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RESUMO 

 

SILVA, José Carlos da. A qualidade das práticas educativas em uma creche do município 

de Santo André (SP). 2018. 111 f. Dissertação (Mestrado) – Programa de Mestrado em Gestão 

e Práticas Educacionais, Universidade Nove de Julho (Uninove), São Paulo, 2018. 

 

Esta pesquisa-intervenção tem como objeto a qualidade das práticas educativas no berçário. 

Tem por objetivo geral analisar a qualidade das práticas educativas de um berçário que atende 

bebês de 0 a 2 anos de idade, localizado em uma creche do município de Santo André (SP), 

atentando-se, principalmente, para três aspectos: parceria com a família, educação continuada 

de professores e organização dos espaços e tempos da creche. Como objetivos específicos, 

delinearam-se: compreender de que forma duas agentes de desenvolvimento infantil (ADI), 

uma estagiária e a professora regente desenvolvem seu trabalho com os bebês e quais suas 

concepções de creche, criança e infância. Buscamos responder as seguintes questões: como as 

ADI, a estagiária e a professora compreendem o papel da creche? Que concepções de criança e 

de infância permeiam as práticas educacionais dessas profissionais? Elas consideram a creche 

como um direito da criança ou da mãe trabalhadora? A metodologia é de cunho qualitativo e o 

instrumento de coleta de dados é a observação da prática, discussão em rodas de conversa e 

reflexões em conjunto com uma professora, duas agentes de desenvolvimento infantil e uma 

estagiária, nos espaços de reunião de Organização de Trabalho (OT), além da análise dos 

documentos que regem a Educação Infantil. Como referencial teórico recorremos aos seguintes 

autores: Kramer (1992), Campos (2011), Rossetti-Ferreira (2002), Oliveira (2011), Craidy 

(2001), Freire (1996), Kuhlmann Júnior (1998, 2010) e Zabalza (1998). Constatamos com esta 

pesquisa que a professora e demais profissionais apresentam divergências de concepções de 

criança, que dificultam a coesão do grupo de trabalho na condução dos mesmos procedimentos 

para as diferentes situações e momentos do cuidar e educar. Diante dos dados, foi possível 

identificar a necessidade de incentivo, otimização de tempos e espaços, e formação continuada 

ofertada por meio de políticas públicas do município; assim como formações na própria unidade 

em que todos os segmentos possam discutir e refletir sobre aspectos da rotina pedagógica. 

Palavras-chave: Qualidade na Educação Infantil. Berçário. Creche. Bebês. Práticas educativas. 

  



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

SILVA, José Carlos da. The quality of educational practices in a nursery in the 

municipality of Santo Andre (SP). 2018. 111 p. Masters Dissertation. Master’s Program in 

Management and Educational Practices. Universidade Nove de Julho (Uninove), São Paulo, 

2018. 

 

This intervation-research has as an object the quality of educational practices in nursery. Has 

as a general objective analize the quality of educational practices of a nursery that attend babies 

from 0 to 2 years old, located in a nursery in the municipality of Santo André (SP), considering, 

mainly for three aspects: partnership with the family, continuing education of teachers, and the 

organizationof spaces and time in the day care. As an  especific objective outlined: understand 

how two Child Development Aids (CDA), one intern and the teacher developed their work with 

the babies and what are their conceptions of nursery, child and childhood. We seek for answer 

the following questions: as na CDA, the intern and the teacher understand the role of the 

nursery? What conceptions of children and childhood permeate the educational practices of 

these professional? They consider the nursery as a right for the child or the working mom? The 

metodology is qualitative and the instrument of data collection is the observation of the practice, 

discussion in conversation wheels and reflections together with a teacher, two child assistants 

and na intern, in the room of Work Organization (WO) meeting, beyond the analyses of the 

documents of Education. As theoretical reference we refer to the following authors: Kramer 

(1992), Campos (2011), Rossetti-Ferreira (2002), Oliveira (2011), Craidy (2001), Freire (1996), 

Kuhlmann Júnior (1998, 2010) and Zabalza (1998). We found with this research that the teacher 

and other professionals present divergences of conceptions of children, which hinder the 

cohesion of the work group in the conduct of the same procedures for the different situations 

and moments of care and education. Given the data, it was possible to identify the need for 

incentive, optimization of times and spaces, and continuous training offered through public 

policies of the municipality; as well as formations in the unit itself in which all segments can 

discuss and reflect on aspects of the pedagogical routine. 

Key words: Quality in Education. Nursery. Day Care. Babies. Educational Practices. 

 

  



 
 

 
 

RESUMEN 

 

SILVA, José Carlos da. La calidad de las prácticas educativas en un círculo infantil del 

municipio de Santo André (SP). 2018. 111 f. Tesis de maestría. Programa de Maestría en 

Gestión y Prácticas Educativas. Universidad Nove de Julho (Brasil), São Paulo, 2018. 

 

Esta investigación-intervención tiene como objeto la calidad de las prácticas educativas en el 

cuarto de niños. El objetivo de este trabajo es analizar la calidad de las prácticas educativas de 

un cuarto de niños que atiende a bebés de 0 a 2 años de edad, ubicado en un círculo infantil del 

municipio de Santo André / SP, atentándose, principalmente a tres aspectos: asociación con la 

familia, educación continuada de profesores, y la organización de los espacios y tiempos del 

círculo infantil. Como objetivos específicos se delinearon: comprender de qué forma dos 

agentes de desarrollo infantil (ADI), una interna y la profesora regente desarrollan su trabajo 

con los bebés y cuáles sus concepciones de círculo infantil, niño e infancia. Buscamos responder 

las siguientes cuestiones: ¿cómo las ADI, la interna y la profesora comprenden el papel del 

círculo infantil? ¿Cuáles concepciones de niño y de infancia permean las prácticas educativas 

de esas profesionales? ¿Ellas consideran al círculo infantil como un derecho del niño o de la 

madre trabajadora?. La metodología es de cuño cualitativo y el instrumento de recolección de 

datos es la observación de la práctica, discusión en ruedas de conversación y reflexiones en 

conjunto con una profesora, dos agentes de desarrollo infantil y una interna, en los espacios de 

reunión de Organización de Trabajo (OT), además del análisis de los documentos que rigen la 

Educación Infantil. Como referencias teoricas recurrimos a lós seguientes autores: Kramer 

(1992), Campos (2011), Rossetti-Ferreira (2002), Oliveira (2011), Craidy (2001), Freire (1996), 

Kuhlmann Júnior (1998, 2010) e Zabalza (1998). Se constató con esta investigación que la 

profesora y demás profesionales presentan divergencias de concepciones de niño, que dificultan 

la cohesión del grupo de trabajo en la conducción de los mismos procedimientos para las 

diferentes situaciones y momentos del cuidar y educar. Ante los datos fue posible identificar la 

necesidad de incentivo, optimización de tiempos y espacios, y formación continuada ofrecida 

por medio de políticas públicas del municipio; así como formaciones en la propia unidad en 

que todos los segmentos puedan discutir y reflexionar sobre aspectos de la rutina pedagógica. 

Palabras clave: Calidad en la Educación Infantil. Cuarto de niños. Círculo infantil. Bebés. 

Prácticas Educativas. 
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APRESENTAÇÃO 

 

É pensando criticamente a prática de hoje ou de ontem que se pode melhorar 

a próxima prática. (FREIRE, 1996, p. 39). 

 

 Um olhar distanciado, um encantamento através das grades das escolas me leva, na 

juventude, a almejar um espaço para trabalhar na Educação Infantil. O colorido dos espaços e 

parques das unidades, o burburinho das crianças, a algazarra tímida dos pequeninos, e um 

convite ainda na graduação, no final dos anos de 1980, levaram-me a definir a Educação 

Infantil, mais precisamente a creche, como área de trabalho. 

 Tenho lembranças bem significativas de meus primeiros anos escolares, sempre em 

escolas públicas; recordo-me precisamente dos nomes das professoras do 1º e do 2º ano: Alice 

e Geni. Recordação dos ensaios de festividades no anfiteatro da unidade escolar, dos desfiles 

com suas belíssimas fanfarras que se apresentavam em espaços públicos em datas cívicas 

comemorativas. Da época do antigo ginásio lembro-me do exame admissional, sendo que no 

meu bairro poucas crianças atingiram a média para a primeira chamada; que fui representante 

de sala em alguns anos e que alguns professores se tornaram verdadeiros ídolos, profissionais 

por quem nutria grande admiração. Tanto que, para ingresso no Ensino Médio, vislumbrei 

cursar o Magistério, área não considerada de futuro por meus pais, pessoas simples, 

semianalfabetas e que me fizeram, em um primeiro momento, investir em curso técnico de 

Processamento de Dados, não concluído por mim. Já em idade adulta, pensando em exercer 

uma profissão que julgava ser prazerosa, optei em fazer o vestibular para o curso de Pedagogia. 

 Ainda na graduação, presto concurso público para atuar como recreacionista em um 

Centro de Convivência Infantil, atendendo somente os filhos de funcionários públicos locados 

em diferentes órgãos da Secretaria de Saúde que trabalhavam nas adjacências da unidade. As 

características deste espaço infantil, na época, imprimiam marcas de cunho assistencialista e 

higienista. O berçário era um espaço em que os bebês interagiam somente com seus pares e 

com os profissionais atribuídos para trabalhar naquele espaço. Cuidar e educar eram ações 

complementares, entretanto, dada a circunstância da proposta, não se considerava o 

desenvolvimento da autonomia e o processo de emancipação das crianças. 

Um diferencial para um espaço de Educação Infantil, à época, consistia em que, mesmo 

tendo caráter assistencialista, exigia-se que os profissionais ou candidatos da equipe técnica 

tivessem formação superior, ou estivessem cursando os últimos semestres nas áreas de Serviço 

Social, de Psicologia ou de Pedagogia. Essa equipe multidisciplinar favoreceu a execução de 
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propostas de trabalho bem enriquecedoras para os recreacionistas que buscavam concluir sua 

formação profissional, como também aos bebês e crianças pequenas que tinham, em suas 

rotinas, ações prazerosas e desafiadoras. Ressalto que as creches, nesta ocasião, eram um direito 

das mães trabalhadoras e não das crianças. 

Em 1990, conclui o curso de Pedagogia e aceitei um convite para participar do processo 

seletivo na Secretaria do Menor, que mais tarde foi incorporada à Secretaria de Assistência 

Social do Estado de São Paulo. A princípio almejava pertencer ao quadro dos profissionais de 

creches, pois havia um projeto inovador com unidades próximas às estações do metrô; unidades 

estas, ainda com visão de espaços dedicados às mães trabalhadoras. Entretanto, a contratação 

ocorreu para eu compor um quadro de equipe multidisciplinar que exerceria a função 

denominada: "Educador de Rua", do Projeto SOS Criança, também inovador para a época.  

Havia três áreas distintas: o Setor de Denúncia, o Setor de Carentes, e o Setor de 

Infratores. Os objetivos deste projeto visavam atender crianças e adolescentes em situação de 

risco, desamparo e aqueles envolvidos em atos infracionais. Crianças e adolescentes 

encaminhados ao Serviço SOS Criança por meio da delegacia de polícia com boletins de 

ocorrência passavam por triagem, alguns cuidados de higiene e de alimentação e eram 

encaminhados para as devidas áreas de atendimento. Trabalhei com crianças e adolescentes 

cuja faixa etária variava dos 12 anos completos aos 18 anos incompletos. Realizava entrevistas, 

encaminhamentos ao Ministério Público e, consequentemente, acompanhamentos no retorno 

ao lar de alguns casos, colaborando junto à família para inserção do adolescente ao ambiente 

escolar e/ou ingresso no mercado de trabalho. 

Atuei também na antiga Fundação Estadual do Bem-Estar do Menor (FEBEM), 

atualmente Fundação Casa, diretamente em Casas Abrigo, atendendo crianças carentes em 

estado de vulnerabilidade social; nesta ocasião, acompanhava crianças menores às unidades de 

Educação Infantil. Nesta época, exerci o cargo de auxiliar de educação, pois o quadro técnico 

era direcionado aos profissionais das áreas de Serviço Social e de Psicologia. Empenhado na 

formação profissional, ingressei no curso de Serviço Social e, ao término, em 1998, prestei 

concurso público e fui admitido no cargo de assistente social; adquirindo experiência 

profissional no Centro de Detenção Provisória (CDP) da Secretaria da Administração 

Penitenciária do Estado de São Paulo. Em relação à formação, busquei me aprimorar e 

compreender as relações familiares, aspectos do desenvolvimento da criança e dos grupos 

sociais ao qual ela pertence. 
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 Sempre atento ao aprimoramento da minha formação, e ao desejo inicial de trabalhar na 

Educação Infantil, passei a acompanhar os concursos públicos na área da educação. Em 2001, 

ingressei, por meio de concurso público, ao quadro do Magistério da prefeitura do município 

de Santo André (SP), administração pública que julguei de excelente qualidade. Neste percurso, 

no cargo de professor de Educação Infantil e de Ensino Fundamental, realizei práticas 

laborativas nos diversos segmentos, sendo eles: Educação Infantil, Ensino Fundamental, 

Educação de Jovens e Adultos (EJA) e uma curta experiência de 03 anos em função gratificada 

como assistente pedagógico (AP) em creches (quadro de gestão profissional das unidades).  

Na prefeitura da cidade de São Paulo/SP, tive experiências como professor atuando em 

Ensino Fundamental, Educação de Jovens e Adultos, e Centros de Educação Infantil (CEI). 

Contudo, perante as dificuldades em acumular os dois cargos, fiz a opção de permanecer 

somente na rede municipal de Santo André, ampliando a jornada de trabalho semanal para 40 

horas. 

Em 2008, concluí complementação em Artes Visuais, pós-graduação Lato Sensu em 

Educação Infantil e em Psicopedagogia. Até o ano de 2016 realizei atividades no berçário que 

compreende a faixa etária de 04 meses a 01 ano e 08 meses, com plena autonomia para o 

exercício das minhas funções e, no início de 2017, assumi o cargo de Assistente Pedagógico. 

As práticas educativas ou pedagógicas são díspares. Observo na rede municipal como 

um todo, nas unidades do setor (abrangência local), e mesmo dentro de uma mesma unidade, 

práticas com qualidade diferente, ainda enraizadas de concepções de caráter assistencialista, 

que possuem uma concepção de criança como um ser passivo, desconsiderando, muitas vezes 

seus interesses ou necessidades, que não estejam conectadas ao espaço/tempo estabelecidos na 

rotina, no planejamento do professor e/ou são escolarizantes. 

Estas situações sempre me inquietaram e ainda me inquietam. Por esta razão, em 2016, 

iniciei um aprofundamento dos meus estudos no Programa de Mestrado em Gestão e Práticas 

Educacionais (Progepe) na Universidade Nove de Julho (Uninove), compondo a linha de 

pesquisa e de Intervenção em Metodologias da Aprendizagem e Práticas de Ensino (LIMAPE) 

com o objetivo de observar, discutir e registrar sobre a qualidade das práticas educativas de um 

berçário localizado em uma creche do município de Santo André (SP). Assim, propus às agentes 

de desenvolvimento infantil (ADI), à estagiária e à professora uma reflexão referente às 

concepções de criança, de infância, de família e de creche, estabelecidas no Projeto Político-

Pedagógico da unidade, no sentido de qualificar cada vez mais o atendimento, tornando as 

relações, o ambiente e o trabalho, prazeroso, educativo e cuidadoso. 
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No primeiro semestre do ano de 2016, cursei as seguintes disciplinas: Metodologia da 

Pesquisa e da Intervenção, ministrada pelos professores doutores Lígia de Carvalho Abões 

Vercelli, Roberta Stangherlim e Jason Ferreira Mafra; Fundamentos da Gestão Educacional, 

ministrada pela professora Dra. Rosemary Roggero; e Políticas Públicas em Educação, 

ministrada pela professora Dra. Sofia Lerche Vieira.  

A disciplina de Metodologia da Pesquisa e da Intervenção me possibilitou acompanhar 

orientações e discussões em grupo sobre como elaborar um projeto de pesquisa, sua estrutura e 

especificidades, compreender quais os instrumentos de coleta de dados possíveis, identificação 

e recorte do objeto, e elaboração do referencial teórico-metodológico utilizado para a 

elaboração de um projeto.  

Com relação à disciplina Fundamentos da Gestão Educacional, tive acesso a estudos 

referentes à relação histórica entre a esfera educacional e as relações sociais, análise de conceito 

de gestão escolar referenciado em diferentes autores que tratam da temática na perspectiva da 

história, da sociologia da educação e da administração. 

Na disciplina de Políticas Públicas em Educação, foi proposta, aos mestrandos e 

doutorandos que compunham o grupo, uma análise das políticas públicas em educação no 

âmbito das transformações em curso na sociedade contemporânea, a fim de proporcionar 

elementos de reflexão e formulação teórica para a compreensão dos contextos mais amplos 

relacionados aos aspectos sociais, econômicos, culturais, políticos e legais que impactam as 

atividades dos profissionais da educação, provocando debates acerca dos sistemas e da 

legislação educacional, com ênfase no espaço-tempo dos sistemas públicos de educação.  

Ambas as propostas suscitaram ampliação de conhecimentos, maior entendimento das 

relações de trabalho no ambiente junto à comunidade escolar, como também embasamentos 

mais consistentes para a elaboração dos textos solicitados (artigos, resenhas, sínteses, etc.), 

culminando com a estruturação final desta dissertação. 

No segundo semestre, cursei as seguintes disciplinas: Paulo Freire: Educação e Práxis, 

ministrado pelos professores doutores Adriano Salmar Nogueira e Taveira e Jason Ferreira 

Mafra; e Educação e Infância: concepções e processos de aprendizagem, ministrada pela 

professora doutora Lígia de Carvalho Abões Vercelli. Na primeira, realizei várias leituras e 

seminários com o intuito de discutir os principais conceitos cunhados por Paulo Freire, em 

diferentes obras, a saber: Educação e Atualidade Brasileira, Educação como prática da 

liberdade, Pedagogia do Oprimido, Extensão ou Comunicação, Educação e Conscientização?, 

Na Escola que fazemos, Professora sim, tia não!, e Pedagogia da Autonomia.  
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Na disciplina Educação e Infância: concepções e processos de aprendizagem, estudei a 

conceituação de educação e de infância, concepções de infância no decorrer da história; a 

contribuição da sociologia da infância e a relação desenvolvimento e aprendizagem sob a ótica 

de diferentes abordagens teóricas e suas implicações educacionais. As contribuições foram 

provocativas e motivadoras, uma vez que pude refletir sobre minha atuação junto aos bebês. 

Nesses dois primeiros semestres cursei os seminários de Pesquisa e Intervenção, nos 

quais, por meio de encontros quinzenais, pudemos conhecer algumas obras (Círculos de 

Cultura: teorias, práticas e práxis; A Experiência do Mestrado Profissional em Gestão e 

Práticas Educativas: narrativas e resultados preliminares; Paulo Freire, um menino conectivo: 

conhecimento, valores e práxis do educador; Tempo-Memória: perspectivas em Educação), 

discutir e refletir sobre alguns Artigos: O que é uma escola justa?; A ideia de infância na 

pedagogia contemporânea; Práticas pedagógicas no ensino fundamental na perspectiva do 

multiculturalismo crítico; dentre outros, como também um encontro no Setor de Informática da 

universidade, sendo orientado a como acessar banco de dados para pesquisa. 

No mês de agosto de 2016 participei do evento “Rede em Roda”, promovido pela 

Secretaria de Educação do Município de Santo André (SP), com o tema Concepções versus 

Práticas Pedagógicas versus Qualidade. Na semana de 05 a 07 de setembro, participei do 

módulo internacional, ocorrido na cidade de Santiago, no Chile, no X Encuentro Internacional 

Foro Paulo Freire, com a temática Paulo Freire y la Superación del Neoliberalismo. Na 

oportunidade, participei na qualidade de expositor de um relato de experiência intitulado 

Educação Infantil: Projeto: o Momento da Leitura com Respeito à Criança.  
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INTRODUÇÃO 

 

Desde a década de 1990, seguindo as mudanças políticas e legais suscitadas com o 

processo de redemocratização do Brasil, vem sendo debatida e pesquisada a qualidade das 

práticas educativas na Educação Infantil; produções, neste sentido, são divulgadas, 

predominantemente, em eventos acadêmicos e revistas de educação (Cadernos CEDES, 

Educação & Sociedade, Cadernos de Pesquisa, Estudos em Avaliação Educacional, Educação 

e Realidade, dentre outras). Contudo, apesar da evolução sobre a temática, ainda é muito 

comum observarmos ações contraditórias; práticas equivocadas com viés assistencialista, 

pautada no cuidar básico sem organização de espaços ou materiais, como também poucas 

experiências significativas para as crianças. Quando não, atividades preparatórias impregnadas 

do modelo escolar, desconsiderando a brincadeira, a criatividade, o movimento, etc. 

Avanços ocorreram, especialmente a partir da Constituição de 1988, que abre a 

possibilidade de fiscalização das ações do governo por parte do cidadão comum e cria caminhos 

para a participação organizada em conselhos, que possuem representantes do poder executivo 

e da sociedade. 

É no movimento conjunto de todos os envolvidos que a educação de crianças em 

espaços coletivos poderá avançar ainda mais e cumprir sua função: cuidar, com qualidade, de 

crianças pequenas, educando-as para o exercício da cidadania e da autonomia. 

Kuhlmann Júnior (2010) nos diz que as instituições dedicadas a educar e cuidar de 

crianças pequenas são concebidas, atualmente, como um direito. Todavia, nem sempre foi 

assim, e durante muito tempo elas foram vistas como assistencialistas. Alguns, inclusive, ainda 

hoje, concebem-nas dessa forma. A assistência, segundo Kuhlmann Júnior (1998, p. 53), “[...] 

era o lugar onde se pensava cientificamente a política social para os mais pobres, em que se 

suprimiam os direitos para se garantir a desobrigação de oferecer serviços”. 

Mas foi exatamente para mudar, definitivamente, essa visão e assegurar a educação 

coletiva como um direito, que muitas lutas aconteceram. A escola no passado era para poucos, 

durante o período educacional da Primeira República (1889-1930); a oportunidade de acesso à 

qualidade do ensino brasileiro se caracterizava como privilégio de uma pequena classe 

dominante, com prejuízo à grande parte da população, formada apenas para o trabalho. O Brasil, 

em meados de 1930, tinha como sua expressão maior, em questões educacionais, a Igreja 

Católica.  
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Temos dois momentos marcantes de manifestos a favor de uma educação para todos; o 

primeiro deles é o “Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova”, documento escrito em 1932 

por 26 educadores, intitulado como: “A reconstrução educacional no Brasil: ao povo e ao 

governo”. Com circulação em âmbito nacional, objetivava oferecer diretrizes para uma política 

de educação. Tal manifesto consolidava a visão de um segmento da elite intelectual; apesar das 

diferentes posições ideológicas, enxergavam a possibilidade de interferir na organização da 

sociedade brasileira do ponto de vista da educação. Redigido por Fernando de Azevedo, o texto 

foi assinado por intelectuais da época, entre eles, Anísio Teixeira, Afrânio Peixoto, Roquette 

Pinto, Delgado de Carvalho, Lourenço Filho e Cecília Meireles.  

