreditavam. Os bebês
surpreendem em suas ações com os diferentes espaços e objetos que lhes são
disponibilizados. Assim, como afirmou uma professora, “[...] quando brincam, criam,
recriam, imaginam, transformam e exploram experimentando os desafios que lhes são
propostos”. (RAPUNZEL).
A cada situação de mediação junto aos bebês, as docentes foram se envolvendo de
maneira mais tranquila, compreenderam que o bebê gosta de compartilhar com os adultos
e, assim perceberam as muitas formas de se mediar, em especial quando o bebê acaba
induzindo sua participação “convidando-as” a brincar.
Por vários momentos puderam brincar com os pequeninos sem que fossem
invasivas. Observando e acompanhando de maneira próxima, perceberam que os bebês se
animavam com suas brincadeiras quando se envolviam. Conforme observação ficou claro
que suas interferências foram bem-vindas e desejadas pelas crianças em muitas situações.
Colocaram-se por vários momentos nas rodas de conversa dizendo que os bebês
gostam de compartilhar suas comidinhas, suas bonecas, seus jogos e tudo o mais que os
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espaços oferecem. Relataram que algumas crianças dividiam os brinquedos entregando a
elas para que pudessem brincar também.
Nestas ações, averiguaram que podiam brincar com os bebês sem induzi-los ou
direcioná-los para as respostas que esperavam, por entender que os norteadores das
brincadeiras são as próprias crianças e que os papéis de cada uma são bem delimitados, em
especial, quando se deixam conduzir pela vontade das crianças.
Perceberam também que os bebês se sentiam mais felizes e seguros com suas
presenças, assim, desmitificaram que seriam invasivas nas brincadeiras e que o melhor
seria que brincassem entre si, o que não é verídico.
Os pequeninos gostam de brincar com seus amiguinhos, mas gostam do
envolvimento com os adultos nas várias brincadeiras do dia a dia da creche. As
professoras, por conseguinte, assimilaram que de alguma forma, esse movimento é
importante porque possibilita que as crianças aprendam a brincar com os amiguinhos e
com os adultos também.
Ficou claro para o grupo que a mediação da professora acontece de várias maneiras,
ou seja, mediar não é interferir nas vontades dos bebês, e sim uma oportunidade de
inserção entre os vários pares que o dia a dia na creche oferece, contudo, sem que o rumo
da brincadeira seja permeado pela vontade do adulto.
Compreenderam que via o acompanhamento e observação, em alguns momentos,
algumas crianças se isolam, mesmo que estejam próximas, brincam sozinhas. As
professoras relatam que esse momento deve ser respeitado para que os pequeninos tenham
o direito de se isolar até que sintam, novamente, o desejo de se inserir no grupo e com o
grupo.
As professoras afirmaram que foram dias intensos de aprendizado. A partir desta
experiência puderam exercitar suas ações de mediação, a fim de que pudessem também
aprender com os bebês, que mesmo bem pequenos, de maneiras variadas conseguem
comunicar e expressar seus desejos e vontades.
Todas as professoras, em um primeiro momento, julgavam de modo negativo a
mediação nos momentos de brincadeiras nos espaços lúdicos da creche. Entendiam que
esses momentos impediam as crianças de brincar da maneira que quisessem. Acreditavam
que de certa forma minimizariam a espontaneidade das crianças em suas investidas e
experimentações.
Com as rodas de conversa, as professoras compreenderam que os bebês precisam
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desses momentos para brincar livremente da maneira e com quem desejam, aos poucos
constataram que algumas realmente brincam sozinhas, mas em determinados momentos
procuram seus amiguinhos ou adultos para compartilhar suas brincadeiras.
Após essa vivência, verificaram que a mediação se dá de muitas maneiras, em
especial quando se observa e acompanha os pequeninos em suas ações a partir de uma
proposta inicial que possibilita criar, recriar e vencer os desafios que vão surgindo. As
professoras afirmaram que realmente puderam sentir que os bebês são de responsabilidade
de todos, pois sentem prazer em brincar com todas as pessoas que compartilham o dia a dia
na creche.
Enquanto pesquisadora/Assistente Pedagógica da creche e adulto brincante,
confesso que tive dificuldade em superar minha condição no sentido de me colocar
estritamente como pesquisadora, pois, diariamente desenvolvo meu papel na unidade
acompanhando-as (adultos e crianças) de maneira muito próxima.
Tenho como prática me envolver com as várias ações nos muitos espaços da creche,
sempre busco contato com as professoras e crianças, mas ainda assim, consegui me
distanciar para acompanhá-las sem que interferisse em suas ações diretas, em especial nos
vários cantos organizados para que as crianças explorassem com prazer em suas
brincadeiras diversas, ora nos cantos das casinhas, dos jogos, do ateliê, da cozinha
experimental, das cabanas, do parque interno e externo e em outros cantos organizados em
salas de aula, considerando-os imprescindíveis como contribuintes para o desenvolvimento
dos pequenos.
Certamente e conforme afirmado pelas professoras em momento de roda de
conversa, esta experiência propiciou a cada uma das participantes momentos ricos de
aprendizado entre os bebês e os adultos envolvidos, foram momentos de repensar as
concepções que precisavam ser revisitadas para que algumas mudanças acontecessem.
Esses momentos trouxeram oportunidade de reflexão e discussão essenciais para
que a postura e o trabalho docente da creche pudessem ser reavaliados, a fim de propiciar a
qualidade desejada por todos no âmbito da educação infantil, oferendo aos pequeninos o
que lhes é de direito, ou seja, uma infância rica em brincadeiras, desafios e explorações
necessárias para um desenvolvimento integral, saudável e prazeroso, em especial com a
interação entre adultos e bebês.
Outra condição, fortemente, relatada pelas professoras foi o reconhecimento da
importância dos espaços lúdicos da creche como aliados na perspectiva de oferecerem
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pequeninas possibilidades de se desenvolverem brincando.
Por fim, vale ressaltar que esse movimento tem se intensificado, já que os adultos
deixam ser guiados pelas crianças em suas brincadeiras e experimentações com muito mais
tranquilidade e envolvimento, a mediação passou a ser um movimento de mão dupla, ora
direcionado pelos adultos, ora direcionado pelas crianças.
Assim, a leveza do movimento trouxe melhorias e maior oportunidade para os
adultos e bebês da creche Prisma enquanto sujeitos de sua própria história, haja vista que o
mais importante é que todos possam compartilhar seus dias com o simples objetivo de
serem, e fazerem, um ao outro feliz.
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