Lançado em meio ao processo de reordenação política decorrente da revolução de 1930, 

propunha que o Estado organizasse um plano geral de educação e defendia a bandeira de uma 

escola única, pública, laica, obrigatória e gratuita. Ações direcionadas em defesa da criança 

foram temas de pautas na Conferência Nacional de Proteção à Infância, ocorrida em 1933, no 

Rio de Janeiro. Anísio Teixeira defendia que a criança pré-escolar deveria ser vista sob o âmbito 

pedagógico, mental, social e também menciona a importância dos brinquedos, criando uma 

relação com o brincar. 

O movimento foi fortemente criticado pela Igreja Católica, naquela conjuntura, forte 

concorrente do Estado, e que tinha sob seu controle a propriedade e a orientação de um grande 

número de escolas da rede privada, destinadas para poucos. A escola brasileira deste período 

contribuía para a formação de uma casta intelectualizada, e o objetivo do manifesto era ter uma 

educação voltada para todos sem discriminação de classe social. Apesar de o Manifesto dos 

Pioneiros apresentar implicações estratégicas e políticas, ele causou impacto na “[...] 

consolidação do Estado como interlocutor principal da sociedade para o encaminhamento das 

questões relacionadas à educação escolar” (FREITAS, 2005, p. 167). 

O segundo momento, mais de duas décadas depois, destaca-se pelo Manifesto de 1959, 

que, de certa forma, apesar de muito tempo depois, dá prosseguimento ao Manifesto de 1932. 

O Manifesto dos Educadores – “Mais uma vez convocados” – resgata o ideário liberal definido 

no Manifesto dos Pioneiros; os educadores, agora em maior número, posicionam-se contra o 

discurso da Igreja Católica sobre a “liberdade de ensino”. O movimento se inicia, quando o 

padre deputado Fonseca e Silva fez um discurso, na tribuna do Congresso Nacional, acusando 

Anísio Teixeira e Almeida Júnior de desejarem “destruir as escolas confessionais”. A Igreja 

Católica temia o esvaziamento de suas escolas particulares, frente à expansão da escola pública, 

além de ser contra o ensino laico e a favor da cadeira de ensino religioso em toda a rede pública 
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de ensino. O manifesto prossegue reafirmando a educação como um bem público e dever do 

Estado, reacendendo a proposta dos pioneiros da educação nova, de uma escola pública, laica, 

obrigatória e gratuita. 

Vieira e Farias (2007, p. 111) nos lembram que  

 

[...] os signatários, do documento de 1959, postulavam uma educação liberal, 

voltada para o trabalho e o desenvolvimento econômico; uma educação que 

buscasse a transformação do homem e de seu espaço social. Defendiam a 

escola pública, cujas portas, por ser escola gratuita, se franqueavam a todos 

sem distinção de classes, de situações, de raças e de crenças. Para esses 

educadores, esta escola era, por definição, a única que estava em condições de 

se subtrair a imposições de qualquer pensamento sectário, político ou 

religioso. 

 

Dentre as várias personalidades que assinaram o Manifesto dos Educadores de 1959, 

destacamos: Anísio Teixeira, Fernando de Azevedo, Lourenço Filho, Florestan Fernandes e 

Paulo Freire. Na continuidade da publicação do Manifesto de 1959, tivemos uma campanha em 

defesa da escola pública, que se inicia em maio de 1960. Em 20 de dezembro de 1961, o 

manifesto chega ao seu “apogeu”, devido à criação da Lei n.º 4.024/61, a primeira LDB do 

Brasil. 

O histórico da Educação brasileira retrata constantes mudanças decorrentes das 

manifestações políticas, econômicas e sociais. Após a ditadura militar, com um novo processo 

de redemocratização do país, os movimentos sociais recomeçaram a luta por direitos que foram 

suprimidos, ou que nem foram garantidos com o regime autoritário, daí o porquê da elaboração 

de uma nova Constituição. 

No que tange às lutas pelos direitos das crianças de 0 a 6 anos de idade à educação, 

foram sindicalistas, pesquisadoras, ou professoras ligadas à instituição de pesquisa, 

universidades e os movimentos sociais que levaram à frente as bandeiras de luta, levantadas por 

mulheres trabalhadoras, operárias ou não.  

Sendo assim, o movimento feminista foi um dos primeiros a entrar na luta por direitos. 

As mulheres nos anos de 1970, tendo lutado pelo direito de trabalhar, estudar, namorar e ser 

mãe, lutaram pelo direito de seus filhos e filhas frequentarem a creche, o que lhes garantiria 

outros direitos. Agregaram a esta mesma luta, nos anos de 1980, o direito das crianças à 

educação anterior à escola obrigatória (FARIAS, 2005). 

De acordo com Gohn (2009), o movimento de luta por creches em São Paulo surgiu na 

década de 1970, sob a influência do Movimento Feminista e do Movimento da Anistia. Como 

resultado, essa evolução foi concretizada em leis. No geral, as leis trouxeram avanços, 
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procurando garantir o acesso a essas instituições e guiar a qualidade do atendimento, como 

veremos nesta dissertação. 

Atualmente, contamos com documentos elaborados pelo Ministério da Educação 

(MEC), que enfocam a qualidade da Educação Infantil, que trazem grandes contribuições à 

prática pedagógica, tais como os Parâmetros Nacionais de Qualidade para a Educação Infantil 

(BRASIL, 2006b), Critérios para um atendimento em creches que respeite os direitos 

fundamentais das crianças (CAMPOS; ROSEMBERG, 2009) e Indicadores da Qualidade na 

Educação Infantil (BRASIL, 2009a). 

Zabalza (1998, p. 12), por meio de seus estudos, destaca aspectos fundamentais de uma 

Educação Infantil de qualidade, a saber: a cultura da infância, os valores e crenças, programação 

de aula, organização dos espaços e tempos, a formação do corpo docente. Também aponta os 

desafios específicos que a Educação Infantil precisa enfrentar, sendo eles: a) o desenvolvimento 

institucional da escola infantil; b) a fundamentação de um novo conceito de criança pequena 

como "sujeito" da educação; c) a organização do currículo da Educação Infantil a partir dos 

dois pontos anteriores; e d) a revitalização profissional dos(as) professores(as) de Educação 

Infantil. 

Para esse autor, o desafio da Educação Infantil é o da qualidade. Ressalta que “[...] a 

Educação Infantil é uma etapa eminentemente educativa e, portanto, destinada a tornar 

possíveis progressos pessoais que não seriam alcançados se a escola não existisse” (ZABALZA, 

1998, p. 41). Para ele, a Educação Infantil tem o papel de potencializar o desenvolvimento 

global da criança. 

Para iniciar esta pesquisa, fizemos um levantamento das produções acadêmicas 

realizadas sobre a nossa temática na Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal do Nível 

Superior (CAPES), no Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT) por 

meio da Biblioteca Digital de Teses e Dissertações (BDTD) e no Scientific Eletronic Library 

Online (SCIELO), no período de 2010 a 2016, somente da área da educação, utilizando os 

seguintes descritores: qualidade/práticas pedagógicas/creche. Nessa busca, foi encontrada, no 

banco da Capes, uma dissertação de mestrado e, no Scielo, cinco artigos, conforme quadro a 

seguir: 

 

 

 

 

 



22 

 
 

Quadro 01 – Pesquisas sobre qualidade na Educação Infantil 

 

TÍTULO DO TRABALHO 

 

AUTOR (A) 

 

MODALIDADE 

UNIVERSIDADE/ 

DIVULGAÇÃO 

 

ANO 

 

A prática pedagógica da 

díade professora-monitora 

na perspectiva da 

qualidade: um estudo em 

creche 

 

Lucilene Santos da 

Silva 

 

Dissertação de 

mestrado 

 

Universidade de 

Brasília (UNB) 

 

2012 

Qualidade Social da 

Educação Pública: 

algumas aproximações 

Maria Abádia da Silva Artigo Cadernos Cedes 2009 

Avaliação da qualidade 

em creche: o bem-estar e 

o envolvimento da criança 

como processos centrais 

Sara Barros Araújo Artigo Nuances: estudos 

sobre Educação 

2014 

A qualidade da educação 

infantil 

Patrícia dos Santos 

Delfino; 

Hélio José dos Santos 

Sousa 

Artigo Cadernos de 

Educação: Ensino 

e Sociedade 

2014 

A qualidade da educação 

infantil: um estudo em 

seis capitais brasileiras 

Maria Malta Campos; 

Yara Lúcia Esposito; 

Eliana Bhering; 

Nelson Gimenes; 

Beatriz Abuchaim 

Artigo Cadernos de 

Pesquisa 

2011 

A qualidade da educação 

infantil brasileira: alguns 

resultados de pesquisa 

Maria Malta Campos; 

Jodete Füllgraf; 

Verena Wiggers 

Artigo Cadernos de 

Pesquisa 

2006 

Fonte: quadro elaborado pelo autor desta pesquisa. 

A dissertação da pesquisadora Lucilene Santos da Silva (2012), da Universidade de 

Brasília (UNB), intitulada A prática pedagógica da díade professora-monitora na perspectiva 

da qualidade: um estudo em creche, analisa, na perspectiva da qualidade da Educação Infantil, 

a prática pedagógica da díade professora e monitora, junto com as crianças de dois anos de 

idade em uma creche pública do município de Barreiras, Bahia.  

O artigo Qualidade Social da Educação Pública: algumas aproximações, da autora 

Maria Abádia da Silva (2009), busca compreender a educação como uma prática social e um 

ato político. Em razão da complexidade e do caráter polissêmico do conceito de qualidade, 

analisa como esse termo é utilizado para fins econômicos e passou a servir também como 

conceito de qualidade da educação pública. 

No artigo Avaliação da Qualidade em Creche: o bem-estar e o envolvimento da criança 

como processos centrais, a autora Sara Barros Araújo (2014) apresenta uma proposta de 

avaliação da qualidade em que o bem-estar e envolvimento da criança são reconhecidos como 

processos catalisadores, ao serviço da formação e investigação. O estudo centra-se na formação 
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de profissionais orientada para a melhoria das práticas, com base na experimentação refletida 

de referenciais pedagógicos específicos para a creche. 

Os autores Patrícia dos Santos Delfino e Hélio José dos Santos Souza (2014), no artigo 

A qualidade da Educação Infantil, buscam interpretar as transformações na Educação Infantil, 

a mudança promovida pela Constituição Federal, reafirmada pela Lei de Diretrizes e Bases 

(LDB). Também analisam os aspectos que consideram essenciais na questão de investimentos 

para que se atinja a qualidade: equipe gestora, formação de professores, projeto político-

pedagógico, o currículo, a organização do espaço e saber respeitar o direito da criança. 

No artigo A qualidade da Educação Infantil: um estudo em seis capitais brasileiras, os 

autores Maria Malta Campos, Yara Lúcia Espósito, Eliana Bhering, Nelson Gimenes e Beatriz 

Abuchaim (2011) apresentam os resultados de pesquisa de avaliação sobre a qualidade da 

Educação Infantil no Brasil, desenvolvida em parceria com a Fundação Carlos Chagas, o 

Ministério da Educação e o Banco Interamericano de Desenvolvimento. Tem como objetivos 

principais avaliar a qualidade de 150 instituições de Educação Infantil, dentre outros aspectos, 

em seis capitais brasileiras, a saber: Belém, Campo Grande, Florianópolis, Fortaleza, Rio de 

Janeiro e Teresina. Os principais resultados revelaram que as creches e pré-escolas apresentam 

em média níveis de qualidade insatisfatórios; os níveis de qualidade mais comprometidos se 

referem às atividades (creche e pré-escola), rotinas de cuidado pessoal (creche) e estrutura do 

programa (pré-escola). 

No artigo intitulado A qualidade da educação infantil brasileira: alguns resultados de 

pesquisa, publicado em 2006, Maria Malta Campos, Jodete Fullgraf e Verena Wiggers analisam 

dados obtidos por meio de levantamento sobre resultados de pesquisas empíricas acerca da 

qualidade da Educação Infantil brasileiras, divulgadas entre 1996 e 2003. Os dados foram 

classificados segundo os principais aspectos relacionados à qualidade da Educação Infantil de 

acordo com a literatura: formação dos professores, propostas pedagógicas, condições de 

funcionamento, práticas educativas e relações com as famílias. O quadro geral do estudo aponta 

para uma situação dinâmica, mas ainda contraditória, revelando que é grande a distância entre 

as metas legais e a situação vivida pela maioria das crianças e adultos no cotidiano das 

instituições de Educação Infantil. 

 O objeto desta pesquisa é a qualidade das práticas educativas na creche, 

especificamente, em uma sala do berçário. Tem por objetivo analisar a qualidade das práticas 

educativas de um berçário que atende bebês de até 2 anos de idade, localizado em uma creche 

do município de Santo André (SP), atentando-se, principalmente para três aspectos: parceria 
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com a família, educação continuada de professores e a organização dos espaços e tempos da 

creche. Selecionamos esses aspectos, pois foram os mencionados pelos sujeitos desta pesquisa.  

Como objetivos específicos delinearam-se: compreender de que forma duas agentes de 

desenvolvimento infantil (ADI), uma estagiária e a professora regente desenvolvem seu 

trabalho com os bebês de 0 a 2 anos e quais suas concepções de creche, criança e infância.  

Buscamos responder as seguintes questões: Como as ADI, a estagiária e a professora 

compreendem o papel da creche? Que concepções de criança e de infância permeiam as práticas 

educacionais dessas profissionais? Elas consideram a creche como um direito da criança ou da 

mãe trabalhadora?  

O universo da pesquisa é a creche “Bela Infância1”, mais precisamente uma sala de 

berçário, localizada no município de Santo André (SP). Nossa hipótese inicial foi a de que as 

práticas educativas dos profissionais de creche estão, em muitas situações, pautadas em 

conhecimentos adquiridos no cotidiano, sem interlocução com as bases teóricas que as 

sustentam, muitas vezes, em função da formação deficitária e aligeirada do curso de Pedagogia. 

A metodologia é de cunho qualitativo do tipo pesquisa-intervenção, o instrumento de 

coleta de dados é a observação da prática das profissionais supracitadas, discussão em rodas de 

conversa nos espaços de organização de trabalho (OT). A pesquisa-intervenção se fez presente 

por meio das discussões em rodas de conversa e reflexões sobre as práticas observadas. 

Como referencial teórico, recorremos aos seguintes autores: Kramer (1992), Campos 

(2011), Rossetti-Ferreira (2002), Oliveira (2011), Craidy (2001), Freire (1996), e Zabalza 

(1998). Também analisamos os documentos oficiais que balizam a Educação Infantil.   

Esta dissertação está dividida em quatro capítulos. No primeiro, intitulado como “Breve 

histórico sobre a creche no Brasil, no município de Santo André, e da creche ‘Bela Infância’, 

universo da pesquisa”, fizemos uma retrospectiva de como este espaço de Educação Infantil foi 

se constituindo ao longo do tempo, as propostas consideradas bem atuais e democráticas que 

fazem parte dos planos de educação no município acima citado e uma caracterização da unidade 

pesquisada. 

No segundo capítulo, sob o título “Qualidade na Educação Infantil”, buscamos conceituar 

essa temática sob a ótica de diferentes autores, apresentando também fundamentações que 

constam em documentações oficiais sobre a qualidade na Educação Infantil. 

O terceiro capítulo denomina-se “Percurso Metodológico da Pesquisa”, no qual 

                                                           
1  O nome fictício “Bela Infância” tem referência à infância do autor desta dissertação, o qual considera que 

obteve experiências prazerosas e significativas no período em questão. 
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apresentamos e conceituamos a metodologia utilizada, os sujeitos da pesquisa, as observações 

e as rodas de conversa, instrumento utilizado para tratarmos de nossos apontamentos do 

observado, das discussões referente às concepções e pontos de vista dos envolvidos, das 

reflexões e propostas possíveis para ressignificações do nosso fazer, do nosso novo olhar para 

um atendimento aos bebês, para com as famílias, como também para nossa própria postura e 

no relacionamento interpessoal. 

No quarto e último capítulo, cujo título é “Educação Infantil: a qualidade das práticas 

educativas em uma creche do município de Santo André (SP)”, mais precisamente de um 

berçário, apresentaremos os dados das análises das entrevistas realizadas com seis profissionais, 

seguido das considerações finais sobre a pesquisa. 
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CAPÍTULO I – BREVE HISTÓRICO SOBRE A CRECHE NO BRASIL, NO 

MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ E DA CRECHE “BELA INFÂNCIA”, UNIVERSO 

DA PESQUISA 

 

 Este capítulo tem por objetivo apresentar uma retrospectiva sobre a história da creche 

no Brasil, no município de Santo André, da creche "Bela Infância", universo da pesquisa, e de 

como este espaço da Educação Infantil foi se constituindo ao longo do tempo. 

 

1.1 A creche no Brasil 

 

 As creches no Brasil começam a ser estruturadas a partir do início do século XX. 

Conforme Oliveira (1988), até meados do século XIX, o pouco atendimento de crianças em 

creches não se distinguia do atendimento em asilos e internatos. Destinava-se, basicamente, a 

filhos de mães solteiras que não tinham condições de ficar com eles e criá-los. Isso gerava 

naquelas mulheres sentimentos de pecado ou de culpa e o atendimento institucional a seus filhos 

era considerado um favor, uma caridade. 

 Farias (2005) aponta que os primeiros movimentos que havia no sentido de assistência 

e de cuidados, para com as crianças pequenas das classes populares, dependeram de uma 

iniciativa na qual as Câmaras Municipais do Brasil passaram a destinar uma quantia monetária 

ao acolhimento de crianças negras, mestiças ou brancas que eram abandonadas, as chamadas 

crianças enjeitadas. Amas de leite e criadoras eram pagas, com essa quantia, para criarem as 

crianças abandonadas e, sistematicamente, apresentavam as crianças às autoridades 

governamentais. Num segundo momento, as “rodas dos expostos”, que eram instituições 

católicas de cunho caritativo que se espalharam pelos países católicos, foram implantadas no 

Brasil, no início do século XVIII, por meio da Santa Casa de Misericórdia. 

 De acordo com Freitas (2003), a roda de expostos foi uma das instituições de mais longa 

vida, passando por três grandes regimes de nossa história. Criada no período Colonial 

multiplicou-se no período Imperial, mantendo-se durante a República, sendo extinta, 

definitivamente, na década de 1950. 

 O sistema de roda dos expostos foi inventado na Europa medieval, sendo um meio 

encontrado para garantir o anonimato de quem se desfazia do bebê; a pessoa que não o desejava 

o levava para a roda, ao invés de abandoná-lo pelas ruas, lixo, portas de igreja, ou de casas de 

família, como era de costume. O fato é que muitas das crianças enjeitadas morriam de fome ou 
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frio, quando não eram comidas por animais, antes de serem encontradas e recolhidas por alguma 

alma caridosa. Portanto, 

 

O fenômeno de abandonar os filhos é tão antigo como a história da 

colonização brasileira. Porém, antes da roda as crianças abandonadas 

supostamente deveriam ser assistidos pelas câmaras municipais, que 

raramente assumiam a responsabilidade por seus pequenos abandonados, 

alegando falta de recursos. Havia de fato descaso, omissão, e pouca disposição 

para esse serviço. (FREITAS, 1997, p. 54). 

 

A maioria dos bebês abandonados eram cuidados por caridade, por famílias que 

demonstravam compaixão, e em muitos casos até com a intenção de utilizá-los, quando maiores, 

como mão de obra familiar suplementar. Na realidade, muitos nem chegavam à idade adulta; a 

mortalidade dos expostos, assistidos pelas rodas, pelas Câmaras ou criados em famílias 

substitutas, sempre foi a mais elevada de todos os segmentos sociais do Brasil. Em Portugal, 

mais precisamente em Lisboa, houve uma parceria da Câmara Municipal com a Santa Casa da 

Misericórdia, uma confraria que se incumbiu de cuidar dos expostos que estavam a cargo do 

Hospital Real de Todos os Santos, sendo estas as primeiras instituições a incorporarem em seus 

compromissos a assistência à infância abandonada e a institucionalizar esse serviço, dentro da 

melhor forma da assistência caritativa, mediante subsídio anual sob a responsabilidade da 

Câmara Municipal. 

 A tradição passou para o Brasil, marcando a história das instituições de assistência à 

infância. Na época Colonial, foram implantadas três rodas de expostos no Brasil, em suas 

cidades mais importantes à época: a primeira em Salvador em 1726, a segunda no Rio de Janeiro 

em 1738, e a terceira no Recife em 1789. A princípio, nesses espaços eram prestados 

atendimento para bebês abandonados pelas mães solteiras que procuravam esconder a desonra 

da espera de um filho ilegítimo, ou famílias de condições insuficientes para os cuidados e 

educação dos filhos. Com a Independência do Brasil continuaram a funcionar as três rodas 

coloniais; em 1825, foi instalada uma roda de expostos na Santa Casa de Misericórdia de São 

Paulo. Outras rodas de diminutas dimensões e de precárias condições para assistir os pobres 

pequenos enjeitados foram implantadas. No Rio Grande do Sul foram criadas três rodas, a 

primeira em Porto Alegre (capital), a segunda em Rio Grande (1838), a terceira em Pelotas 

(1849), depois em Pernambuco, Santa Catarina e Mato Grosso. Totalizaram-se treze rodas de 

expostos no Brasil, todas criadas no século XVIII (Salvador, Rio de Janeiro, Recife), e uma no 

início do Império (São Paulo); todas as demais foram criadas no rastro da lei do município que 

isentava a Câmara da responsabilidade pelos expostos, desde que na cidade houvesse uma Santa 
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Casa de Misericórdia. Desta forma, foram criadas as rodas de expostos das cidades de Porto 

Alegre, Rio Grande e Pelotas (RS); de Cachoeira (BA); de Olinda (PE); de Campos (RJ); de 

Vitória (ES); de Desterro (SC) e de Cuiabá (MT). As oito últimas tiveram vida curta, pois, na 

década de 1870, essas pequenas rodas já haviam deixado de funcionar na prática, subsistindo 

apenas as maiores. 

 

Imagem 01 – Roda dos expostos no Recife         Imagem 02 - Roda dos expostos no Rio de Janeiro 

  

Fonte: brasocentrico.blogspot.com.br                    Fonte: inesardigo.blogspot.com.br 

 

Imagem 03 – Roda dos expostos em Salvador (1)    Imagem 04 – Roda dos expostos em Salvador (2) 

  

Fonte: lampiaoaceso.blogspot.com.br              Fonte: http://g1.globo.com 

O nome de “roda dos expostos” deriva do dispositivo onde se colocavam os bebês que 

seriam abandonados. Sua forma cilíndrica é dividida ao meio por uma divisória, era fixada em 
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muro ou na janela da instituição. No tabuleiro inferior e em sua abertura externa, a pessoa 

depositava a criança enjeitada, em seguir, girava e sinalizava puxando uma sineta; neste 

momento, a criança já estaria do outro lado, sendo a rodeira ou vigilante responsável avisada 

que um bebê acabava de ser abandonado. A pessoa depositária poderia se retirar do local, sem 

ser identificada. 

 Ainda em meados do século XIX, inicia-se na Europa uma forte campanha para a 

abolição da roda dos expostos, que passou a ser imoral e contra os interesses do Estado. No 

Brasil, igualmente, partindo, inicialmente, o movimento por parte dos médicos higienistas, 

espantados e escandalizados com os altíssimos níveis de mortalidade. Em seguida, houve 

esforços para se extinguir as rodas e o país contou com a adesão dos juristas, que começavam 

a pensar em novas leis para proteger a criança abandonada e para corrigir a questão social que 

começava a incomodar a sociedade, com a adolescência infratora. 

 As crianças que não recebiam proteção nenhuma e que eram encontradas nas ruas 

acabavam sendo acolhidas em famílias que as criavam. Freitas (2003, p. 70) nos lembra que 

“[...] a prática de criar filhos alheios sempre, e em todos os tempos foi amplamente difundida e 

aceita no Brasil. São inclusive raras as famílias brasileiras que, mesmo antes de existir o estatuto 

da adoção, não possuíam um filho de criação em seu seio”. 

 O movimento pela extinção das rodas dos expostos no século XIX foi mais fraco e 

ineficiente do que na Europa. As maiores sobreviveram no século XX. A do Rio de Janeiro foi 

fechada em 1938, a de Porto Alegre em 1940, as de São Paulo e Salvador até 1950, sendo as 

últimas do gênero existentes nessa época em todo o mundo ocidental. 

 A história da creche está relacionada com as modificações do papel da mulher em nossa 

sociedade, com a implantação de indústrias no país. Segundo Oliveira (1988), a urbanização e 

a industrialização provocaram uma modificação na estrutura familiar tradicional, 

principalmente com relação aos cuidados com os filhos pequenos. Situação que vinha desde os 

séculos XVII, XVIII e XIX e intensifica-se com a transformação de uma estrutura econômica 

agrária, onde o trabalho podia ser realizado pela família, para uma estrutura industrial que passa 

a incluir a separação física entre local de moradia e local de trabalho e onde cada indivíduo era 

considerado como assalariado independente. Para Kramer (1992), o atendimento à criança 

pequena era desenvolvido em grande parte por associações beneficentes, ou seja, atendiam-se 

crianças das classes menos favorecidas social e economicamente. As modificações na economia 

dos países atingiram as mulheres da camada social mais baixa, que, em grande parte, se viram 

na obrigação de assumir trabalho remunerado para garantir o sustento da família; porém, apesar 
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de que a necessidade das mães, com relação aos cuidados com os filhos pequenos, estivesse 

relacionada a uma situação criada pelo próprio sistema econômico, não foi reconhecido como 

um dever social, tomando um viés de caridade, de favor prestado. 

No final do século XIX, ainda havia posicionamentos declaradamente contrários à 

criação dos jardins de infância, era crescente o interesse pela infância desprotegida. Porém, 

eram insuficientes as instituições, que também não tinham objetivos claros para tal atendimento. 

Houve uma mobilização por parte de grupos interessados no atendimento às crianças pequenas, 

que resultou na criação do Instituto de Proteção e Assistência à Infância do Brasil, em 1899, 

com os seguintes objetivos: 

 

[...] atender aos menores de oito anos, elaborar leis que regulassem a vida e a 

saúde dos recém-nascidos; regulamentar o serviço das amas-de-leite, velar 

pelos menores trabalhadores e criminosos; atender as crianças pobres, 

doentes, defeituosas, maltratadas e moralmente abandonadas; criar 

maternidades, creches e jardins de infância. (KRAMER, 1992, p. 52). 

 

 As creches são concebidas com objetivo maior de preparar pessoas saudáveis e bem 

nutridas; caracterizam-se por vinculação a órgãos de caráter assistencial e/ou médico, com visão 

puramente higienista; passam a ser defendidas por sanitaristas, preocupados com os perigos das 

constantes epidemias que se alastravam nos anos de 1900 a 1930.  

 Ainda no final da década de 1920 e no início dos anos de 1930, ocorreram as 

reivindicações por melhores condições de trabalho, por parte dos operários. As mudanças nas 

relações de trabalho ocorriam em função das transformações sociais e da produção capitalista. 

Exigiam condições menos precárias no trabalho, jornada de oito horas, dentre outros benefícios.  

As mulheres trabalhadoras lutavam por locais onde pudessem deixar os filhos em horário de 

trabalho. Neste sentido, 

 

Sendo de propriedade das empresas, a creche e as demais instituições sociais 

eram usadas por elas nos ajustes das relações de trabalho. O fato de o filho da 

operária estar sendo atendido em instituições montadas pelas fábricas passou, 

até, a ser reconhecido por alguns empresários como algo vantajoso, por 

provocar um aumento de produção por parte das mães. (OLIVEIRA, 2005, p. 

96). 

 

Ainda conforme Oliveira (1988), as poucas creches fora das indústrias, nas décadas de 

1920, 1930, 1940 e 1950, eram de responsabilidade de entidades filantrópicas laicas e, 

principalmente, religiosas. Em sua maioria, estas entidades foram, com o tempo, passando a 

receber ajuda governamental para desenvolver seu trabalho, além de donativos das famílias 

mais ricas. 
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 Destacamos, também, que já no início do século XX, a participação da mulher no setor 

operário decresce, por conta da incorporação dos imigrantes nas fábricas, provenientes da 

Europa. 

 Apesar do decréscimo da participação da mulher no mercado de trabalho, ocorre , 

por pressão dos movimentos de operários nos centros urbanos, o início de atendimento à 

criança pequena. Pois, “[...] em São Paulo, as creches atendem principalmente o contingente 

de mulheres e crianças na extrema miséria, que aumentam os núcleos urbanos, fruto do 

deslocamento de populações pobres, em busca de melhores condições de vida”. 

(KISHIMOTO, 1988, p. 24). 

 O Estado até então não havia assumido nenhum compromisso de atendimento à criança 

em estado de vulnerabilidade. Em 1922, é organizado o 1º Congresso de Proteção à Infância, 

em que concluem que a creche tinha como objetivo: atender os filhos da trabalhadora 

reforçando o papel da mulher cuidando do lar e com os filhos, combater a pobreza e mortalidade 

infantil, e promover a ideologia de família.  

Em 1923, houve a primeira regulamentação sobre o trabalho da mulher, prevendo a 

instalação de creches e espaços para amamentação, próximos aos locais de trabalho. Segundo 

Oliveira (2005, p. 97), as creches apresentavam função de guarda das crianças, tendo um 

modelo hospitalar como referência, tendo geralmente profissionais da área da saúde a 

responsabilidade administrativa das unidades. O atendimento nas creches, vinculadas à esfera 

médica e sanitarista, tinha, por fins, promover a saúde, expandir normas rígidas de higiene, 

associando à pobreza a falta de conhecimentos de puericultura. 

 A importância médico-higienista nas questões educacionais iniciou-se na década de 

1870. Conforme Kuhlmann Júnior (2010), isso ocorre com o avanço dos conhecimentos na área 

da saúde, especificamente sobre micro-organismos e doenças, pois difundiram-se medidas de 

prevenção de doenças. A partir deste momento, a medicina exerceu um papel de grande 

importância nas discussões sobre a criança, pelo investimento em programas de combate à 

mortalidade infantil, principalmente por meio das consultas de mães que amamentavam. Eram 

eles, os médicos-higienistas, que discutiam os projetos para a construção das escolas, as 

supervisões médico-escolares, ditando as inovações para o ensino, principalmente para a 

Educação Infantil. Deste modo, “[...] os higienistas discutiam os projetos para a construção de 

escolas, a implantação dos serviços e inspeção médico-escolar, e apresentavam sugestões para 

todos os ramos do ensino em especial com relação à educação primária e infantil”. 

(KUHLMANN, 1998, p. 91). A puericultura era a forma de popularizar normas para os 
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cuidados com a infância. Consequentemente, a disciplina Puericultura foi incluída nos 

currículos das Escolas Normais de formação de professores. 

 A Puericultura era reconhecida como Ciência Moderna, voltada à pesquisa; ao adentrar 

as creches, estabeleceu normas de atendimento e conduta, e regras para o bem-estar e para o 

desenvolvimento das crianças que estavam em locais considerados inapropriados, sendo 

cuidadas por mulheres pagas para realizar a função. Destacava-se, também, o preconceito de 

gênero. Tinham a concepção de que a figura das mulheres que eram pagas para cuidar das 

crianças, em suas casas, eram pessoas sem formação, despreparadas e, algumas vezes, 

transmissoras de doenças. Assim, as creches vinham para mudar esse quadro, podendo oferecer 

cuidados salutares para as crianças ali atendidas. Desta maneira, “[...] caberia às professoras 

cuidar da base biológica e auxiliar o médico para prevenir as enfermidades, ensinar hábitos 

higiênicos e ensinar a Puericultura para as futuras mamães” (VIVIANE, 2010, p. 87). A 

concepção médico-higienista transformou-se em influência determinante à educação de creche, 

fazendo parte do vocabulário pedagógico, com orientação às funcionárias para que a higiene e 

a saúde fossem as questões principais no trato com as crianças. As funcionárias, inclusive, 

vestiam-se de branco para aparentar um ambiente limpo, livre de condições que pudessem 

causar doenças nas crianças.  

 Na década de 1920, o Poder Público ainda oferecia às organizações da sociedade 

incentivos fiscais, funcionários, material pedagógico e mobiliário para que as mesmas pudessem 

realizar a prestação de serviços, esquivando-se da responsabilidade da criação e manutenção das 

creches públicas no país. Com as mudanças políticas e sociais ocorridas no país, os órgãos 

públicos começam a dispensar maior importância ao atendimento da infância brasileira. Em 1922, 

o Brasil sedia a última das exposições internacionais no Rio de Janeiro, com o objetivo de exibir 

seus produtos e atributos de modernidade. De acordo com Kuhlmann Júnior (2010, p. 70), “[...] 

as instituições de educação infantil foram difundidas amplamente durante as Exposições 

Internacionais, como modernas e científicas, como modelos de civilização”. 

 Conforme Kuhlmann Júnior (1998), a década de 1930 é considerada um marco no 

Brasil, tendo em vista as modificações políticas, econômicas e sociais. Ocorreram mudanças 

nesta época, que foram determinantes para a reorganização do Estado. Surgem novos grupos 

econômicos, como a nova burguesia urbano-industrial, substituindo o modelo de coronelismo 

provocado pelo aumento e diversificação da produção industrial. Uma nova sociedade se 

configura com a ampliação da classe média, a crescente urbanização e o surgimento de um 

proletariado industrial oriundo da zona rural.  
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 Nesta época, foi criado o Ministério da Educação e Saúde Pública, em 14 de novembro 

de 1930. Com a ditadura do Estado Novo (1937-1945), passa a englobar diversas atribuições do 

Ministério da Justiça e dos Negócios Interiores, sob a gestão do Ministro Francisco Campos. Uma 

infância a ser protegida era a concepção vigente; proteger, tutelar, salvar uma infância que se 

considerava abandonada pela família e que deveria ser abrigada pelo Estado. 

 A partir da década de 1940, surgiram diversos órgãos e iniciativas voltadas para a 

proteção à criança, com ênfase na educação. Rosemberg (1984) destaca a implantação da 

Legião Brasileira de Assistência (LBA), que surge em 1942, com uma iniciativa que contava 

com o poder público e privado, objetivando proteger a maternidade e a criança nos primeiros 

anos de vida. Um dos projetos pertencentes à LBA foi o Casulo, criado em 1976, sendo o 

primeiro projeto de Educação Infantil de massa, implantado em larga escala.  

Embora implantado na década de 1970, o Projeto Casulo foi fruto da união entre 

governo e organismos intergovernamentais, principalmente o Fundo das Nações Unidas para 

a Infância (Unicef), vigente durante a década de 1960, tendo como objetivo a implantação de 

programas para as crianças pobres. A especialista também defende a ideia de que a união 

entre o público e o privado tinha o mesmo propósito para os dois lados envolvidos: o 

enfraquecimento das tensões, conflitos e contradições que assolavam a população que vivia 

sob o regime militar (1964-1985). Projetos como o Casulo eram estratégias preventivas junto 

à população pobre para diminuir as diferenças e desigualdades, como também diminuir as 

possibilidades de conflitos. 

 Vieira (2007), em suas pesquisas, indica-nos que, a partir do governo Vargas, 

gradativamente, houve mudanças na política social do país, regulamentando as relações 

patrão/empregado e os direitos trabalhistas, dentre os quais a possibilidade de as mães terem 

um local (berçário), onde pudessem deixar seus filhos durante a fase de amamentação. Só a 

partir dos anos de 1970-1980, os governos passaram a construir e administrar creches para os 

filhos de famílias operárias. Ação que ocorreu de maneira muito irregular e esteve vinculada a 

interesses político-eleitoreiros.  

A pesquisadora observa ainda que, no Brasil, o tipo de atendimento prestado à criança 

pequena particularmente em creches, foi regido por diferentes discursos e saberes. Na década 

de 1940, os cuidados eram extremamente vinculados à esfera médica (sanitaristas e higienistas), 

cujo objetivo era nutrir as crianças e promover aspectos ligados à saúde, tendo em vista que 

aquelas instituições se destinavam basicamente às camadas pobres da população. Essas ações 

tinham como objetivo evitar que as creches se transformassem em foco de doenças. 
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Rosemberg (1984) relata que, na década de 1970, houve um aumento do número de 

creches com o objetivo de atender a necessidade da classe popular, devido à mudança do papel 

da mulher na sociedade, que passou a trabalhar para aumentar a renda de sua família, formando-

se, desde então, um grande movimento, criado oficialmente em 1979, denominado “Movimento 

de Luta por Creches”, que ocorreu no Estado de São Paulo. Sendo assim, 

 

A base de sustentação do Movimento de Luta por Creches eram mulheres de 

operários que, atuando geralmente nos Clubes de Mães, reivindicavam 

creches para poder trabalhar fora. Sua luta por creches era determinada por 

razões concretas, ou seja, ter um local onde pudessem deixar seus filhos para 

poderem aumentar a renda familiar através do trabalho remunerado. 

(ROSEMBERG, 1984, p. 78). 

 

 Inicialmente, sob a responsabilidade do Órgão de Assistência Pública e da Saúde, a 

creche era considerada um depósito de crianças, pois não havia grande preocupação com o 

aspecto educacional. Muitos dos espaços eram inapropriados, com a infraestrutura muito 

precária, com pessoas despreparadas para o trabalho. 

 Só mais recentemente, a creche passou a ser reconhecida como uma instituição que atua 

em parceria com os pais, compartilhando com eles a responsabilidade sobre a educação e 

cuidados integrais de seus filhos.  

 De acordo com Rosemberg (1984), nas décadas de 1980 e 1990, a creche se caracteriza 

por uma perspectiva de cuidado mais integral da criança, através de um trabalho realizado por 

profissionais; o sentimento de competência das famílias é ferido, como se houvesse uma 

desqualificação do cuidar e educar domésticos, quando comparado ao profissional. 

 Com a Constituição de 1988, há um impulso de repensar as funções sociais da creche, 

porque 

 

[...] ela reconhece a creche como uma instituição educativa, "um direito da 

criança, uma opção da família e um dever do estado". Tal concepção se opõe 

à visão tradicional da creche como uma dádiva, como um favor prestado à 

criança, no caso à criança pobre e com funções apenas assistencialistas e de 

substituição da família. (OLIVEIRA et. al., 2011, p. 29).  

 

 A creche, junto com a família passa a ser responsável pela promoção do 

desenvolvimento das crianças, pela ampliação do conhecimento, de suas experiências, 

independentemente de sua origem socioeconômica, constituindo-se assim de um direito para 

todas as crianças. 

 Legalmente, cabe aos municípios a organização e manutenção de sua rede direta de 

creches, ou convênios com entidades sociais, como também a responsabilidade pela supervisão. 
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Ainda na legislação, consta que as empresas são obrigadas a manter creches para os filhos de 

seus empregados, ou favorecer para que estes sejam atendidos em creches públicas ou 

particulares. 

 Ainda, de acordo com a Lei n.º 9.394/96, a função educativa da creche exige o 

planejamento de um currículo de atividades, considerando o grau de desenvolvimento da 

criança, como também os conhecimentos culturais básicos a serem por ela apropriados. 

 Há urgência em se propor formas para que as creches respondam às questões envolvidas 

no desenvolvimento das crianças e em como promover tais práticas de atendimento com 

garantia de qualidade. 

 

1.2 A creche no Município de Santo André 

 

Os dados apontados a seguir foram colhidos por meio de uma entrevista concedida pela 

professora Maria Helena Fonseca Marin, no dia vinte e dois de novembro do ano de 2016, à 

época, diretora do Departamento de Educação Infantil e Ensino Fundamental. 

As creches em Santo André, não diferentemente do que ocorreu em outros países, têm 

sua origem e organização decorrente da necessidade das famílias de um local para deixarem as 

crianças a fim de exercerem alguma atividade laborativa, ou por outras dificuldades. A 

princípio, a cidade conseguiu estabelecer três equipamentos em terrenos particulares, que foram 

adaptados para o atendimento dos bebês (crianças menores), tendo em vista que o município já 

contava com unidades de Educação Infantil (pré-escola) para as crianças maiores. As três 

unidades desenvolviam o atendimento de caráter assistencialista, com preocupação e 

organização das atividades que abarcavam concepções higienistas e de cuidados com a saúde e 

a alimentação. As creches funcionavam sob a responsabilidade da Promoção Social de Santo 

André (PROSAN), cujo quadro de funcionários técnicos se constituía por profissionais com 

formação nas áreas do Serviço Social, Psicologia, Enfermagem, dentre outras com número mais 

reduzido. 

 Promulgada a Constituição Federal em 1988, Santo André torna-se – do grande ABC, 

em 1989, no governo do Prefeito Celso Daniel, do Partido dos Trabalhadores (PT) – uma das 

primeiras cidades a pensar, discutir e planejar o processo de transformação do atendimento em 

creches de cunho assistencialista para o campo educativo, incorporando as unidades existentes; 

com a demanda que se ampliava, criou outros equipamentos já sob a responsabilidade da 

Secretaria de Educação. 
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 Em 1990, o município de Santo André (SP) implanta a sua quarta unidade, que foi 

idealizada através de movimento da população de um bairro local por reivindicação de creches. 

A unidade foi nomeada como Creche João de Deus. A partir deste momento, cresce 

vertiginosamente os ideais de educação e de atendimento à infância com foco na qualidade. 

 O município de Santo André inicia seu processo de responsabilidade com a educação 

em 1987, com gênese de rede na Educação Infantil (Escola Municipal de Educação Infantil – 

EMEI), que atendia, prioritariamente, as crianças de 6 anos de idade. Anteriormente, a 

Educação Infantil na cidade de Santo André (1968) se potencializava por meio dos esportes, 

com o serviço de Recreação Infantil (RI), em que os(as) professores(as) eram atletas que, 

pedagogicamente, trabalhavam as várias modalidades de esporte. Em 1979, são implantadas as 

Associações Comunitárias Educacionais Assistenciais e Recreativas (ACEAR) destinados às 

crianças carentes. Posteriormente, passa a se denominar Centro Educacional Assistencial e 

Recreativo (CEAR), com prestação de serviços mais pedagógicos e menos assistenciais. 

As creches de Santo André foram, inicialmente, inspiradas nos modelos de creche da 

antiga Secretaria do Menor, do Município de São Paulo (SP), com projetos da arquiteta 

renomada Tomie Otake, com janelas em arco, com muito colorido, espaços padronizados, cujo 

projeto era muito inovador para a época, mas que não se consolidou. Ainda nos anos de 1990, 

ocorreram algumas visitações da equipe de profissionais de Santo André para conhecerem as 

propostas de atendimento, na já citada Secretaria do Menor, quando houve a oportunidade de 

parcerias no sentido de formação. 

O atendimento aos bebês era realizado por auxiliares de creche, cuja escolaridade 

exigida era o antigo segundo grau, hoje ensino médio; a responsabilidade e ações práticas eram 

voltadas para o cuidar (higienização e alimentação), com algumas propostas de recreação e 

lazer. Ainda em 1990, cria-se o cargo de monitor de creche, por meio de um concurso público 

que exigia também somente o ensino médio; contudo, desta seleção ocorre o primeiro acesso 

de homens para esta atividade na rede e um contingente com formação superior diversa, além 

da Pedagogia. Há um grande investimento na formação desses profissionais e as reuniões 

pedagógicas vêm para alinhar as propostas. A primeira formação ocorre com uma profissional 

de enfermagem no sentido de orientar para as experiências dos cuidados da rotina. 

O período de atendimento inicialmente era integral (12 horas), sendo que todo o material 

utilizado pelos bebês nas creches (gêneros alimentícios e de higiene, que incluem atualmente 

materiais pedagógicos, componentes eletrônicos, brinquedos etc.) era e ainda é custeado pela 

prefeitura. Mesmo com o acirramento de auditores fiscalizando e questionando a aquisição de 
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determinados materiais, a questão da qualidade e segurança destes materiais sempre foi 

princípio básico. 

Inicialmente, as creches contavam apenas com as diretoras de unidades escolares (DUE) 

para sua gestão, função designada de confiança, como ainda ocorre nos dias atuais; e não havia 

a função do assistente pedagógico, sendo o(a) diretor(a) responsável pelo administrativo e 

pedagógico. A rede municipal contava com três coordenadoras que faziam a ponte entre a 

Secretaria de Educação e as unidades escolares. Neste período, a rede municipal já contava com 

nove creches. 

Até 1997, Cultura, Esporte e Educação faziam parte de uma mesma pasta 

administrativa. A partir de então, a Educação deixa de ser um departamento e passa a se 

denominar Secretaria de Educação e Formação para o Trabalho, englobando um conjunto de 

ações que deveriam suprir demandas da creche ao segmento da Educação de Jovens e Adultos. 

Celebra-se também uma parceria com entidades assistenciais. 

A princípio, vale registrar que a denominação creche não seria utilizada na rede de Santo 

André; as unidades de atendimento à faixa etária do zero aos três anos seriam denominadas 

Unidades Municipais de Educação Infantil (UNIMEIs). 

As diretoras recebiam formação profissional voltada para o atendimento com caráter 

educativo, pedagógico, e formavam os monitores em suas unidades. Após alguns anos, um 

grupo de monitores de creche iniciou um processo de reivindicação a fim de serem contratados 

como professores, pois esses profissionais já atuavam nas EMEIs, e depois nas Escolas 

Municipais de Educação Infantil e de Ensino Fundamental (EMEIEFs) e possuíam formação, 

salário e o fazer equivalente. O cargo de monitor de creche foi extinto (já não correspondia à 

base legal do momento), contratando como professores os que tinham magistério ou graduação 

em Pedagogia, e os demais entraram em vacância e atualmente exercem uma função 

denominada como agente de apoio educacional (AAE). 

O convênio com as entidades assistenciais favoreceu a rede no sentido da contratação 

de auxiliares de Educação Infantil, com a exigência do curso de Magistério ou cursando 

Pedagogia. A Federação das Entidades Assistenciais de Santo André (FEASA) respondia pela 

parceria de convênio com cinco instituições assistenciais, dentre elas: Dr. Klaide – Instituição 

Assistencial e Educacional; A Cidade dos Meninos – “Maria Imaculada”; e a Instituição 

Assistencial Meimei (IAM). As entidades foram se descredenciando e, em 2008, encerrou-se o 

convênio com a remanescente IAM. Ainda permaneceram prestando serviços as assistentes 

sociais, cujo contrato encerrou-se em 2013. 
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Em 2010, cria-se o cargo de agente de desenvolvimento infantil (ADI), em que, através 

de concurso público, ocorre a primeira seleção de profissionais que irão auxiliar aos 

professores, cuja exigência de escolaridade mínima permanece sendo o ensino médio completo. 

Vale acrescentar que acabam sendo selecionados profissionais com curso superior dos mais 

diversos, estudantes de graduação, etc. 

Em 2016, a rede de Santo André (SP) conta com 36 creches diretas, atendendo, 

aproximadamente, 7.500 bebês, e 18 instituições conveniadas, atendendo, aproximadamente, 

2.000 bebês. Com uma lista de espera de aproximadamente 5.000 bebês. 

 

1.3 A creche “Bela Infância”, universo desta pesquisa 

 

A creche “Bela Infância” está localizada em bairro periférico do município de Santo 

André (SP), fazendo limite com mais oito bairros, sendo um deles do município de Mauá (SP). 

Inaugurada em 1996, atendia 130 bebês em período integral e com a implantação de períodos 

manhã e tarde; atende, atualmente, cerca de 282 bebês. A gestão da creche consiste em uma 

diretora e uma assistente pedagógica; já na parte administrativa, a unidade conta com dois 

auxiliares administrativos II. Veremos nos quadros: 

 

Quadro 02 – Equipe gestora 

CARGO/FUNÇÃO ESCOLARIDADE TEMPO NA UE TEMPO NA PSA 

 

Diretora 

Magistério; 

Pedagogia; 

Especialização em Educação 

Infantil; 

Especialização em Mediações 

Tecnológicas. 

 

2 anos e 4 meses 

 

28 anos 

 

Assistente 

Pedagógica 

Magistério; 

Pedagogia; 

Especialização em Educação 

Infantil. 

 

2 anos e 4 meses 

 

8 anos 

Fonte: Quadro elaborado pelo autor desta pesquisa. 

 

Quadro 03 – Equipe de apoio administrativo 

CARGO/FUNÇÃO ESCOLARIDADE TEMPO NA UE TEMPO NA PSA 

 

Auxiliar Administrativo II 

 

Ensino Médio 

 

5 anos e 2 meses 

 

5 anos e 2 meses 

 

Auxiliar Administrativo II 

 

Ensino Médio 

 

1 ano e 3 meses 

 

1 ano e 3 meses 

Fonte: Quadro elaborado pelo autor desta pesquisa. 
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 A seguir, veremos os espaços da creche “Bela Infância”, universo de pesquisa desta 

dissertação: 

Imagem 05 – Entrada da creche “Bela Infância”. 

 

Fote: Foto tirada pelo autor desta pesquisa. 

Imagem 06 – Entorno da creche (01)                   Imagem 07 – Entorno da creche (02) 

  

Fonte: Foto tirada pelo autor desta pesquisa.            Fonte: Foto tirada pelo autor desta pesquisa. 

Imagem 08 – Entorno da creche (03)                  Imagem 09 – Entorno da creche (04) 

  

Fonte: Foto tirada pelo autor desta pesquisa.           Fonte: Foto tirada pelo autor desta pesquisa. 
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Imagem 10 – Entorno da creche (05) 

 

Fonte: Foto tirada pelo autor desta pesquisa. 

 

A unidade escolar conta com sete salas de aula, que atendem aos seguintes ciclos e 

etapas: uma sala berçário (grupo de crianças de 4 meses a 1 ano e 6 meses), três salas de 

primeiros ciclos iniciais (grupo de crianças de 1 ano e 7 meses a 2 anos e 6 meses), e três salas 

de primeiros ciclos finais (grupo de crianças de 2 anos e 7 meses a 3 anos e 6 meses). A creche 

presta atendimento às crianças cuja faixa etária varia de 0 a 3 anos. 

 Para a inscrição é apenas obrigatório ser residente no município, mas para efetivar a 

matrícula, como há normalmente mais crianças pretendentes do que vagas, é realizada uma 

classificação dos bebês inscritos e que atendem a alguns critérios estabelecidos. Estes critérios 

são definidos pelo município por meio de leis, apesar de ser direito de toda criança, como 

ressaltam a Constituição Federal de 1988 e o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Essa 

classificação consiste em: a) ser munícipe; b) irmão na creche; d) bolsa família; e) idade (maior 

para o menor). As crianças com deficiência não fazem parte desta classificação, pois, de acordo 

com a lei, sendo munícipes, tem a sua vaga atendida imediatamente, mesmo ultrapassando a 

quantidade de crianças indicada por grupo. A Secretaria de Educação (SE) do município realiza 

uma projeção de vagas para o atendimento, que varia de unidade para unidade, considerando a 

estrutura física e o número de profissionais. A creche “Bela Infância”, em seu quadro de 

atendimento para o ano de 2016, indicou capacidade de atendimento para 262 crianças, 

distribuídas da seguinte maneira: 
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Quadro 04 – Capacidade de atendimento da creche por ciclos 

  

MANHÃ 

 

TARDE 

 

INTEGRAL 

 

TOTAL 

NÚMEROS DE 

CRIANÇA COM 

DEFICIÊNCIA 

Berçário 10 12 17 39 01 

1º ciclo 

inicial 

34 36 40 110 01 

1º ciclo 

final 

33 35 45 113 04 

Total 77 83 102 262 06 

Fonte: Quadro elaborado pelo autor desta pesquisa. 

 

 Cada sala-referência, em sua projeção, tem como objetivo atender determinado número 

de crianças, considerando o espaço físico e o número de profissionais que possam “garantir” 

um atendimento de qualidade. Contudo, ocorre de ultrapassar essa capacidade, tendo em vista 

as matrículas obrigatórias por meio de ordem judicial (liminares). 

 No ano de 2016, a sala do berçário, com projeção para o atendimento inicial de 39 

crianças, finalizou com 44 bebês matriculados.  

 A creche conta com a seguinte relação de adulto por grupo de crianças, para o 

atendimento: 

 

Quadro 05 – Relação do número de adultos por grupo de crianças 

AGRUPAMENTOS FAIXA ETÁRIA ADULTOS  CRIANÇAS 

Berçário 0 – 1 ano e 7 meses 4 24 

1º ciclo inicial 1 ano e 8 meses a 2 anos e 

7 meses 

3 25 

1º ciclo final 1 anos e 8 meses a 3 anos e 

7 meses 

2 25 

Fonte: Quadro elaborado pelo autor desta pesquisa. 

Esta estrutura segue o Parecer CNE/CEB n.º 20/2009 do Ministério da Educação, 

publicado no DOU de 09/12/2009, colegiado: 

 

O número de crianças por professor deve possibilitar atenção, 

responsabilidade e interação com as crianças e suas famílias. Levando em 

consideração as características do espaço físico e das crianças, no caso de 

agrupamentos com criança de mesma faixa de idade, recomenda-se a 

proporção de 6 a 8 crianças por professor (no caso de crianças de 0 e um ano), 

15 crianças por professor (no caso de crianças de dois e três anos) e 20 crianças 

por professor (nos agrupamentos de crianças de quatro e cinco anos). 

(BRASIL, 2009b). 
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Consideramos a infraestrutura da creche adequada para atender aos bebês, todavia, 

percebemos que, em seu projeto original, alguns aspectos estruturais não foram planejados para 

um espaço de Educação Infantil; ao longo das várias gestões públicas, desde sua inauguração, 

algumas adaptações estruturais e reformas foram necessárias. Atualmente, a creche “Bela 

Infância” conta com: 

 

Quadro 06 – Infraestrutura da creche “Bela Infância” 

LOCAIS QUANTIDADE 

Almoxarifado 02 

Cozinha 02 

Dispensa 01 

Diretoria 01 

Fraldário 01 

Lactário 01 

Parque infantil 01 

Pátio coberto 01 

Refeitório 01 

Refeitório para bebês 01 

Sala de professores 01 

Sanitário para crianças 03 

Sanitário para adultos 03 

Secretaria 01 

Solário 01 

Fonte: Quadro elaborado pelo autor desta pesquisa. 

 

 Os espaços são organizados, com quadro de horários que são predefinidos no grupo, de 

maneira a garantir um trabalho qualificado, pensando também no bem-estar das crianças e 

profissionais que os utilizam, como espaço de referência (salas individuais) onde guardam seus 

pertences, organizam e realizam suas práticas educativas, como também os destinados ao uso 

coletivo de todos os grupos da creche, que são: o parque gramado, o espaço da piscina de 

bolinha e pula-pula, as áreas do faz de conta. 
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Imagem 11 – Área de faz de conta (01)  

 

Fonte: Foto tirada pelo autor desta pesquisa. 

 

Imagem 12 – Área de faz de conta (02) 

 

Fonte: Foto tirada pelo autor desta pesquisa. 
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Imagem 13 – Espaço brincar   

 

Fonte: Foto tirada pelo autor desta pesquisa.                

 

Imagem 14 – Lactário2 (01)                      

 

Fonte: Foto tirada pelo autor desta pesquisa.                

 

 

 

                                                           
2  Lactário: É o local destinado ao recebimento, armazenamento, pré-preparo, preparo e distribuição de fórmulas 

infantis e refeições seguras às crianças atendidas nas creches municipais de Santo André, respeitando as normas 

técnicas de higiene e limpeza previstas na legislação, garantindo o atendimento nutricional adequado. 



45 

 
 

Imagem 15 – Lactário (02)  

 

Fonte: Foto tirada pelo autor desta pesquisa.                

 

Imagem 16 – Lactaristas (01)                       Imagem 17 – Lactaristas (02) 

  

Fonte: Foto tirada pelo autor desta pesquisa.          Fonte: Foto tirada pelo autor desta pesquisa. 
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Imagem 18 – Lactário (03) 

 

Fonte: Foto tirada pelo autor desta pesquisa 

Imagem 19 – Lactário (04) 

 

Fonte: Foto tirada pelo autor desta pesquisa. 

Imagem 20 – Trocador / Banheiro 

 

Fonte: Foto tirada pelo autor desta pesquisa. 
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Imagem 21 – Sala-referência (01) 

 

Fonte: Foto tirada pelo autor desta pesquisa. 

 

Imagem 22 – Sala-referência (02)               Imagem 23 – Sala-referência (03)/sono 

  

Fonte: Foto tirada pelo autor desta pesquisa.       Fonte: Foto tirada pelo autor desta pesquisa. 

 

Imagem 24 – Parque interno do berçário  

 

Fonte: Foto tirada pelo autor desta pesquisa. 
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Imagem 25 – Parque externo (01) 

 

Fonte: Foto tirada pelo autor desta pesquisa. 

Imagem 26 – Parque externo (02)                Imagem 27 – Parque externo (03) 

  

Fonte: Foto tirada pelo autor desta pesquisa.          Fonte: Foto tirada pelo autor desta pesquisa. 

 

 Os espaços são usados de acordo com o horário de cada grupo. E esta organização é 

feita para que haja um melhor aproveitamento dos espaços, e realizada pelo grupo de 

funcionários no início do ano letivo. Veremos um exemplo de horário do grupo do berçário: 
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Quadro 07 – Horário da rotina do berçário 

Horários Ações 

07h00 – 07h45 Entrada dos educadores (professores, ADI e estagiários). Reunião de 

organização do trabalho. Organização dos ambientes. Acolhida das 

famílias e crianças (brinquedos, jogos de encaixe, TV/DVD, interação entre 

crianças e adultos, pais e educadores). Trocas de fraldas e/ou roupas. 

07h45 – 08h15 Mamadeira (metade do grupo). 

08h15 – 08h45 Mamadeira (outra parte do grupo). 

09h00 – 09h30 Atividades do Semanário (propostas de trabalho planejadas para a semana. 

As crianças são divididas em subgrupos, algumas poderão ser 

encaminhadas ao solário ou parque gramado. Escala de café dos 

educadores. 

09h30 – 10h00 Pátio interno/brinquedos, área do faz de conta, música/CD, interação com 

objetos diversos. 

10h00 – 10h30 Higiene/troca. Organização da sala-referência para o momento do sono. 

10h30 – 11h00 Almoço para as crianças matriculadas em período integral. Higienização e 

encaminhamento para a sala do sono. 

11h00 – 11h30 Almoço para as crianças matriculadas somente no período da manhã. 

12h00 Saída dos professores do primeiro período e entrada de auxiliares e 

estagiários do segundo período. 

11h30 – 12h30 Higienização/troca. Saída das crianças do semi manhã. Saída dos 

professores. 

12h30 – 12h45 Acolhida das crianças matriculadas somente no período da tarde 

(brinquedos, jogos de encaixe, interação entre as crianças e adultos, pais e 

educadores). Trocas/higienização/almoço. Este acolhimento é realizado no 

hall de entrada da sala-referência e lactário. 

13h00 Entrada dos professores do segundo período. Saída dos ADIs e estagiários 

do primeiro período. 

13h30 – 14h00 Despertar das crianças do integral. Higienização/troca. Organização do 

espaço. Momento de colação (fruta/suco/bolacha/vitamina). 

14h00 – 15h00 Atividades do Semanário (propostas de trabalho planejadas para a semana). 

As crianças são organizadas em subgrupos, algumas poderão utilizar outros 

espaços do brincar. 

15h00 – 15h30 Parques internos/brinquedos, parque gramado, área do faz de conta. 

Higienização/troca. 

15h45 – 16h15 Jantar das crianças do período integral. Higienização/troca. 

16h15 – 16h45 Jantar das crianças do período semi tarde. Higienização/troca. Saída das 

crianças que utilizam o transporte escolar. 

17h00 – 18h00 Saída das crianças. Interação das famílias e professores. Organização dos 

espaços. Reunião de organização do trabalho. 

18h00 Saída de professores, ADI, estagiárias. 

Fonte: Quadro elaborado pelo autor desta pesquisa. 
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A sala-referência é o espaço que acomoda determinado grupo de crianças, com os 

educadores responsáveis pelo cuidar e educar. Trata-se de um espaço onde os envolvidos podem 

deixar seus pertences, podem realizar situações de aprendizagens diversas, havendo, dentro da 

rotina, tempos e outros espaços ou áreas que poderão utilizar para outras vivências e/ou 

experiências voltadas à ampliação do desenvolvimento e conhecimento das crianças (área do 

faz de conta, espaço baby, pátio, gramado, ateliê, entre outros). 

 

1.3.1 Caracterização das famílias: situação social e cultural  

  

Para conhecer um pouco das famílias e sua situação social e cultural, no ato da matrícula 

é realizada uma entrevista com as famílias, ocasião em que as mesmas apresentam os 

documentos necessários, e preenchem dois questionários, um relativo a questões de saúde e 

outro com questões socioculturais. Preenchem e assinam também dois termos, um referente ao 

uso de imagem da criança em vivências e experiências pedagógicas e outro autorizando 

terceiros a retirar a criança da unidade no momento de saída.  

Ainda no sentido de conhecer as famílias e os bebês atendidos pela unidade escolar 

também podem ocorrer possíveis visitas às residências e/ou ao entorno da unidade escolar, para 

observação e coleta de dados, que posteriormente são analisados e sistematizados. 

Por meio deste levantamento, constatou-se que o nível de instrução dos pais mantém-se 

proporcional; quase que a totalidade é alfabetizada sendo que a metade desses possui Ensino 

Médio completo. 

Parte significativa dos pais possui renda familiar compreendida entre 1 e 3 salários 

mínimos. Grande parte das famílias mora em casas pequenas (de 1 a 3 cômodos) abrigando, em 

sua maioria, de duas a quatro pessoas. 

Com relação à saúde, o serviço público é o recurso mais utilizado. Alguns possuem 

convênio médico. 

O transporte público é o meio de locomoção mais utilizado pelos usuários (ônibus e 

trem). 

 A organização familiar segue os padrões sociais (pai, mãe, filhos) ou é constituída de 

outros casamentos. Entre os casais, o estado civil de maior predominância é o solteiro 

caracterizando a união estável. Fazem passeios juntos aos finais de semana visitando parques 

públicos, shopping e visita a parentes. 

 Poucos têm acesso a atividades culturais e de lazer. As famílias assistem televisão, 
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sendo que os programas com maior receptividade entre as mesmas são os desenhos animados, 

os programas infantis e as novelas. 

 A expectativa dos pais quanto ao trabalho oferecido na creche ainda é prioritariamente 

a proteção e os cuidados com a saúde, alimentação e higiene dos pequenos. Uma parcela 

pequena questiona sobre o trabalho pedagógico, o desenvolvimento dos bebês, sobre as 

atividades realizadas e como se dá a relação entre os mesmos. 

 Atualmente, as listas de espera com maior número de bebês aguardando vaga na creche 

referem-se ao berçário. Vagas que surgem, devido às transferências, desistências, evasões e 

demais procedimentos administrativos, são oferecidas ao longo do ano letivo seguindo os 

critérios estabelecidos pela Secretaria de Educação do município. 

 Com frequência atendem os pais que já possuem vaga solicitando o período integral, 

além de receberem pessoas da comunidade em busca de vaga fora do período de inscrição. 

Ressaltando que a capacidade das salas-referência pode sofrer comprometimento, devido às 

matrículas via ação judicial (liminares). 

 

1.3.2 Caracterização dos professores 

 

Os dados de caracterização dos professores foram retirados do Projeto Político-

Pedagógico (PPP) da unidade pesquisada. A equipe de professores é composta por 14 

profissionais lotados na unidade, assumindo um grupo de crianças durante o ano letivo. Destas, 

sete exercem suas atividades no período da manhã, e outras sete professoras no período da tarde. 

A unidade também conta com mais um professor em cada período que atua como flex 

emergencial; trata-se de profissionais que ampliam sua carga horária de 30 para 40 horas, 

realizando projetos ou substituindo professores que se ausentam por motivos de saúde, abonos, 

etc. 

A média etária varia entre 31 e 61 anos de idade. Quanto ao local de residência, citamos 

Santo André, São Caetano e Mauá. Seis são solteiras, as demais são casadas e possuem de 1 a 

3 filhos. Das quatorze professoras fixas da unidade, treze possuem formação em Pedagogia, 

tendo uma delas formação em Magistério e Licenciatura em Letras. Treze possuem pós-

graduação lato sensu. Para melhor elucidar, segue o quadro com as referidas formações: 
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Quadro 08 – Caracterização das professoras da Creche “Bela Infância” 

PROFESSORAS FORMAÇÃO 

INICIAL 

ESPECIALIZAÇÃO TEMPO 

NA REDE 

TEMPO NA 

UE 

Professora 1 Pedagogia Psicopedagogia 

 

8 anos 6 anos 

Professora 2 Pedagogia; 

Artes visuais 

Tradução e Intérprete em 

Libras; 

Psicopedagogia 

 

2 anos e 8 

meses 

2 anos e 8 

meses 

Professora 3 Pedagogia Não possui 9 anos 4 meses 

Professora 4 Pedagogia Educação Infantil; 

Ludopedagogia 

 

7 anos 4 meses 

Professora 5 Pedagogia Psicopedagogia 

Institucional; 

Alfabetização e Letramento 

 

7 anos 3 anos 

Professora 6 Pedagogia Psicopedagogia; 

Direito Educacional 

 

3 anos 2 anos 

Professora 7 Pedagogia Direito Educacional; 

Educação Infantil 

8 anos 3 anos e 4 

meses 

Professora 8 Pedagogia Ludopedagogia; 

Artes na Educação 

 

4 meses 4 meses 

Professora 9 Pedagogia Psicopedagogia 

 

7 anos 3 anos 

Professora 10 Pedagogia Psicopedagogia; 

Arte e Educação; 

 

7 anos 2 anos e 6 

meses 

Professora 11 Pedagogia Psicopedagogia; 

Educação Infantil; 

Educação Ambiental 

 

8 anos 4 anos 

Professora 12 Pedagogia Psicomotricidade; 

Artes na Educação Infantil 

 

2 anos e 3 

meses 

4 meses 

Professora 13 Magistério; 

Letras 

 

Não possui 21 anos 18 anos 

Professora 14 Pedagogia Alfabetização e Letramento; 

Arte na Educação 

2 anos e 8 

meses 

2 anos e 3 

meses 

Fonte: Quadro elaborado pelo autor desta pesquisa. 

 

 No momento, três professoras fazem parte de outra rede de ensino público, seja 

municipal ou estadual. O perfil socioeconômico é variável, retratando a sociedade 

contemporânea. As religiões que caracterizam o grupo são: católica, evangélica e espírita. 
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Relatam que o que as deixa felizes no ambiente escolar é a realização de vivenciar e 

poder contribuir no desenvolvimento dos bebês de maneira integral. Além de uma boa 

convivência com os colegas de trabalho, com as famílias e com os bebês, desenvolvendo assim 

um ambiente acolhedor e de cooperação. Destacam o apoio e o acolhimento da equipe gestora 

em conhecimentos, atitudes e ações pedagógicas. 

 A equipe entende que, para a realização de um bom trabalho, é importante acontecer o 

envolvimento e comprometimento de todos para o desenvolvimento de um trabalho pedagógico 

bem elaborado, com participação e motivação. Consideram importante estabelecer uma boa 

comunicação entre a equipe e a comunidade, criando um elo e um bom relacionamento. 

Também pontuam a necessidade da construção de espaços elaborados e estruturados para as 

diversas brincadeiras simbólicas. 

Para terem um ambiente acolhedor e prazeroso, entendem que é necessário realizar um 

trabalho com motivação, com profissionais abertos às possibilidades de mudanças, adaptando-

se à realidade das famílias e auxiliando em busca de melhorias, transformações e 

aperfeiçoamento do ensino. Também julgam necessário manter um relacionamento cooperativo 

com os demais funcionários, acolhendo ideias e opiniões; relevar e tolerar atitudes negativas 

entre a equipe e da própria comunidade; dedicar-se ao trabalho, respeitando as diferenças e 

auxiliando os parceiros em suas atividades. 

 Consideram fundamental, para o alicerce da creche, a junção de um trabalho coletivo 

da equipe escolar com as famílias, estando ambos comprometidos com a educação e o 

desenvolvimento integral de cada bebê. 

 Para elas, a creche deveria ser um modelo de educação humanizadora, que visa à 

qualidade no atendimento, e um dos fatores para que isso aconteça é a redução do número de 

bebês por sala e a retirada das salas mistas. Os professores caracterizam sala mista como aquela 

composta por grupos de crianças que frequentam a instituição e pertencem ao mesmo ciclo, 

porém em horários distintos: grupo do integral (7h às 18h), do semi manhã (7h às 13h) e do 

semi tarde (12h às 18h). Após o almoço e higienização, ocorre o momento do sono para as 

crianças que frequentam o período integral. As crianças do semi manhã são dispensadas para a 

família, e as crianças do semi tarde são acolhidas. 

 Em seus planos concretos, almejam conquistar a comunidade por meio do trabalho 

desenvolvido, fazendo o melhor para tornar os dias aprazíveis. 

 Para a realização do planejamento escolar, consideram imprescindível planejar e 

replanejar as ações como um todo e, para trabalhar com a comunidade, julgam que é de extrema 
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importância que haja paciência e perseverança, e que se formem parcerias, trazendo-os para 

dentro da creche. 

 Todos valorizam as informações como fundamentais para o aperfeiçoamento e reflexão 

sobre a prática; revelam interesse em participar de palestras, cursos, oficinas, entre outros, 

conforme a disponibilidade de horários, ressaltando também que gostariam que as mesmas 

ocorressem dentro da jornada de trabalho. 

 Observa-se, no quadro 07, referente aos dados das professoras da Creche “Bela 

Infância”, que o grupo é relativamente composto de iniciantes. Tais características implicam 

sobremaneira no desenvolvimento do trabalho, no nível de excelência, ou qualidade que um 

grupo de profissionais pode atingir, considerando o ciclo de vida profissional de cada 

indivíduo. 

 Huberman (2000) organizou e caracterizou as fases e os ciclos de carreira docente 

conforme segue: 

a) a fase do início da carreira; 

b) a fase de estabilização; 

c) a fase de experimentação e diversificação; 

d) a fase da serenidade/conservantismo; 

e) a fase do desinvestimento/preparação para a aposentadoria. 

 A fase do início da carreira compreende do momento em que o profissional inicia 

até os 3 anos de docência. Denomina-se como a fase da “sobrevivência” e da “descoberta”. 

A sobrevivência: implica nas condições do confronto inicial, com a complexidade da 

situação profissional, da administração da distância entre o ideal e o real, do que acontece 

no dia a dia da sala de aula, da insegurança com a metodologia, das dificuldades com os 

alunos que criam problemas, entre outros. A descoberta: revela o entusiasmo inicial, o 

contentamento por sentir-se integrante de uma equipe profissional, pela satisfação que 

representa a exploração de um novo marco social que representa a escola para o professor 

ingressante na profissão. 

 A fase da estabilização representa o ciclo da carreira profissional, com variação entre 

os 4 e os 6 anos de experiência docente, marcado pela estabilização e consolidação de uma 

bagagem pedagógica, da identidade profissional, da afirmação de si mesmo como professor. 

Esta estabilização traz consigo um crescente sentimento de maestria pedagógica. Não 

predomina mais a preocupação pela sobrevivência; emerge neste período a preocupação com 

os resultados do ensino. Os professores que se encontram nesta fase falam de “prazer”, 
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“flexibilidade”; demonstram, no desempenho de suas funções, sentimentos de tranquilidade; 

expressam haver adquirido uma autoridade mais natural. 

 A fase da experimentação e diversificação compreende o ciclo da carreira profissional 

entre os 7 e os 25 anos de experiência, que pode estar marcado por uma atitude geral de 

diversificação, mudança e ativismo, como também uma atitude de revisão, com possíveis 

interrogações, próprio e característico da metade da carreira. No que se refere à atitude de 

diversificação, os professores lançam-se numa série de experiências, buscam novas 

metodologias, diversificam os materiais didáticos. Demonstram atitudes de inovação e 

mudança. Esta fase é também a fase da revisão profissional, das interrogações face à 

continuidade ou não na carreira. 

 A fase da serenidade/conservantismo é o quarto ciclo, entre os 25 e 35 anos de 

experiência, patamar do desenvolvimento da carreira. A serenidade implica em ser mais 

tolerante e mais espontâneo em situações de sala de aula. O conservantismo, as lamentações 

precedem a fase da serenidade, caracteriza-se por maior rigidez e dogmatismo, por uma 

prudência acentuada, por uma resistência firme às inovações, entre outros. 

 A fase do desinvestimento/preparação para a aposentadoria é o quinto e último ciclo da 

carreira profissional, a qual se desenvolve entre os 35 e 40 anos de experiência. Esta etapa é 

caracterizada pela preparação para a aposentadoria, e progressivo abandono das 

responsabilidades profissionais. Geralmente, os profissionais que atingem essa etapa do ciclo 

profissional apresentam um recuo face às ambições e aos ideais presentes quando em início da 

carreira. As pessoas libertam-se, progressivamente, para consagrar mais tempo a si próprias, 

junto aos familiares, como também, havendo interesse e disposição, ingressam novamente ao 

mercado de trabalho. 

 Muitas das características elencadas são perceptíveis no grupo de profissionais que 

atuam na creche “Bela Infância”, quando ocorreu a pesquisa, apesar de não serem objeto de 

observação para a dissertação em questão. 

 

1.3.3 Caracterização dos demais profissionais da creche "Bela Infância" 

 

Além dos professores, a creche “Bela Infância” conta com mais 50 funcionários que 

desempenham diferentes funções e são regidos por diversos contratos de trabalhos, a saber: 

a) dois serventes gerais, funcionários da Prefeitura de Santo André (PSA), 

responsáveis pela limpeza e manutenção da creche; 
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b) uma encarregada que é responsável pela distribuição, organização e verificação da 

limpeza (empresa terceirizada Tejofran); 

c) cinco agentes de asseio e conservação, também responsáveis pela limpeza e 

manutenção da creche (empresa terceirizada Tejofran); 

d) duas lactaristas que são responsáveis pela alimentação dos bebês do berçário. São 

estatutárias, ressaltando que uma delas é volante; 

e) três cozinheiros responsáveis pela alimentação, contratados pela Companhia 

Regional de Abastecimento Integrado de Santo André (Craisa); 

f) cinco ajudantes de cozinha (Craisa), duas merendeiras (uma da Craisa e uma da 

PSA), que auxiliam os cozinheiros na preparação dos alimentos; 

g) dois auxiliares administrativos contratados pela PSA, responsáveis pelo atendimento 

à comunidade, bem como na organização das questões administrativas da unidade 

escolar; 

h) um agente de apoio educacional (AAE), responsável pelo papel de agente de saúde, 

além do acompanhamento do trabalho da pediatra. Trabalha sob o regime 

estatutário; 

i) dezoito agentes de desenvolvimento infantil (ADIs) e nove estagiários contratados 

pela PSA, que são responsáveis por apoiar o professor com relação às práticas de 

estimulação e cuidados, visando ao desenvolvimento dos bebês. 

Por meio de uma ficha preenchida pelos funcionários, foram reunidos dados de maior 

relevância para esta caracterização, inseridos no PPP. Através desta ficha, verificamos que esses 

funcionários são naturais de diferentes regiões brasileiras, sendo o Sudeste a de maior 

representatividade, seguida pelo Nordeste. O maior número reside nos municípios de Santo 

André, Mauá e São Paulo. A renda familiar está na faixa que compreende de um a três salários 

mínimos.  

A seguir, apresentaremos os quadros dos funcionários separados por segmentos: 
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Quadro 09 – Equipe da limpeza 

 

NOME 

 

CARGO 

 

ESCOLARIDADE 

TEMPO NA 

UNIDADE 

ESCOLAR 

TEMPO NA 

PSA 

Profissional 1 Servente geral Ensino Médio 

completo 

20 anos 26 anos 

Profissional 2 Servente geral Ensino Fundamental I 2 anos e 8 meses 2 anos e 8 

meses 

Profissional 3 Encarregada da 

limpeza 

Ensino Fundamental I 2 anos e 8 meses ___ 

Profissional 4 Agente de asseio e 

conservação 

Ensino Fundamental 1 ano e 4 meses ___ 

Profissional 5 Agente de asseio e 

conservação 

Ensino Fundamental 

II 

3 anos ___ 

Profissional 6 Agente de asseio e 

conservação 

Ensino Fundamental I 3 anos ___ 

Profissional 7 Agente de asseio e 

conservação 

Ensino Médio 

completo 

5 meses ___ 

Profissional 8 Agente de asseio e 

conservação 

Ensino Médio 

completo 

3 meses ___ 

Fonte: Quadro elaborado pelo autor desta pesquisa. 

 

Quadro 10 – Equipe da cozinha 

NOME CARGO ESCOLARIDADE TEMPO NA 

UNIDADE 

ESCOLAR 

TEMPO NA 

PSA 

Profissional 1 Ajudante de 

cozinha 

Ensino Médio 2 meses 15 anos e 5 

meses 

Profissional 2 Ajudante de 

cozinha 

Ensino Médio 5 anos e 8 meses 16 anos 

Profissional 3 Merendeira Ensino Médio 1 ano e 3 meses 21 anos  

Profissional 4 Ajudante de 

cozinha 

Ensino Superior 3 meses 15 anos e 5 

meses 

Profissional 5 Lactarista Ensino Médio 8 anos 8 anos 

Profissional 6 Cozinheiro Ensino Médio 1 ano 22 anos 

Profissional 7 Ajudante de 

cozinha 

Ensino Médio 14 anos 14 anos 

Profissional 8 Ajudante de 

cozinha 

Ensino Fundamental 5 anos 20 anos e 1 mês 

Profissional 9 Lactarista Ensino Médio 3 semanas 16 anos e 1 mês 

Profissional 10 Merendeira Ensino Fundamental 2 anos 2 anos 

Profissional 11 Cozinheira Ensino Médio; 

Técnico em nutrição 

1 ano e 3 meses 13 anos e 7 

meses 

Profissional 12 Cozinheiro Ensino Médio 2 anos e 11 meses 3 anos e 1 mês 
Fonte: Quadro elaborado pelo autor desta pesquisa. 

  

Quanto à escolaridade há uma grande variedade, sendo do ensino fundamental 

incompleto até a graduação. A maior parte dos ADI já terminou ou está cursando o ensino 

superior, alguns com especialização. 
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Quadro 11 – Equipe de apoio pedagógico 

 

NOME 

 

CARGO 

 

ESCOLARIDADE 

TEMPO NA 

UNIDADE 

ESCOLAR 

 

TEMPO NA 

PSA 

Profissional 1 ADI Ensino Médio completo 5 meses 5 anos e 5 meses 

Profissional 2 ADI Cursando graduação 

(jornalismo) 

5 anos e 6 meses 5 anos e 6 meses 

Profissional 3 ADI Pedagogia 5 anos e 6 meses 5 anos e 6 meses 

Profissional 4 ADI Magistério; 

Técnico em Nutrição e 

Dietética 

3 anos e 2 meses 4 anos e 2 meses 

Profissional 5 ADI Pedagogia; 

Especialização em 

Psicopedagogia 

4 anos 4 anos 

Profissional 6 ADI Graduação 2 meses 2 meses 

Profissional 7 ADI Ensino médio completo 5 anos e 8 meses 5 anos e 8 meses 

Profissional 8 ADI Graduação 5 meses 5 anos e 5 meses 

Profissional 9 ADI Ensino médio completo 4 anos 4 anos 

Profissional 10 ADI Ensino médio completo 5 meses 5 anos e 5 meses 

Profissional 11 ADI Graduação em Fisioterapia 5 anos e 7 meses 5 anos e 7 meses 

Profissional 12 ADI Magistério 3 anos e 10 

meses 

3 anos e 10 

meses 

Profissional 13 ADI Ensino médio completo 5 anos e 6 meses 5 anos e 6 meses 

Profissional 14 ADI Graduação em Pedagogia; 

Especialista em 

Neuropsicopedagogia; 

Especialista em Direto 

Educacional 

1 anos e 3 meses 4 anos e 8 meses 

Profissional 15 ADI Ensino médio completo 2 meses 2 meses 

Profissional 16 ADI Graduação em Pedagogia; 

Especialista em 

Alfabetização e Letramento 

5 anos e 8 meses 5 anos e 8 meses 

Profissional 17 ADI Graduação em Pedagogia 5 meses 5 anos e 4 meses 

Profissional 18 ADI Graduação em 

Administração 

3 anos e 10 

meses 

3 anos e 10 

meses 

Profissional 19 Estagiária Cursando Pedagogia 1 ano e 6 meses 1 ano e 6 meses 

Profissional 20 Estagiária Cursando Pedagogia 1 ano e 1 mês 1 ano e 1 mês 

Profissional 21 Estagiária Cursando Pedagogia 1 ano e 5 meses 1 ano e 5 meses 

Profissional 22 Estagiária Cursando Pedagogia 5 meses 1 ano e 1 mês 

Profissional 23 Estagiária Cursando Pedagogia 1 ano 1 ano 

Profissional 24 Estagiária Cursando Pedagogia 1 ano e 9 meses 1 ano e 9 meses 

Profissional 25 Estagiária Cursando Pedagogia 5 meses 1 ano 

Profissional 26 Estagiária Cursando Pedagogia 5 meses 1 ano 

Profissional 27 Estagiária Cursando Pedagogia 1 ano e 8 meses 1 ano e 8 meses 

Profissional 28 Estagiária AEE 12 anos e 9 

meses 

25 anos e 7 

meses 

Fonte: Quadro elaborado pelo autor desta pesquisa. 
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As atividades de lazer e cultura citadas compreendem: cinema, parques municipais, 

teatro, participação em palestras, cursos, viagens, igrejas, casas de parentes, praia, restaurantes, 

shopping e academia. 

 De acordo com as ADIs, as maiores dificuldades encontradas atualmente ao 

desempenharem as suas funções são: o número excessivo de bebês por sala (devido às 

liminares) e a falta de amadurecimento da equipe para utilizar e manter a conservação dos 

recursos materiais coletivos. 

 Consideram necessário, para atingir os objetivos na realização do trabalho, a força de 

vontade, comprometimento, parceria de todos os envolvidos, maturidade profissional, 

humanismo, flexibilidade, ética, planejamento por parte do professor na rotina escolar, 

afinidade, organização, paciência e respeito mútuo. Frente ao desenvolvimento do trabalho, a 

equipe se considera comprometida, dedicada e responsável, tanto no nível individual de seu 

desempenho quanto na creche como um todo. 

 Referente às necessidades formativas, revelam ter interesse em uma formação contínua, 

porém nem todas as ADIs demonstram interesse em cursar Pedagogia. Entendem e reconhecem 

como formação profissional permanente a troca diária entre todos, bem como as reuniões de 

organização do trabalho (ROT), realizadas quinzenalmente, no período de duas horas, onde há 

momentos de formação, conversas sobre a rotina e desenvolvimento do trabalho. Para esses 

momentos de reuniões, apontam a necessidade das seguintes temáticas de formação: a 

ampliação do repertório relacionado às características das faixas etárias, psicologia infantil e 

compreensão das intervenções com relação às dificuldades de integração devido às deficiências 

(CADE), além de músicas infantis e confecção de brinquedos. 

 Educação de qualidade para a equipe significa a formação de valores e estímulos, com 

profissionais comprometidos e capacitados. Consideram, também, que faz parte da educação 

de qualidade a educação inclusiva em relação às raças, deficiências e suas particularidades, 

além de suprir as necessidades e o bem-estar dos bebês. 

 

1.3.4 Caracterização do Conselho de Escola 

 

  Dados referentes ao Conselho de Escola da creche "Bela Infância" também foram 

retirados do PPP da unidade escolar. O Conselho é composto por doze membros, divididos em 

dois segmentos, a saber: população usuária, que compreende seis pais e/ou responsáveis, e 

poder público, sendo um membro nato (diretor), quatro professores e um funcionário.  
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 As reuniões são realizadas em horários/períodos alternados, procurando atender a 

disponibilidade e necessidades de todos os envolvidos, garantindo uma representatividade 

significativa. 

 As atribuições do Conselho de Escola estão ligadas a dois eixos. O primeiro é a gestão 

compartilhada, no qual os usuários/comunidade dos serviços educacionais possam participar e 

acompanhar as ações administrativas e pedagógicas da unidade escolar, antes centrada na figura 

do diretor da unidade escolar. A gestão das verbas públicas, tanto a destinada pelo município 

como a do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), constitui o segundo eixo. 

 Como características, podemos dizer que esse grupo é participativo, que estabeleceu 

vínculos de parceria em busca de objetivos comuns para a qualificação do trabalho na unidade. 

Acompanham o desenvolvimento do plano de trabalho, que é elaborado em conjunto, 

levantando por escrito todas as possibilidades de projetos, de reestruturação dos espaços, 

aquisição de bens e serviços. 

 O segmento da população usuária vem se apropriando cada vez mais do seu papel dentro 

do Conselho; nas reuniões, os pais e/ou responsáveis emitem suas opiniões, argumentam seus 

pontos de vista com clareza e transparência. Contudo, manifestam a necessidade de ouvir as 

expectativas, desejos e dúvidas dos demais pais da unidade, que ainda não entendem a 

importância dessa representatividade no processo da gestão democrática.  

Nesse sentido, o segmento do Poder Público já desenvolve esta ação, trazendo para as 

reuniões as demandas e prioridades da equipe, discutidas anteriormente com seus pares. Com 

relação à utilização da verba, entendem o processo, pois participam do Plano de Trabalho, tendo 

conhecimento de todas as etapas: destino da verba (consumo/serviço), pesquisa de preços 

(orçamentos), organização de documentos (prestação de contas, relatório circunstanciado, etc.). 

 Consideram que o dinheiro repassado tem contribuído para beneficiar a creche. Há uma 

satisfação muito grande na realização das compras, uma vez que a aquisição dos materiais 

corresponde, de forma positiva em termos de qualidade e adequação, à faixa etária dos bebês. 

Sobre a qualidade, veremos a seguir. 
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CAPÍTULO II – A QUALIDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

Este capítulo tem por objetivo apresentar ideias de diferentes autores a respeito da 

qualidade na Educação Infantil, enfocando, principalmente, a parceria com a família, a 

educação continuada de professores e a organização dos espaços e tempos da creche. Também 

apresentamos o que dizem os documentos oficiais sobre a qualidade na Educação Infantil. 

 

2.1 A qualidade na Educação Infantil sob a ótica de diferentes autores 

 

 Cabe a nós, professores, pesquisadores da Educação Infantil, investir no processo de 

conhecer a real situação nos espaços de trabalho com as crianças pequenas, os bebês, e refletir 

sobre as práticas que vêm sendo utilizadas, objetivando-se constituir meios para a organização 

e reorganização de creches com propostas à promoção de melhores condições de atendimento 

às crianças. 

 Qualidade não é conceito pronto, mas um processo que se alcança no intercâmbio entre 

os professores, os auxiliares, os formadores, os diversos profissionais da educação que atuam 

na creche. 

 Prosseguindo com a pesquisa e considerando que educação e qualidade são processos 

em permanente construção, e que esclarecer o termo qualidade na Educação Infantil é referir-

se a ética e a valores, recorremos à interpretação de outros autores. 

 Gadotti (2010) nos aponta que a qualidade não está separada da quantidade e que, até 

agora, só tivemos uma educação de qualidade para poucos. O autor declara que 

 

Qualidade significa melhorar a vida das pessoas, todas as pessoas. Na 

educação, a qualidade está ligada ao bem-viver de todas as nossas 

comunidades, a partir da comunidade escolar. A qualidade na educação não 

pode ser boa se a qualidade do professor, do aluno, da comunidade é ruim. 

Não podemos separar a qualidade da educação da qualidade como um todo, 

como se fosse possível ser de qualidade ao entrar na escola e piorar a qualidade 

ao sair dela. (GADOTTI, 2010, p. 7). 

 

O autor enfatiza a complexidade da busca pela qualidade na educação, já que não basta 

melhorar apenas um aspecto para garantir sua melhoria. É preciso considerar maior gama de 

fatores para conquistar tal qualidade, tais como: número de profissionais adequado ao 

atendimento e consolidação dos serviços a serem prestados (administrativo, cozinha, limpeza, 

pedagógico, dentre outros); condições estruturais e materiais para a realização das tarefas a 

serem executadas; ambiente de trabalho que possibilite relações interpessoais harmoniosas, de 
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respeito às individualidades, que haja confiança entre as partes; gestão democrática e 

transparente que possibilite a descentralização das responsabilidades e leve os envolvidos a 

refletirem sobre as demandas, sobre as expectativas, visando atingi-las. E ainda, há que se 

cuidar do físico e também do emocional das pessoas envolvidas no processo educacional, seja 

na educação infantil como também nos campos universitários. 

 No âmbito da Educação Infantil, Sousa (1998) também aponta a dificuldade em 

conceituar o termo. Segundo ela, é “[...] mais fácil exigir, falar sobre ou reconhecer a qualidade 

– em um dado produto ou serviço ou num programa, numa pessoa, ou numa equipe de trabalho, 

do que defini-la” (SOUSA, 1998, p. 2). Para a autora, parte dessa dificuldade está no seu caráter 

multidimensional, considerando ainda a interdependência de suas dimensões ou fatores. Sendo 

assim, a discussão da autora ampara-se nos desafios da qualidade, na diversidade, no contexto 

da educação infantil. Sob essa suposição, Sousa (1998, p. 6) apresenta algumas das principais 

características gerais do conceito de qualidade: 

 
1. Qualidade é um processo complexo e multidimensional;  

2. Qualidade não resulta do acaso, é construída e conquistada. Supõe, entre 

outros, a visão do todo, tempo, esforço, determinação, persistência, 

motivação e trabalho interdisciplinar;  

3. Buscar a qualidade requer a explicitação de critérios e de indicadores – a 

partir do que se está considerando a qualidade e a partir de que se pode dizer 

que ela existe;  

4. A qualidade é sempre considerada a partir de um dado contexto. Isto é, 

requer que se esclareça onde e sobre que qualidade se está falando. Os 

contextos são, em geral, diversificados;  

5. A qualidade será tanto maior quanto maior for a diminuição de suas 

próprias incertezas (ou da percepção sobre suas incertezas);  

6. A qualidade envolve credibilidade;  

7. Há sempre certo grau de abertura ou flexibilidade quando se fala em 

qualidade. Isto sinaliza a necessária abertura para níveis ainda mais altos de 

qualidade;  

8. A qualidade implica no envolvimento de ideias e pessoas e na diversidade 

de suas relações pessoais e profissionais;  

9. Há uma estreita relação entre a qualidade e satisfação de necessidades. 

 

Por considerar cada aspecto importante, e especialmente, sua relação no conjunto, a 

autora enfatiza vários desafios da educação infantil, na busca pela qualidade, considerando sua 

complexidade e multidimensionalidade, pois envolvem muitos fatores de natureza diversa. 

Zabalza (1998), no livro Qualidade em Educação Infantil, aponta-nos dez aspectos-

chave para o desenvolvimento de práticas educativas de qualidade que constituem aspectos 

fundamentais de qualquer proposta. São eles:  
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1. Organização dos espaços – [...] precisa de espaços amplos, bem 

diferenciados, de fácil acesso, especializados, [...] uma dinâmica de 

trabalho baseada na autonomia e na atenção individual de cada criança. 

2. Equilíbrio entre iniciativa infantil e trabalho dirigido no momento de 

planejar e desenvolver as atividades – A pressão do currículo não pode 

substituir, em nenhuma situação, o valor educativo da autonomia e da 

iniciativa própria das crianças. 

3. Atenção privilegiada aos aspectos emocionais – Tudo na educação infantil 

é influenciado pelos aspectos emocionais: desde o desenvolvimento 

psicomotor, até o intelectual, o social e o cultural. 

4. Utilização de uma linguagem enriquecida – [...] criar um ambiente no qual 

a linguagem seja a grande protagonista: tornar possível e estimular todas 

as crianças a falarem; criar oportunidades para falas cada vez mais ricas 

através de uma interação educador(a) criança [...]. 

5. Diferenciação de atividades para abordar todas as dimensões do 

desenvolvimento e todas as capacidades – Cada área do desenvolvimento 

exige intervenções que o reforcem e vão estabelecendo as bases de um 

progresso equilibrado do conjunto. 

6. Rotinas estáveis – As rotinas atuam como organizadoras estruturais das 

experiências quotidianas, pois esclarecem a estrutura e possibilitam o 

domínio do processo a ser seguido e, ainda, substituem a incerteza do 

futuro [...]. 

7. Materiais diversificados e polivalentes – Uma sala de aula de educação 

infantil deve ser, antes de mais nada, um cenário muito estimulante, capaz 

de facilitar e sugerir múltiplas possibilidades de ação. Deve conter 

materiais de todos os tipos e condições [...]. 

8. Atenção individualizada a cada criança – [...] é preciso manter, mesmo 

que seja parcialmente ou de tempos em tempos, contatos individuais com 

cada criança. É o momento da linguagem pessoal [...] apoiá-la na 

aquisição de habilidades ou condutas muito específicas etc. 

9. Sistemas de avaliação, anotações etc., que permitam o acompanhamento 

do grupo e de cada uma das crianças – [...] ter uma orientação 

suficientemente clara e avaliar cada passo se está havendo um avanço em 

direção aos propósitos estabelecidos. [...] ter a capacidade de planejar e 

avaliar os processos e a forma como cada uma das crianças vai 

progredindo no seu desenvolvimento global. 

10. Trabalho com os pais e as mães e com o meio ambiente (Escola Aberta) – 

Esse tipo de participação enriquece o trabalho educativo que é 

desenvolvido na escola. [...] enriquece a própria ação educativa que as 

famílias desenvolvem depois em suas casas. [...] os professores(as) 

aprendem muito com a presença dos pais e das mães [...]. (ZABALZA, 

1998, p. 50-55). 

 

Campos (2006), pesquisadora da infância, referente à qualidade da Educação Infantil, 

destaca, através de dados de pesquisa, que problemas de qualidade que são constatados na 

Educação Infantil são desafiadores, pois trata-se de uma modalidade que atende a crianças bem 

pequenas, segmento frágil e indefeso com relação à eficácia do cuidar e educar. Muitas delas 

com faixa etária mais próxima do nascimento, que não se comunicam oralmente, não se 

locomovem sozinhas, e que não conseguem expressar com maior clareza suas necessidades aos 

responsáveis. 
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A autora aponta que ainda há instituições funcionando sem supervisão oficial, que não 

são contabilizadas em estatísticas, funcionando à margem dos sistemas educacionais; mesmo 

no caso de unidades cobertas pelos Censos Escolares do MEC, ocorre de muitas não atenderem 

às condições mínimas de infraestrutura definidas no Plano Nacional de Educação (PNE). 

Ressalta, como outro importante indicador de qualidade, a qualificação dos professores, que 

também revela problemas; no caso de creches, ocorrem as situações mais precárias neste 

sentido.  

Também aponta alguns desafios que permanecem, constatados através de um 

diagnóstico realizado em 2005, por uma comissão da Unesco/OCDE, realizada no Brasil, na 

qual atuou como especialista nacional convidada. O diagnóstico indica que mudanças legais 

inseridas na década de 1990 foram positivas, porém detectou a permanência de problemas sérios 

no acesso e na qualidade da Educação Infantil, como: 

 
A) creches que ainda não foram atreladas ao sistema educacional, havendo 

muitas instituições conveniadas sob responsabilidade da área de 

assistência social, e que nem sempre trabalham em colaboração com a área 

educacional; 

B) financiamento da Educação Infantil insuficiente em grande parte dos 

municípios; 

C) a situação das creches em relação às pré-escolas sempre pior, pois as 

creches comunitárias, que atendem aos segmentos mais pobres da 

população, são justamente as que apresentam as piores condições de 

funcionamento; 

D) omissão dos governos estaduais em relação a suas responsabilidades, tanto 

na função de apoio aos municípios mais pobres, como em seu papel legal 

específico na formação de professores em nível médio e superior, como 

também, na supervisão do atendimento, nos municípios que não  

constituíram seus sistemas de educação próprios e integram o sistema 

estadual; 

E) currículos dos cursos de formação, tanto no nível médio como no superior, 

reservam pouco espaço para conhecimentos sobre o desenvolvimento 

infantil; 

F) programação de atividades com as crianças, avaliada como pouco 

diversificada, rotinas empobrecidas, rígidas, representando pouco 

estímulo a seu desenvolvimento motor, cognitivo, afetivo, cultural e 

social; 

G) apontou também a insuficiente integração entre a pré-escola e a 1ª série do 

Ensino Fundamental. (CAMPOS, 2006, p. 61). 

 

Como perspectiva para o futuro, a autora relata que a realidade educacional brasileira 

ainda representa um enorme desafio, e que, sem o enfrentamento de forma responsável, teremos 

no país dificuldades em superar suas inaceitáveis desigualdades sociais. Também cita que, no 

momento da implementação das definições legais, a Educação Infantil acaba sendo prejudicada, 

seja por falhas na supervisão, corrupção ou uso inadequado dos recursos, predominando ainda 
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uma visão de que para a criança pequena qualquer coisa serve; não valorizando o profissional 

que trabalha com ela, sem a preocupação com crianças passando longas horas em ambientes 

insalubres, longe do contato com a natureza, forçadas a contínuos períodos de ociosidade, 

considerando que não se julga que livros, materiais pedagógicos e brinquedos sejam necessários 

em seu cotidiano.  

Contudo, sinaliza que existem grupos e setores importantes que estão na luta para 

transformar em realidade as conquistas legais: os Fóruns Municipais e Estaduais da Educação 

Infantil e o Movimento Interfóruns de Educação Infantil do Brasil (Mieib); organizações, como 

a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Ensino (Undime), a Associação Nacional de 

Pós-graduação e Pesquisa em Educação (Anped), além de sindicatos e entidades da sociedade 

civil. Finaliza argumentando que o desafio está posto e a sociedade brasileira tem condições 

para enfrentá-lo. 

Bondioli (2004, p. 15), como indicativo da qualidade, afirma a necessidade do exercício 

autorreflexivo do(a) educador(a), ou seja, a “[...] reflexão sobre as práticas, sobre os contextos, 

sobre os hábitos, sobre os usos, sobre as tradições de um programa educativo para examinar o 

seu significado em relação aos propósitos e aos fins”. A autora nos chama a atenção para a 

reflexão constante sobre a prática como forma de “fazer a qualidade”. Afirma ainda que “[...] 

qualidade é uma construção de significados em torno da instituição e do serviço, uma reflexão 

compartilhada que enriquece os participantes, uma troca e uma transmissão de saberes” 

(BONDIOLI, 2004, p. 24). 

Esta concepção revela que padrões de qualidade são definidos de forma coletiva, 

envolvendo os diversos atores e, acima de tudo, a própria prática educativa. 

Com base nas referências e concepções dos autores citados, podemos afirmar que a 

qualidade na Educação Infantil não depende de um único aspecto, mas de vários fatores que, se 

bem estruturados e organizados, poderão possibilitar à criança, condições satisfatórias para o 

seu desempenho, um olhar mais amplo para as questões relacionadas ao cuidar e educar, 

visando a uma educação igualitária e justa, baseados na premissa de que, independentemente 

da classe social, do arranjo familiar, a creche é um direito da criança, e todas as crianças têm o 

direito a uma educação de qualidade. 

Maria de Fátima Guerra de Sousa (1998)3, em uma palestra proferida no Seminário 

Nacional de Educação Infantil do SESI: Identidade na Diversidade, enfatizou em seus textos a 

necessidade de os educadores terem a percepção do que é a qualidade da Educação Infantil, 

                                                           
3 Ph.D em Educação Infantil. Professora da Faculdade de Educação da Universidade de Brasília (UnB). 
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sendo esta um resultado de ações integradas, de comprometimentos mútuos, de reflexões e 

relações pessoais e profissionais, de satisfações de necessidades humanas individuais e sociais. 

Relata também que a nossa prática educativa é a matéria-prima de nossa ação-reflexão-ação, 

do nosso fazer-refazer diário, pois não se constrói qualidade sem que se esteja atento para 

aspectos da filosofia do trabalho, entendendo quais são, de fato, as concepções sobre: a criança, 

o papel do professor e das suas práticas pedagógicas, envolvendo, sobretudo, princípios. Tanto 

aqueles referentes aos objetivos educacionais mais amplos, como a formação do cidadão, como 

também aqueles mais relacionados às atitudes e posturas que nós, profissionais, assumimos 

diante do nosso trabalho educativo. 

Paulo Freire (2008, 2009) constituiu, neste processo de reflexão e criação, uma obra 

abrangente de referência para educadores voltados à investigação e criação de pedagogias 

críticas que tenham compromisso com a humanização, com a liberdade e com a justiça social. 

É possível verificar, em sua obra, importantes contribuições e grandes possibilidades de 

ressignificações para todas as modalidades de educação. Sendo assim, buscamos evidenciar 

contribuições da pedagogia freireana para a Educação Infantil, visando a uma reflexão sobre a 

educação de crianças pequenas, compreendidas como sujeitos de conhecimento, que trazem 

consigo saberes, desejos e experiências (leitura de mundo), desde que nascem. 

O autor nos ajuda a compreender e pensar o ser humano e as crianças como seres 

históricos e produtores de cultura, “[...] seres capazes de saber, de saber que sabem, de saber 

que não sabem. De saber melhor o que já sabem, de saber o que ainda não sabem” (FREIRE, 

1996, p. 40). Devemos considerar que as crianças vivem em contextos socioculturais distintos 

e possuem diferentes necessidades cognitivas, expressivas, estéticas e emocionais, carecendo 

ser compreendidas e atendidas, para a ampliação de suas possibilidades de existência humana. 

Freire, em suas produções, conceitua e nos faz refletir sobre: diálogo, construção de 

conhecimento, amorosidade, tolerância, escuta, curiosidade, dentre outros; conceitos e 

categorias que têm muito a contribuir com o trabalho desenvolvido na Educação Infantil e que 

qualificam o atendimento às crianças, na elaboração das propostas de trabalho. 

Por meio do diálogo, da interação, e do brincar é que se dá a construção de conhecimento 

de forma coletiva e colaborativa. Trabalhando dessa maneira com as crianças, de forma 

integrada, evitamos a fragmentação do aprendizado de conceitos, valores, habilidades e 

atitudes; saberes indispensáveis na Educação Infantil. 
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Para Freire, é de suma importância que o professor respeite o saber de experiência feito, 

que são os conhecimentos, hábitos, desejos, sonhos, sentimentos e medos, que as crianças 

carregam consigo, e precisam ser conhecidos e respeitados pelos educadores e educadoras.  

A partir desse conhecimento, os professores podem trabalhar de modo que as 

dificuldades possam ser superadas, estimulando a criatividade e a capacidade, para cada vez 

mais realizar a leitura do mundo dos educandos, objetivando o desenvolvimento de novos 

saberes. Em seu livro Medo e Ousadia, Freire (2008, p. 131) escreve: 

 

[...] a educação dialógica parte da compreensão que os alunos têm de suas 

experiências diárias. [...] minha insistência de começar a partir de sua 

descrição sobre suas experiências da vida diária baseia-se na possibilidade de 

se começar a partir do concreto, do senso comum, para chegar a uma 

compreensão rigorosa da realidade. 

 

Quando a criança começa a demonstrar curiosidade sobre diferentes assuntos, sinaliza 

indícios do surgimento da curiosidade epistemológica. Paulo Freire (1996, p. 87), em sua obra 

Pedagogia da Autonomia, fala-nos que, “[...] quanto mais a curiosidade espontânea se intensifica, 

mas, sobretudo, se 'rigoriza', tanto mais epistemológica ela vai se tornando [...]”. 

Freire, em seu livro Professora sim, tia não, apresenta cartas a quem ousa ensinar, 

colocando como condições necessárias para o desenvolvimento do diálogo a escuta, tolerância 

e amorosidade. A escuta vai além da capacidade auditiva, uma escuta ativa, pois quando 

aprendemos a escutar, paciente e criticamente o educando, podemos passar a falar com ele e 

não falar para ele, agindo o educador, como detentor da verdade a ser transmitida. Essa 

qualidade de escuta requer do educador o desenvolvimento da tolerância nobre, séria, que nos 

ensina “[...] a conviver com o diferente. A aprender com o diferente e respeitar o diferente” 

(FREIRE, 2009, p. 59); qualidade que o professor dela necessita, e que precisa ser desenvolvida 

entre as crianças, favorecendo a prevenção de problemas de discriminação, violência e 

exclusão. . 

A educação dialógica de Freire ganha grande força e qualifica as ações tomando a 

brincadeira como centro organizador do currículo, desenvolvendo diferentes situações de 

aprendizagem que propiciam o desenvolvimento da criança, especialmente da Educação 

Infantil, tais como: dança, contação de histórias, música, rodas de conversa, artes plásticas e 

outras. 

Na relação com as famílias, dialogando para conhecer melhor as crianças e suas 

realidades, sobre as brincadeiras que as crianças têm em suas casas, na rua ou em outros espaços 

que frequentam, a escola/creche pode aprender com as famílias, tendo em vista o saber que 
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estas têm sobre a educação das crianças fora da instituição. É interessante chamar as famílias 

para participar da construção do currículo, refletir sobre o cuidar, o educar e o brincar, 

discutindo sobre a importância da brincadeira para o desenvolvimento infantil, no espaço 

escolar e fora dele. A brincadeira e o diálogo podem ser assuntos para integrar crianças, famílias 

e instituição, com grandes ganhos para a comunidade escolar. 

Com a inspiração freireana é possível construir e desenvolver um trabalho de qualidade 

na Educação Infantil nos diferentes espaços e tempos. 

 

2.2 O que dizem os documentos oficiais sobre a qualidade na Educação Infantil 

  

 Com a Constituição Federal de 1988, que representa uma das contribuições mais 

valiosas na garantia de nossos direitos, há um desdobramento de vários outros documentos 

oficiais que tratam no seu interior enfoques que definem a Educação Infantil como um direito 

da criança, preconizando a qualidade. Na Constituição anterior, a criança com menos de 7 anos 

de idade não tinha direito à educação; mas, a partir da Constituição de 1988, a Educação Infantil 

é reconhecida pela primeira vez como um direito da criança, um dever do Estado, e opção da 

família em efetivar sua matrícula para as crianças de até 4 anos de idade. No que tange à 

Educação Infantil, a carta magna a coloca como um dever do Estado e da família. O Artigo 208, 

inciso IV, diz o seguinte: "Artigo 208. O dever do Estado com a educação será efetivado 

mediante a garantia de: [...] IV - atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a seis 

anos de idade" (BRASIL, 1988). 

 A partir deste momento, a Educação Infantil no Brasil cessa o vínculo direto com a 

política de assistência social, passando a integrar a política nacional de educação. O Artigo 205 

da Carta Política de 1988 também inova em matéria política educacional, ao dispor que a 

educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a 

colaboração da sociedade, objetivando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o 

exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Assim, a Constituição Brasileira 

possui um papel decisivo na afirmação dos direitos da criança, pois ampliou o que a 

Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT) de 1942 já oferecia como direito das mulheres 

trabalhadoras à amamentação de seus filhos, legitimando o direito à educação da criança nos 

seus primeiros anos de vida. 
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Dois anos após a Constituição Federal, em 1990, é promulgado o Estatuto da Criança e 

do Adolescente (ECA – Lei n.º 8.069). Nela, o dever do Estado em relação à Educação Infantil 

é descrito no Artigo 54, inciso IV, da mesma forma como está na Constituição Federal.  

 Na verdade, essa lei significa mais do que um simples dispositivo jurídico; ela inseriu a 

criança e o adolescente no mundo dos direitos, propondo uma base para a construção de uma 

nova forma de olhar a criança: uma criança com direito de ser criança, direito ao afeto, direito 

de brincar, direito de querer, direito de não querer, direito de conhecer, e direito ainda de opinar; 

colocando-as como atores do próprio desenvolvimento. O Estatuto da Criança e do Adolescente 

também cita o fato de que crianças e adolescentes necessitam, efetivamente, do apoio, da 

contribuição do adulto para que tenham uma vida digna e uma educação de qualidade 

sociocultural e socioambiental. As instituições não podem, portanto, encarar as crianças apenas 

como objetos de ação, mas como sujeitos com direito à participação. As propostas pedagógicas 

devem considerar a criança integralmente. 

 O Ministério da Educação (MEC), em sua trajetória, publicou, logo em seguida, 

documentos significativos para orientar e direcionar as escolas de Educação Infantil. Em 1995, 

foi lançado o documento Critérios para um atendimento em creches que respeite os direitos 

fundamentais da criança (CAMPOS; ROSEMBERG, 2009). Tendo em vista que contávamos 

com poucas produções nacionais a respeito da Educação Infantil, o documento teve sua 

relevância, pois aponta o trabalho que deve ser realizado com bebês, assim como a participação 

e responsabilidade de todos os envolvidos no contexto escolar. O documento é dividido em 

duas partes, sendo a primeira constituída de critérios relacionados à organização e ao 

funcionamento interno das unidades de atendimento às crianças bem pequenas; e a segunda 

parte formaliza critérios voltados à definição de diretrizes e normas políticas, programas e 

sistemas de financiamento de creches, tanto públicas como também as instituições privadas. 

 Os critérios foram elaborados visando afirmar compromissos dos envolvidos com a 

questão do atendimento em creches, ou seja, dos políticos, dos administradores e dos 

educadores de cada creche para um atendimento de qualidade, com vistas às necessidades 

fundamentais da criança. A qualidade da educação e do cuidado em creches constitui o objeto 

principal do documento, que propõe atingir, senão em sua totalidade, os níveis mínimos de 

qualidade que respeitem a dignidade e os direitos básicos da criança.  

 Ele indica critérios relacionados para a unidade Creche, relacionados aos direitos de 

nossas crianças: à brincadeira, à atenção individual, a um ambiente aconchegante, seguro e 

estimulante; direito ao contato com a natureza, à higiene e à saúde; a uma alimentação sadia; a 
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desenvolver sua curiosidade, imaginação e capacidade de expressão; ao movimento em espaços 

amplos; à proteção, ao afeto e à amizade; de expressar seus sentimentos; a uma especial atenção 

durante seu período de adaptação à creche, como também a desenvolver sua identidade cultural, 

racial e religiosa. 

 Cita também critérios para políticas e programas de creche, sendo eles: a política de 

creche respeita os direitos fundamentais da criança; a política de creches está comprometida 

com o bem-estar e o desenvolvimento da criança, reconhece que as crianças têm direito a um 

ambiente aconchegante, seguro e estimulante; a política de creches reconhece que as crianças 

têm direito à higiene e à saúde; reconhece que as crianças têm direito a uma alimentação 

saudável; a política de creches reconhece que as crianças têm direito à brincadeira; reconhece 

que as crianças têm direito a ampliar seus conhecimentos; a política de creche reconhece que 

as crianças têm direito ao contato com a natureza. A cada critério, o documento aponta um rol 

de observáveis que induz à reflexão se a unidade creche e se as políticas e os programas 

proporcionam ou favorecem a efetivação dos direitos elencados. 

 Em 1996, com a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDBEN – Lei n.º 9394/96), a Educação Infantil é considerada a primeira etapa da educação 

básica, confirmando o atendimento gratuito em creche e pré-escola como dever do Estado. 

Também determina que todas as instituições de Educação Infantil, públicas ou privadas estejam 

inseridas no sistema de ensino, oferecidas em espaços educacionais, com propostas de caráter 

pedagógico, cabendo à União a coordenação da Política Nacional de Educação, e ao município 

o oferecimento da Educação Infantil em creches e pré-escolas. Reconheceu sua importância ao 

defini-la como primeira etapa da educação básica e direito de todas as crianças. 

Com a LDB, os direitos da criança, no que diz respeito à educação, assegurados na 

Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente, transformam-se em diretrizes 

e normas que deverão ser regulamentadas em uma série de procedimentos. Essa lei determinou 

que, até 1999, todas as creches e pré-escolas fossem incorporadas ao sistema de ensino, 

valorizando as atividades desempenhadas nas mesmas, ressaltando a integração do cuidado com 

a educação e desvinculando o caráter assistencial relacionado a elas. A inserção da Educação 

Infantil ao sistema regular de ensino definiu as instituições que atuam com essa faixa etária, 

como instituições educativas, responsáveis, junto com as famílias, pela promoção do 

desenvolvimento das crianças, ampliando suas experiências e conhecimentos, garantindo-lhes, 

também, a higiene e a saúde. 
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 Em 1998, dois novos documentos são emitidos pelo MEC. Um deles são os Subsídios 

para o credenciamento e o funcionamento das instituições de Educação Infantil (BRASIL, 

1998b), que indicam as diretrizes e normas de funcionamento dessas instituições. Trata-se de 

propostas de regulamentações em âmbito nacional, estadual e municipal, visando garantir 

padrões básicos de qualidade no atendimento de creches e pré-escolas. Com diretrizes e normas 

elaboradas pelos próprios conselhos, com vistas à abrangência da regulamentação da Educação 

Infantil, pode-se avaliar a importância deste documento. Essa regulamentação foi proposta no 

sentido de se assegurar, nas várias esferas de responsabilidade e competência inerentes aos 

respectivos sistemas de ensino, padrões básicos que venham a garantir um processo contínuo 

de melhoria da qualidade, inclusive durante o período de transição previsto na lei. O outro 

documento são os Referenciais Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (BRASIL, 

1998a), conjunto de referências e orientações pedagógicas com objetivos de contribuir com a 

implantação e implementação de práticas educativas nas creches e pré-escolas, visando apontar 

metas de qualidade que contribuam para que as crianças tenham um desenvolvimento integral 

de suas identidades (apontando ainda o brincar e o meio como determinantes das interações 

humanas) e sejam capazes de crescer como cidadãos, tendo reconhecido o direito à infância.  

O referencial pode ser definido como um balizador da Educação Infantil brasileira, mas 

não garante oferecer todas as respostas aos problemas e desafios que essa modalidade apresenta, 

dadas as especificidades e contextos diferenciados que as instituições apresentam. O documento 

apresenta concepções e princípios sobre o desenvolvimento da Educação Infantil, indica bases 

que asseguram a construção de uma proposta pedagógica para cada faixa etária, orientando 

sobre os aspectos mais relevantes de modo a promover a qualidade de vida e o exercício da 

cidadania para as crianças de zero a cinco anos, na busca de um atendimento de qualidade na 

Educação Infantil. Assim aponta o documento: 

 

Modificar essa concepção de educação assistencialista significa atentar para 

várias questões que vão muito além de aspectos legais. Envolve, 

principalmente, assumir as especificidades da educação infantil e rever 

concepções sobre a infância, as relações entre classes sociais, as 

responsabilidades da sociedade e o papel do Estado diante das crianças 

pequenas. (BRASIL, 1998a, p. 14). 

 

Em 2001, temos a aprovação do primeiro Plano Nacional de Educação (PNE), criado 

em 1996, e que vigorou entre os anos de 2001 e 2010. Em sua primeira meta, dedicada à 

Educação Infantil, valorizou a importância do trabalho realizado com crianças de até seis anos 

de idade; apontou, também, a necessidade de se superar a dicotomia existente e que persiste 
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ainda hoje entre o cuidar e o educar. Contudo, conforme Dourado (2010), em avaliação ao 

documento, há um descompasso entre o proposto e o efetivado. As políticas implantadas pelo 

governo federal não tiveram o PNE (2001/2010) como instigador central de suas ações político-

pedagógicas. Segundo o autor, a ineficaz centralidade ao documento produziu, contrariamente, 

novos marcos para os processos de organização e gestão da educação nacional, oportunizando 

novas formas de privatização da educação. O PNE é um documento resultante de um debate 

realizado pela sociedade, do qual resultou uma política pública para a educação. (BRASIL, 

2001).  

Nas primeiras décadas do século XX – década de 1930, mais precisamente – ocorrem 

os primeiros movimentos em prol da educação brasileira, como citado na introdução desta 

dissertação. A economia brasileira passa de agroexportadora para urbano-industrial, 

caracterizando-se pela ampliação das atividades industriais; consequentemente, expansão de 

mercado interno, o que ocasionou mudanças na estrutura social, determinando novas exigências 

em relação aos níveis de escolarização da população brasileira (NEVES, 2010). 

No PNE 2011/2020, as diretrizes não fogem em regra geral dos anteriores, cujos 

resultados foram insignificantes. Seguem as metas: 

1. Erradicação do analfabetismo; 

2. Universalização do atendimento escolar; 

3. Superação das desigualdades educacionais; 

4. Melhoria da qualidade de ensino; 

5. Formação para o trabalho; 

6. Promoção da sustentabilidade socioambiental; 

7. Promoção humanística, científica e tecnológica do País; 

8. Estabelecimento de meta da aplicação de recursos públicos em educação como 

proporção do produto interno bruto; 

9. Valorização dos profissionais da educação e; 

10. Difusão dos princípios da equidade, do respeito à diversidade e gestão democrática 

da educação. 

 Considerações sobre a meta 01 e sua respectiva estratégia: entre intenções e realidade, 

como nos demais PNE, constatamos propostas que na realidade não passam de recomendações, 

sem caráter compulsório, pois não existem sanções quanto ao descumprimento. 

 

Meta 01 – Universalizar, até 2016, o atendimento escolar da população de 

quatro e cinco anos, e ampliar, até 2020, a oferta de educação infantil de forma 

a atender 50% da população de até 03 anos. 
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Estratégia – Regime de colaboração entre União, Estados e Municípios para 

se conseguir a expansão; reestruturação e aquisição de equipamentos para a 

rede pública de educação infantil com vistas à melhoria da rede física de 

creches e pré-escolas; formação continuada de professores para a educação 

infantil estimulando a pós-graduação de parte deles, a fim de incorporar os 

avanços das ciências no atendimento da população de 4 a 5 anos; fomentar o 

atendimento das crianças do campo na educação infantil, como também, a de 

indígenas, sem alterar seus usos e costumes; atender aos educandos com 

deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 

superdotação por meio da transversalidade da educação especial na educação 

infantil. (UDEMO, 2017). 

 

 O PNE 2014/2024 não apresenta muitas mudanças, porém foi elaborado por meio de 

debate democrático e por uma concepção no campo dos direitos sociais. Contudo, a questão da 

educação pública de qualidade acessível a toda a população brasileira tem se tornado cada dia 

mais difícil. Carpes (2016), em seu artigo intitulado Considerações sobre o Plano Nacional de 

Educação: PNE 2014-2024, aponta a complexidade da luta, considerando grandes 

enfrentamentos de grupos econômicos, que, além de atuar na educação privada, possuem 

ramificações nas forças dominantes da economia e na esfera pública. 

 No ano de 2006, foi aprovada a Lei Federal n.º 11.274 (BRASIL, 2006a), instituindo a 

obrigatoriedade de ingresso das crianças a partir dos seis anos de idade no Ensino Fundamental, 

estendendo a duração desse nível de ensino de oito para nove anos. Para a implementação dessa 

lei, justificou-se: ser o Brasil um dos países com menor tempo de escolarização, com a alegação 

de que as crianças das camadas menos favorecidas da população, ao ingressarem mais cedo na 

escola, além de ficarem afastadas das situações de risco à vida e de vulnerabilidade social, 

teriam melhores possibilidades educacionais. 

 Ainda em 2006, o MEC lança os Parâmetros Nacionais de Qualidade para a Educação 

Infantil, documento que contém referências de qualidade para a Educação Infantil a serem 

utilizadas pelos sistemas educacionais, por creches, pré-escolas e centros de Educação Infantil, 

com a finalidade de não estabelecer padrão mínimo ou máximo, mas requisitos necessários para 

um atendimento que possibilite qualidade, com garantia de direitos às crianças. (BRASIL, 

2006b).  

Este documento está organizado em dois volumes. O primeiro aborda aspectos 

importantes para a definição de parâmetros de qualidade para a Educação Infantil em nosso 

país. Apresenta uma concepção de criança, de pedagogia da educação infantil, trajetórias de 

debates referentes à qualidade, as principais tendências em pesquisas dentro e fora do país, no 

que tange à Educação Infantil, desdobramentos previstos na legislação nacional, etc. No 

segundo volume, definem-se, inicialmente, as competências dos sistemas de ensino e a 
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caracterização das instituições de Educação Infantil a partir de conceitos legais, entendendo que 

um sistema educacional de qualidade é aquele em que as instâncias responsáveis pela gestão 

respeitem a legislação vigente. 

Os parâmetros de qualidade para os sistemas educacionais e para as instituições de 

Educação Infantil têm como finalidade estabelecer uma referência nacional que subsidie os 

sistemas na discussão e implementação de parâmetros de qualidade locais; transformar em 

práticas reais, adotadas no cotidiano das instituições (creches e pré-escolas), parâmetros de 

qualidade que garantam o direito das crianças pequenas ao atendimento educacional de 

qualidade. 

Em 2009, o MEC elaborou Os Indicadores da qualidade na Educação Infantil, 

documento constituído com o objetivo de auxiliar as equipes que atuam na Educação Infantil, 

juntamente com as famílias e pessoas da comunidade, a participar de processos de autoavaliação 

da qualidade de creches e pré-escolas que tenham um potencial transformador. Considerando 

que,  

 

Compreendendo seus pontos fortes e fracos, a instituição de educação infantil 

pode intervir para melhorar sua qualidade, de acordo com suas condições, 

definindo suas prioridades e traçando um caminho a seguir na construção de 

um trabalho pedagógico e social significativo. (BRASIL, 2009a, p. 13). 

 

É um material que visa contribuir com as instituições de Educação Infantil na busca de 

caminhos que viabilizem a fomentação, realização de práticas educativas que considerem e 

respeitem os direitos fundamentais das crianças, favorecendo a construção de uma sociedade 

mais democrática. 

A qualidade depende de muitos fatores: os valores nas quais as pessoas acreditam, as 

tradições culturais, o contexto histórico, social, econômico, dentre outros. Para que possamos 

realizar um diagnóstico sobre a qualidade de uma instituição de educação infantil, precisamos 

considerar alguns aspectos importantes. O primeiro refere-se aos direitos humanos 

fundamentais, reafirmados na Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente 

(ECA). O segundo aspecto apresenta relação com o primeiro. Trata-se do reconhecimento e 

valorização das diferenças de gênero, étnico-racial, religiosa, cultural e relativas às pessoas com 

deficiência. O terceiro aspecto busca fundamentar a concepção de qualidade na educação em 

valores sociais mais amplos, como o respeito ao meio ambiente, as abordagens que promovam 

uma cultura de paz e a busca por relações humanas mais solidárias. O quarto aspecto diz respeito 

à legislação educacional, formas de organização, regulamentação de políticas nos âmbitos 

federal, estadual e municipal. Em quinto lugar, os conhecimentos científicos sobre o 
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desenvolvimento infantil, a cultura da infância, a formação dos profissionais, as maneiras de 

cuidar e educar as crianças pequenas em ambientes coletivos. 

Considerados os aspectos acima descritos, o instrumento foi elaborado com base em 

aspectos fundamentais para a qualidade das instituições de educação infantil, expressos em 

dimensões, que são: a) planejamento institucional; b) multiplicidade de experiências e 

linguagens; c) interações; d) promoção da saúde; e) espaços, materiais e mobiliários; f) 

formação e condições de trabalho das(os) professoras(es) e demais profissionais; g) cooperação 

e troca com as famílias e participação na rede de proteção social. 

Os Indicadores da qualidade na Educação Infantil permitem observar se as 

recomendações apontadas nos Parâmetros Nacionais de Qualidade para a Educação Infantil 

estão sendo observados, seguidos no cotidiano das instituições. 

Em 2010, são estabelecidas as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 

Infantil, as quais indicam as diretrizes curriculares a serem observadas na organização das 

propostas pedagógicas, orientando o trabalho junto às crianças de até três anos em creches, 

como também podemos apontar  

 

[...] como assegurar práticas junto às crianças de quatro e cinco anos que 

prevejam formas de garantir a continuidade no processo de aprendizagem e 

desenvolvimento das crianças, sem antecipação de conteúdos que serão 

trabalhados no Ensino Fundamental (BRASIL, 2010, p. 7). 

 

Todas as unidades escolares desenvolvem um documento denominado Projeto Político-

Pedagógico (PPP). O PPP é um documento que caracteriza todo o trabalho desenvolvido, assim 

como toda a comunidade escolar envolvida no processo de atendimento às crianças. É elaborado 

e avaliado semestralmente, com a participação ou representatividade de todos os segmentos. 

Há, no calendário escolar, datas previstas para as reuniões pedagógicas. Neste documento, são 

estabelecidas metas e ações para cada segmento. Elenca-se os responsáveis pelas ações, como 

também os prazos para sua efetivação. Neste documento, as grandes mudanças necessárias para 

a obtenção de uma educação de qualidade precisam estar explícitas. Além da melhor gestão da 

sala de aula e do desenvolvimento de competências profissionais dos docentes, também a 

organização da escola por meio da elaboração de um projeto de ensino, cujos apontamentos 

evidenciem compromissos que serão assumidos por todos os integrantes da comunidade 

escolar. A qualidade da Educação será alcançada na medida em que a comunidade escolar se 

comprometer com suas escolhas, formalizadas de maneira ética, projetadas para superar 

desafios e ampliar o conhecimento sobre os problemas públicos e sociais vividos pela 

comunidade escolar.  
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CAPÍTULO III – A QUALIDADE DAS PRÁTICAS EDUCATIVAS EM UMA CRECHE 

DO MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ (SP) 

 

Objetivamos com este capítulo apresentar a metodologia utilizada, a caracterização dos 

sujeitos da pesquisa, a pesquisa-intervenção passo a passo e as análises dos dados. 

 

3.1 A metodologia 

 

Trata-se de uma pesquisa de cunho qualitativo, do tipo pesquisa-intervenção, pautada 

na reflexão das práticas discutidas e observadas; o instrumento de coleta de dados ocorreu por 

meio da observação da prática e de discussões em rodas de conversa, na perspectiva do Círculo 

de Cultura cunhado por Paulo Freire, nos espaços de reunião de organização do trabalho (OT). 

A pesquisa qualitativa, segundo Ludke e André (2015), sugere que o pesquisador exerça uma 

participação mais efetiva, quando observa o ambiente e a situação que está sendo investigada 

mais de perto. As autoras imprimem, em seu trabalho Pesquisa em Educação: Abordagens 

Qualitativas (2015), conceitos de Bogdan e Biklen (1982),4 extraídos da obra A Pesquisa 

Qualitativa em Educação, que apresentam a discussão a respeito de pesquisa qualitativa 

apontando cinco características básicas que caracterizariam tal estudo que destacaremos a 

seguir: 

1. A abordagem qualitativa oferece condições para um envolvimento maior com o 

contexto concreto e seus atores sociais, favorecendo-nos uma gama de situações, 

acontecimentos, riqueza de fatos. Tendo o ambiente natural como fonte direta de dados e o 

pesquisador como instrumento principal, podemos identificar também esse tipo de pesquisa 

como estudo naturalístico. As circunstâncias, por mais particulares que sejam, não podem ser 

desprezadas, descartadas do contexto. Nesta abordagem, o pesquisador deve atuar diretamente 

com os fatos que ocorrem no ambiente de pesquisa, porém, sem intervenção direta; atento aos 

menores movimentos dos sujeitos investigados e apontados em seu trabalho como fonte de 

informação para a conclusão dos estudos. 

2. Ainda de acordo com as autoras, as coletas de dados são predominantemente 

descritivas; podem acontecer por meio de transcrições de entrevistas e depoimentos, 

fotografias, desenhos e extratos de vários tipos de documentos. Todos os dados são importantes 

para a conclusão da pesquisa, portanto, todos os materiais, sujeitos, situações e acontecimentos 

                                                           
4 BOGDAN, R.; BIKLEN, S. K. Qualitative Research for Education. Boston: Allyn and Bacon, Inc. 1982. 
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observados, devem ser coletados com detalhes, sendo essenciais para indicação ou 

apontamento. 

3. O pesquisador deve verificar como ocorrem os problemas, de que forma se manifesta 

nas práticas e ações, nos procedimentos e interações no dia a dia dos sujeitos envolvidos, para 

extrair destes movimentos o maior número de informações que se traduzem como elementos 

facilitadores das respostas para os problemas levantados. Portanto, a preocupação com o 

processo é muito maior do que com o produto. 

4. A maneira como o sujeito investigado dá significado para a vida e para as coisas do 

cotidiano será também elemento de suma importância para a observação realizada pelo 

pesquisador. O “significado” que as pessoas dão às coisas e à sua vida são focos de atenção 

importante para o pesquisador. Capturar a "perspectiva dos participantes", considerando os 

diferentes pontos de vista, que deixam mais claros o dinamismo interno das situações. Portanto, 

sentidos atentos, escuta e olhar sensíveis, dialogar abertamente com os participantes, revelando 

com clareza os pontos de vista dos envolvidos. 

5. A análise dos dados tende a seguir um processo indutivo. Segundo Bogdan e Biklen 

(1982 apud LUDKE; ANDRÉ, 2015), na pesquisa qualitativa, a obtenção dos dados descritivos 

ocorre no contato direto do pesquisador, focado no processo, e na situação que se encontra sob 

observação. O pesquisador não se preocupa em buscar evidência que venha a comprovar uma 

hipótese; a princípio, o pesquisador pode ter uma suposição que, redimensionada, após 

inspeção, verificação, interpretação, proporciona-lhe resultados já esperados ou não.  

No que se refere à observação, Ludke e André (2015) apontam que as observações que 

nós fazemos em nossa vida diária têm relação com nossa bagagem cultural, com nossa história 

pessoal, nossos conceitos e concepções acerca de visão de mundo e das coisas, objetos, pessoas, 

enfim, tudo o que faz parte deste universo. Diz que para estabelecermos confiança na 

observação como um método científico, tornando-o um instrumento válido, fidedigno de 

investigação científica, a observação precisa ser primordialmente controlada e sistemática, 

elaborada através de um cuidadoso plano de ação, como também uma rigorosa preparação do 

observador. É preciso definir com antecedência a situação ou objeto a ser observado, pensar no 

foco da observação, em que aspecto será analisado, a questão do espaço e tempo. Prever o 

treinamento do observador, pensar em estratégias para que não venha a ser contaminado por 

situações adversas que poderão surgir, e não perder o foco inicial traçado. 

 As autoras sinalizam que, para concretizar as observações, faz-se necessário adquirir 

preparo físico, intelectual, material e psicológico, que o observador deve ter o conhecimento de 
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como fazer registros descritivos, saber diferenciar e separar, dos banais, dos corriqueiros, 

detalhes que sejam relevantes; aprender a fazer anotações organizadas e utilizar métodos 

rigorosos para a validação de suas observações. Exige, também, um preparo mental para que 

não se disperse durante o processo, mantendo-se concentrado durante os momentos da 

observação. 

 Durante os momentos de observação, o pesquisador tem uma proximidade maior com 

o objeto da pesquisa, a partir da sua organização, contará com meios, com oportunidades de 

presenciar, verificar e registrar os fatos que lhes possibilitará encaminhar sua pesquisa com 

maior segurança, com maior domínio. 

 Sendo o observador o principal instrumento da investigação, o mesmo poderá recorrer aos 

conhecimentos adquiridos anteriormente, suas experiências e vivências pessoais para melhor 

compreensão e interpretação do fenômeno em estudo. A observação direta permite que o 

observador se aproxime mais da perspectiva dos sujeitos (o modo como pensam, o significado 

que atribuem à realidade que os cerca) e das suas práticas diárias. As técnicas de observação são 

fundamentais para a descoberta de aspectos novos de um problema. A observação permite coletar 

dados em situações em que outra forma de comunicação não é possível, tais como em observações 

de crianças que ainda não se comunicam, ou pessoas que se negam a passar dados, informações. 

 Elas alertam para o fato de que ao mesmo tempo em que o contato direto e prolongado 

oferece vantagens ao pesquisador, também envolve alguns problemas, pois pode provocar 

alterações no ambiente, ou no comportamento das pessoas observadas, possibilidades de uma 

interpretação pessoal e críticas no sentido de que o envolvimento do pesquisador leve a uma 

visão distorcida do fenômeno, ou a uma representação parcial, um recorte da realidade. 

 O pesquisador deve pensar no seu grau de participação no trabalho, podendo ocorrer de o 

pesquisador iniciar o trabalho como um espectador e se tornar um participante; pode, também, 

ocorrer o contrário, imersão total na fase inicial do estudo e depois um distanciamento gradativo. 

 No papel de participante total, o observador não revela ao grupo sua verdadeira 

identidade de pesquisador nem a finalidade do estudo; nesta abordagem, ele busca tornar-se um 

membro do grupo para uma aproximação maior da perspectiva dos participantes. 

 O observador como participante revela desde o início o seu papel e os objetivos do 

estudo. Nesta posição, o observador tem a facilidade de um acesso maior aos materiais, acesso 

a informações até mesmo confidenciais, pedindo cooperação do grupo, entrando num acordo 

com o mesmo do que poderá ou não ser tornado público pela pesquisa. 
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 O papel de observador total é aquele em que o observador não interage com o grupo 

observado. Pode realizar sua atividade sem ser visto, ou pode estar na presença do grupo sem 

estabelecer relações interpessoais. Neste caso, surgem, mais uma vez, questões éticas 

envolvidas na obtenção de informações sem a concordância do grupo. Quanto ao conteúdo das 

observações, o observador inicia a coleta de dados, com foco nas informações de relevância 

para a pesquisa, firmando o grau de importância para cada fato, ou situação observada. 

 Patton (1980)5 e Bogdan e Biklen (1982), citados no livro de Lüdke e André (2015), 

apresentam sugestões sobre o que deve ser incluído nas anotações de campo, e o que deve 

envolver uma parte descritiva e uma parte mais reflexiva. A parte descritiva apresenta um 

registro mais detalhado do que ocorre no campo: 

a) descrição dos sujeitos: considerando o perfil, a aparência física, os aspectos 

individuais; 

b) reconstrução dos diálogos: as palavras, os depoimentos, as observações feitas etc.; 

c) descrição de locais: o ambiente onde é feito a observação; 

d) descrição de eventos especiais: o que ocorreu, quem estava envolvido; 

e) descrição de atividades: descrever as atividades gerais, e os comportamentos das 

pessoas; 

f) os comportamentos do observador: suas atitudes, ações e conversas. 

 A parte reflexiva das anotações inclui as observações pessoais do observador, feitas 

durante a fase da coleta. Estas reflexões podem ser variadas: reflexões analíticas; reflexões 

metodológicas; dilemas éticos e conflitos; mudanças na perspectiva do observador.  

É válido esclarecer que se trata apenas de diretrizes gerais que podem orientar e ajudar 

na seleção dos dados, não devem ser tomadas como normas ou lista de checagem para o 

desenvolvimento do trabalho. 

 Também utilizamos a concepção de Freire (2011) para as rodas de conversa. Roda de 

conversa como uma possibilidade de instrumento de produção de dados na pesquisa. A conversa 

como um espaço de formação, de trocas de experiências, de levantar opiniões, um momento 

singular de partilha, um exercício de escuta e fala. Assim, a roda de conversa foi dirigida na 

perspectiva do Círculo de Cultura de Paulo Freire.  

No Círculo de Cultura, trabalha-se com relação entre pares, em círculo, com 

possibilidades dos participantes se olharem, discutindo, partilhando; contrapondo 

entendimentos e diferentes compreensões, objetivando uma construção, o levantamento de 

                                                           
5 PATTON, M. Q. Ouatitative Evaluation. Beverly Hills: Ca., SAGE, 1980. 
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encaminhamentos e possíveis soluções no coletivo. O autor nos apresenta o Círculo de Cultura 

como possibilidade de transformação, tendo o professor, não como o detentor do conhecimento, 

mas como mais um participante do grupo que busca estimular os outros participantes, com a 

intencionalidade de favorecer a troca de saberes por meio de diálogos em grupo. 

Romão (2006) cita que, nessa proposta pedagógica, o educador é um animador cultural, 

possibilitando condições para a aprendizagem de seus educandos, propondo desafios para a 

descoberta de temas a partir destes, de novas palavras geradoras. 

 Assim, a roda de conversa é a expressão de um momento rico para o exercício dialógico, 

podendo ser aplicado em atividades de planejamento, pesquisa, e de comunicação, em qualquer 

tipo de ação coletiva que incentive processos educativos, com propósitos para uma postura de 

vida participativa, seja na escola, na empresa, em ambientes rurais e urbanos.  

  Com base nas definições destes autores, a coleta de dados nesta pesquisa seguiu os 

seguintes passos: 

 
Quadro 12 – Encontros de pesquisa 

ENCONTROS DATAS PARTICIPANTES AÇÕES 

1º 13/09/2016 DUE 

AP 

professora 

ADI 

Estagiária 

Diálogo e observação dos espaços, 

organização materiais e tempos. 

2º 20/09/2016 Humildade 

Amorosidade 

Coragem 

Tolerância 

Discussão e reflexão sobre qualidade; 

Texto; 

Vídeo; 

Observação do sono dos integrais, 

acolhimento do semi tarde, agendas, 

subgrupos, rotina. 

3º 11/10/2016 Humildade 

Amorosidade 

Coragem 

Tolerância 

Discussão sobre a família, a criança; 

Creche como direito; 

Observação referente à rotina de 

higienização e trocas; 

Alimentação, uso dos espaços, 

brincadeiras. 

4º 25/10/2016 Humildade 

Amorosidade 

Coragem 

Tolerância 

Observação referente ao planejamento e 

organização dos espaços; 

Interação criança-criança, criança-adulto, 

adulto-adulto. 

5º 01/11/2016 Humildade 

Amorosidade 

Coragem 

Tolerância 

Documentos oficiais referentes à 

Educação Infantil - Plano Político-

Pedagógico (PPP), Referencial  

Curricular da Educação Infantil, 

Indicadores da Qualidade na Educação 

Infantil. 
Fonte: quadro elaborado pelo autor desta pesquisa. 
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3.2 Análise de dados 

 

 A análise de dados foi realizada a partir dos conteúdos coletados durante a pesquisa e 

refletidos a partir de concepções de teóricos que discutem os diferentes temas. Será analisada 

de maneira qualitativa e de acordo com os encontros e temas que surgiram nas discussões sobre 

as práticas observadas, espaços e os discursos dos sujeitos. 

 

3.2.1 Os sujeitos da pesquisa 

 

Neste item, apresentamos as quatro educadoras, sujeitos da pesquisa (uma professora, 

duas agentes de Educação Infantil e uma estagiária). Para que a identidade de cada profissional 

fosse preservada, e com inspiração na obra de Paulo Freire (2009) intitulada Professora sim, 

tia não: cartas a quem ousa ensinar, buscamos dar-lhes os nomes de algumas das virtudes as 

quais consideramos qualidades morais, e que Freire considera indispensáveis ao melhor 

desempenho de professoras e professores progressistas. 

Assim sendo, foram atribuídos os seguintes nomes: Humildade, Amorosidade, Coragem 

e Tolerância. 

 

Quadro 13 – Caracterização dos sujeitos da pesquisa 

EDUCADORAS IDADE FORMAÇÃO 

INICIAL 

ESPECIALIZAÇÃO TEMPO NA 

REDE/CRECHE 

Professora 

Humildade 

37 Pedagogia Arte e Educação; 

Ludopedagogia 

10 meses 

ADI 

Amorosidade 

43 Magistério; 

Técnico em 

Farmácia 

Não possui 4 anos 

ADI 

Coragem 

46 Magistério; 

Técnico em 

Nutrição 

Não possui 5 anos 

Estagiária 

Tolerância 

21 7º semestre de 

Pedagogia 

Não possui 2 anos 

Fonte: quadro elaborado pelo autor desta pesquisa. 

 

 A professora Humildade é habilitada em Pedagogia. No momento, cursa a segunda 

graduação em Artes Visuais. Tem especialização em Ludopedagogia e em Arte Educação. É 

concursada na rede municipal de Santo André há 10 meses, e está em estágio probatório. Ela 
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tem em 37 anos, é evangélica, e seu estado civil é casada. É uma pessoa extrovertida e criativa. 

Na condução de seu trabalho, mostra-se bem responsável e comprometida. Compartilha suas 

experiências com as demais educadoras, proporcionando relações harmoniosas, e estabelece 

vínculos afetivos e de confiança com os bebês e suas famílias. 

 A Agente de Educação Infantil Amorosidade tem 43 anos, com formação em Magistério 

e curso técnico em Farmácia. Concursada na prefeitura de Santo André há quatro anos, seu 

estado civil é casada e sua religião católica. Trata-se de uma profissional com considerável 

experiência no berçário. É amorosa, cuidadosa, crítica, buscando realizar seu trabalho com 

responsabilidade e competência. 

 A Agente de Educação Infantil Coragem tem 46 anos, com formação em Magistério e 

técnico em Nutrição. Concursada na prefeitura de Santo André há cinco anos, seu estado civil 

é casada, e sua religião católica. Com experiência no trato com os bebês, realiza seu trabalho 

com muita tranquilidade, visando o bem-estar dos pequenos, colaborando com a equipe, e 

passando confiança aos pais que deixam os seus filhos sob a responsabilidade da instituição. 

 A estagiária Tolerância está cursando o 7º semestre de Pedagogia, tendo vínculo com a 

instituição por meio de uma contratação temporária. Tem 21 anos, seu estado civil é solteira, e 

sua religião católica. Profissional e estudante dedicada, está apropriando-se da prática com 

responsabilidade, fazendo relação com as orientações e fundamentações que recebe na 

universidade. 

 

3.2.2 As observações 

 

O primeiro contato e observação ocorreu no dia 13/09/2016, na Creche “Bela Infância”. 

Apresentei a proposta formalmente à equipe gestora e aos sujeitos da pesquisa. Esclarecemos 

qual o propósito da presença do pesquisador, seu papel, a escolha da unidade, estabelecendo 

um acordo, os passos da pesquisa, o cronograma (datas e horários), ou seja, esclarecendo 

dúvidas, dialogando sobre a instituição creche e a instituição Universidade, atuando, mesmo 

que por um período curto, em parceria. Observei todos os espaços da creche, tomei 

conhecimento de como se daria a rotina, como os espaços eram organizados e em quais tempos 

seriam utilizados pelas crianças e adultos. 

A segunda observação e encontro aconteceram no dia 20/09/2016, no período da tarde, 

em horário compreendido das 13h às 18h. Estavam em serviço a professora regente do período, 



83 

 
 

duas agentes de desenvolvimento infantil e uma estagiária. Segue a descrição do que foi 

observado: 

● 13h às 13h45 – Um grupo de crianças está dormindo, especificamente 12 crianças, 

que são matriculadas em período integral. As crianças dormem em colchonetes individuais e 

forrados por um lençol, bem próximos um do outro, cada um com sua coberta; aqueles que 

fazem uso de chupeta e objeto transicional estão com seus pertences. O espaço da sala-

referência é organizado em ambiente de sono, cortinas fechadas, assim como também as portas 

de passagem para os espaços externos. O ambiente, neste momento, é bem silencioso. Duas 

profissionais (professora e estagiária) se revezam nos cuidados com as crianças, aproveitam 

para verificar as agendas e organizar o espaço. Na parte externa à sala do sono, estão mais duas 

profissionais (ADI), mediando e intervindo em brincadeiras com outro grupo de crianças, as 

crianças brincam livremente; havendo necessidade, acolhem algumas no colo. São 

aproximadamente 15 crianças que entram por volta das 12h30 às 13h, e que são matriculadas 

em meio período. Tenho conhecimento de que as crianças chegam com suas mochilas, ambos 

os grupos, com algumas peças de vestuário para trocas e a agenda de comunicação da creche 

com a família e vice-versa. São muitas mochilas, que ficam bem próximas, porém em espaços 

diferenciados. Não há indicação de nomes em espaços reservados para o acondicionamento das 

mesmas. 

● 13h45 às 14h15 – As crianças já estão acordadas, passando por momentos de troca 

(higienização), algumas mais novas são colocadas em carrinhos, assim como alguns mais 

peraltas (que mordem), enquanto outros ficam sentados em tapete emborrachado observando 

um DVD, que está sendo exibido na TV; outras crianças manuseiam pequenos 

objetos/brinquedos que foram disponibilizados pelas educadoras. Não há uma caixa ou suporte 

de brinquedos ou objetos, que ficam à altura das crianças e que estas possam fazer suas escolhas.  

Após as trocas, as crianças reunidas em subgrupos depois de higienizadas, são levadas e 

encaminhadas ao lactário para fazerem a colação (suco/biscoito, etc.). 

● 14h15 às 14h45 – Fazem dois subgrupos. A professora vai para o parque com as 

crianças maiores. Observo que algumas ainda estão bem agasalhadas. Ficam por um período no 

tanque de areia. A professora e uma auxiliar estão mediando o brincar e fazendo as possíveis 

intervenções. Em outro espaço (solário), organizado para o brincar, uma auxiliar e uma 

estagiária propõem situações de aprendizagem com as crianças bem pequenas. Neste momento, 

não observo crianças em carrinhos; todas estão ao chão, em tapetes, sob apoio de almofadões. 

Na sala-referência, o ambiente de sono é descaracterizado por uma funcionária de serviços 
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gerais, que recolhe as cobertas, aloja os colchonetes em local adequado e higieniza o espaço de 

trocas. 

● 14h45 às 15h30 – Todos já estão na sala-referência, ambientada para o brincar, 

podendo, em caso de necessidade, proporcionar um canto para descanso de alguma criança. 

Elas são higienizadas, trocadas novamente conforme a necessidade. As profissionais se 

revezam para fazer 15 minutos de café. Observo uma roda de música. A professora folheia uma 

grande prancha, com imagens de animais (Sítio do Sr. Lobato), confeccionado pelas 

educadoras: imagens grandes, em alto relevo, e que em algum momento as crianças poderiam 

passar as mãos para sentir diferentes texturas. As crianças manifestam alegria e fazem pequenos 

gestos corporais. Os brinquedos recolhidos são bem guardados, mais uma vez. Observo que não 

ficam disponíveis para escolha. A questão de banho só ocorre em casos de extrema necessidade 

(vômito/febre/diarreia). 

● 15h30 às 16h – As crianças podem explorar o espaço da sala livremente com alguns 

brinquedos disponibilizados. Em um canto, observo educadores com livros de diferentes 

texturas que as crianças podem manusear. Um CD de músicas infantis é colocado para que as 

crianças ouçam, movimentem-se e dancem. A seguir, o grupo é dividido para o jantar. As 

educadoras já sabem quais famílias chegam primeiro e quais crianças vão de transporte escolar. 

● 16h00 às 16h45 – As crianças vão para o jantar, no espaço lactário onde tomam uma 

sopa. Em seguida, são higienizados, verificam se os pertences foram guardados nas respectivas 

mochilas; ficam no aguardo dos pais mais próximos das educadoras que vão se revezando em 

trocas emergenciais. Há brinquedos disponibilizados, como também um DVD passando na TV. 

● 17h – O pequeno grupo que se utiliza do transporte escolar vai embora com quinze a 

vinte minutos de antecedência da abertura do portão para as famílias. Algumas crianças ficam 

apreensivas, pois já interiorizaram a rotina, sabem que estão próximas de voltarem ao lar, de as 

famílias virem buscá-las. Algumas famílias procuram saber como foi a rotina, informações 

rápidas são trocadas, e se encerra o expediente com as crianças. Momento em que a funcionária 

de serviços gerais retorna aos espaços para a higienização. 

● 17h às 18h – A equipe de funcionários que trabalham diretamente com as crianças 

tem o período para organização do trabalho (reunião, leitura, preenchimento de documentação 

pedagógica, etc.). Neste horário, realizamos as rodas de conversa.  
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3.2.3 As rodas de conversa 

  

3.2.3.1 1º Encontro – Temática: Qualidade e qualidade na educação infantil 

 

A primeira roda de conversa ocorreu no horário das 17h às 18h, no mesmo dia da 

observação (20/09/2016), logo após a saída das crianças. Ficou esclarecido que faríamos esta 

pesquisa-intervenção às terças-feiras, com momentos de discussão e reflexão a respeito das 

práticas, da organização dos espaços e tempos, no sentido de compreendê-las, buscar qualificá-

las, aprimorá-las em ações futuras, sempre ao final do atendimento às crianças. Iniciamos uma 

conversa sobre o trabalho desenvolvido, tendo alguns esclarecimentos a respeito da rotina, da 

documentação pedagógica, dentre outras inquietações, considerando desde então o conceito de 

qualidade, partindo da indagação: “O que é qualidade?”. Após as respostas, realizamos algumas 

considerações e partimos para uma conceituação mais específica: “O que é qualidade na 

Educação Infantil?”, tendo como referência as atividades realizadas na creche. 

Nossas rodas de conversas se deram na perspectiva do Círculo de Cultura apresentado 

por Paulo Freire (2011), sendo possível todos os sujeitos se olharem, se ouvirem, aprendendo 

uns com os outros.  

 

No círculo de cultura o diálogo deixa de ser uma simples metodologia ou uma 

técnica de ação grupal e passa a ser a própria experiência didática centrada no 

suposto de que aprender é aprender a “dizer a sua palavra”. Desta maneira 

podem ser sintetizados os fundamentos dos círculos de cultura. (BRANDÃO, 

2016, p. 69). 

 

Conforme Streck, Redin e Zitkoski (2010, p. 70), os fundamentos de um Círculo de 

Cultura para os moldes de nossas rodas de conversa 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. 

2 - Assim também cada 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. 

3 - Ninguém 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 às outras e mutuamente se ensinam-e-aprendem, 

através de um diálogo mediatizado por mundos de vivência e de cultura entre seres 

humanos, grupos e comunidades diferentes, mas nunca desiguais.  
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Conforme os três fundamentos descritos, os sujeitos da pesquisa ouviram e respeitaram 

os saberes um dos outros, considerando que estes são adquiridos em diferentes momentos da 

rotina, do dia a dia, podendo, para cada um, ter significados relevantes que poderiam ser 

expostos nos momentos de discussão. 

 

3.2.3.2 2º Encontro - Temática: Conceito de qualidade 

 

O segundo encontro aconteceu no dia 20/09/2016, dando início à primeira entrevista 

relacionada à categoria qualidade. Diante da pergunta: “Qual o conceito de qualidade para 

você?”, responderam da seguinte maneira: 

 

A qualidade, ela se baseia assim em várias coisas, pode ser qualidade de vida, 

pode ser qualidade de uma escolha, de uma coisa que você quer conquistar, 

e assim, ela agrega várias coisas que te faz bem! Aquilo que você aprendeu, 

também, uma coisa positiva. (Professora Humildade). 

Qualidade, ela é um leque, tem vários sentidos, acho que a qualidade pelo 

que eu entendo, que é atender todas as necessidades de um lugar, tudo o que 

precisa, e ir além disso. (Estagiária Tolerância). 

Ah! Eu acho que a qualidade... Ela abrange vários setores, ela pode abranger 

o setor de produtos, o setor sei lá, rsrs... Algum serviço que você tem em vista, 

né?... Sua maneira de trabalhar... Eu acho que abrange muita coisa essa 

palavra qualidade. (ADI Amorosidade). 

Prá mim, qualidade é no caso um adjetivo, né?... É no que você faz, seja no 

seu trabalho, em casa, né?... Tudo aquilo que você faz bem feito, você procura 

fazer bem feito, agregar várias coisas que contribuem, para que saia um 

trabalho bom! (ADI Coragem). 

 

As respostas nos apontam que não há uma definição exata para a palavra qualidade; 

trata-se de um conceito muito amplo. Qualidade é um conceito subjetivo, reflete as necessidades 

internas de cada um. Muitas pessoas avaliam a qualidade pela aparência, outras se voltam à 

qualidade do material com que é feito o produto. Qualidade pode ser qualidade da vida das 

pessoas de um país, qualidade da água que se bebe ou do ar que se respira, qualidade do serviço 

prestado por uma determinada empresa, etc. Como o termo tem diversas utilizações, o seu 

significado nem sempre é de definição clara e objetiva.  

Em seguida, partimos para uma segunda indagação: “Como definiriam a qualidade na 

Educação Infantil?”. 

 

Oh! A qualidade na Educação Infantil seria aquilo que todos podem aprender, 

que é acessível a todos, e assim, a necessidade daquela comunidade, porque 
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não necessário a qualidade aqui nesta escola não é a mesma qualidade para 

outra... Eu acho assim... Que a necessidade da comunidade, o que soma prá 

eles, ali teria a qualidade de ensino. (Professora Humildade). 

Qualidade na Educação Infantil é você atingir todos os seus objetivos, ter 

meios para atingir todos eles... E suprir o que é possível, todas as 

necessidades, tudo o que pode ser suprido, e dar mais a essa comunidade. 

(Estagiária Tolerância). 

Acho infelizmente hoje, que a gente trabalha mais com a quantidade do que 

com a qualidade, devido... Não é nem pelo trabalho do professor, ou de outro 

profissional... É pela situação que a gente enfrenta no dia-a-dia, falta muita 

qualidade devido a quantidade muitas vezes de criança... E você não pode 

apresentar para essas crianças um trabalho melhor, com qualidade, ai... Essa 

qualidade se encaixa neste sentido. No caso da educação, um trabalho com 

qualidade seria com menos crianças... Quando você tem menos criança, você 

pode fazer um trabalho com maior qualidade, dar mais atenção, então se 

encaixa vários itens nesta parte da qualidade. Quando você trabalha numa 

sala com muitos alunos que foge até... Como é que eu digo agora... foge até 

do seu alcance em fazer alguma coisa... Acho que perde a qualidade desse 

serviço. Teria que voltar a diminuir o número de crianças por sala, acho que 

daria prá fazer um trabalho bem melhor, com qualidade. (ADI Amorosidade). 

Para mim que trabalho na creche, eu acredito... Eu acredito não, eu tenho 

certeza que há muita qualidade no nosso trabalho, a partir do momento que 

a gente acolhe essas crianças, elas estando com a gente, a gente tem o máximo 

de cuidado... De cuidar delas, de passar o amor, um carinho, um respeito, de 

através também, assim que eu vejo... A alimentação que elas tem aqui, né?... 

E todo o desenvolvimento. Eu acho que na creche elas, a criança... Ela se 

desenvolve muito... É um lugar muito bom! Enquanto os pais trabalham, as 

crianças ao invés de estarem por ai... Não... Elas estão aqui num ambiente 

onde oferecem para elas, para elas realmente se desenvolverem, se 

divertirem; porque muitas... Muitas vezes não tem um espaço em casa... E a 

creche oferece isso, um espaço onde elas vão brincar, vão se divertir e 

aprender. (ADI Coragem). 

 

Mais uma vez observamos opiniões que ora se assemelham e em dado momento se 

contradizem. A esse respeito, Zabalza (1998) aponta o tema da qualidade como uma questão 

polissêmica, que pode reunir vários significados. Entre outras visões frequentes, destacam-se 

as três seguintes: 

a) podemos verificar a qualidade vinculada aos valores. Para muitos autores, este é o 

componente básico da qualidade: que contenha elementos valiosos, ou seja, 

poderíamos dizer de alguma coisa que possui qualidade se reagir adequadamente 

aos valores que se esperam desta instituição, dessa pessoa, dessa situação, etc. 

Parece óbvio que no campo da educação este seja um dos componentes mais 

importantes da qualidade; 

b) a qualidade vinculada à efetividade: esta perspectiva atribui qualidade àquele tipo 

de instituição ou processo que alcança bons resultados;  
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c) a qualidade vinculada à satisfação dos participantes no processo e dos usuários do 

mesmo: faz parte daquilo que se entende como “qualidade de vida”, inclusive, nos 

âmbitos estritamente empresariais como: satisfação dos empregados. 

A Educação Infantil precisa enfrentar desafios que lhe são próprios para uma melhor 

qualidade, a saber: a dicotomia entre cuidado e educação; o paradoxo público e o privado na 

distribuição de compromissos; a conexão entre atenção à infância e igualdade; a conexão entre 

direito ao trabalho dos pais e mães e atenção às crianças pequenas. 

 

3.2.3.3 3º Encontro – Temática: Família, criança e a creche como direito 

 

 O terceiro encontro ocorreu no dia 11/10/2016. Tratamos sobre: família, criança, creche 

como direito e a quem ela presta seus serviços. Discutimos também sobre as observações 

referentes à rotina, o olhar mais atento aos momentos de higienização e trocas, alimentação, 

uso dos espaços e brincadeiras. 

 Durante o tempo observado foi possível analisar as seguintes ações: 

● 13h00 às 13h45 – As crianças são encaminhadas ao momento de sono, quando são 

realizadas as trocas das fraldas e higienização do rosto e mãos. Os calçados são retirados, 

chupetas e paninhos são entregues às crianças que necessitam. O grupo de educadores se divide 

(duas educadoras acompanham o momento do descanso, enquanto outras duas ficam com as 

crianças que chegam). O almoço é oferecido para aquelas crianças que não fizeram a refeição 

em casa. As crianças que já vieram alimentadas ficam em espaço separado com brinquedos 

disponíveis e a TV/DVD com programação infantil educativa. Observamos que, conforme as 

crianças despertam, podem ser encaminhadas ao outro ambiente para participarem de 

momentos lúdicos. Colocam-se calçados nas crianças e, havendo necessidade, são realizadas 

trocas de fraldas e/ou de roupas. 

● 13h45 às 14h15 – Neste horário, a maioria das crianças já está acordada. O sono de 

algumas é respeitado, porém o colchonete é colocado num canto do espaço (ambiente que fora 

transformado em sala do sono) e as crianças voltam a fazer uso da mesma sala como sala-

referência, sendo esta utilizada para o uso comum. Neste período é oferecido um desjejum, 

denominado “colação” (leite, suco, vitamina, bolacha, etc.), conforme cardápio da semana. 

Existe um espaço para que as crianças possam fazer as refeições, com cadeirões. Já ocorreu de, 

num destes momentos, ter observado as crianças sentadas direto no chão. Após indagação, foi 

relatado que ocasionalmente isto ocorreria para facilitar às educadoras de não precisarem 



89 

 
 

“levantar” as crianças e coloca-las nos cadeirões, considerando que algumas estão com 

sobrepeso. Conversamos sobre a possibilidade de a colação ser servida em outro espaço. 

Considerando ser apenas uma caneca com leite ou suco, não haveria necessidade do 

deslocamento das crianças; quando não, utilizassem os cadeirões ou tapetes emborrachados, 

evitando-se colocar as crianças diretamente em piso frio. 

● 14h15 às 14h45 – Algumas situações de aprendizagem são oferecidas às crianças; 

algumas caixas de papelão são disponibilizadas para que as mesmas brinquem de entrar e sair, 

procurando ocupar o espaço levantando várias possibilidades de acomodação. Nos espaços 

ocupados, há disponíveis 2 balanços e 1 escorregador, mais 1 circuito de materiais infláveis. 

Logo que se dispersam, observo que a professora propõe uma roda de história; as crianças 

manifestam interesse pela proposta. Um ponto considerado positivo é que as crianças que se 

dispersam com mais facilidade podem se deslocar para outros ambientes de interesse, sempre 

sob o olhar do educador. Os livros apresentam imagens grandes e coloridas, alguns com figuras 

em alto relevo, possibilitando o contato sensorial com materiais diversificados (lantejoulas, 

lixa, pena, espumado, papelão ondulado, dentre outros). 

● 14h45 às 15h30 – Neste momento, todos estão em atividade. Dois subgrupos são 

formados, aproximadamente quatro bebês dormem em carrinhos, sob a vista de educadores. 

Um grupo brinca no parque gramado explorando alguns bambolês colocados à disposição das 

crianças. Trata-se de um espaço amplo, crianças mexem em pequenos galhos (gravetos que se 

desprenderam das árvores), outros se distanciam para a exploração de diferentes brinquedos. 

Uma educadora acompanha e procura atrair o grupo para que fiquem mais próximos. Em 

determinado momento é solicitado às crianças que se sentem para beber água. Nesta faixa etária 

os alimentos líquidos são servidos em canecas com tampa com bico apropriado. As crianças 

brincam em um ambiente de gramado com terra, acabam se sujando e ao saírem do espaço são 

higienizados e trocados. 

● 15h30 às 16h00 – Neste momento, uma mãe entrou até o portão que antecede a sala-

referência para retirar sua filha; a mesma encontrava-se em período de adaptação. Observei que 

a mãe perguntou para uma das auxiliares como foi a adaptação da criança. A auxiliar respondeu 

que a mãe deveria perguntar à professora; ocorre que a mesma não estava em sala naquele 

momento. Indaguei se não havia uma agenda com alguma informação. Ao pegarmos a agenda 

verificamos que não havia nenhuma anotação. A professora estava realizando uma atividade 

em outro espaço da creche. Após dialogarmos, prestou os esclarecimentos à mãe. Foi possível 

notar que as situações de aprendizagem são diversas, considerando que os bebês manifestam o 
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interesse por curto período de tempo; logo perdem a concentração buscando outras 

possibilidades de exploração e entretenimento. 

● 16h00 às 16h45 – As educadoras organizam os grupos para o jantar, aproximadamente 

15 ou 16 bebês por vez. Há um cardápio específico para cada semana, elaborado por 

nutricionistas da Craisa. A unidade recebe para o lactário uma entrega semanal de hortifruti e 

carnes, a saber: frutas, legumes e verduras, temperos, ovos e carnes. As refeições são 

caracterizadas como: desjejum, colação6, almoço, lanche da tarde e jantar. 

● 17h00 – No horário em questão, há uma organização para troca e higienização de 

todos os bebês, momento em que o transporte escolar retira as crianças para entrega em suas 

residências; as famílias e outros responsáveis (mediante autorização) chegam para retirada das 

crianças. Algumas famílias procuram saber sobre a rotina, os diálogos em frente ao portão de 

recepção são rápidos em razão do fluxo de entrada e saída. As educadoras orientam quando 

necessário que informações relevantes, referentes ao dia, seguem sob registros nas agendas 

individuais das crianças. A secretaria da unidade também fica aberta para atendimento. 

● 17h00 às 18h00 – Horário destinado para as rodas de conversa e registro com 

integrantes do berçário, professoras e ADI sobre: relação família e creche; creche como direito 

da criança; e a quem a creche serve. Também debatemos sobre as observações da rotina 

(higienização/trocas, alimentação, uso dos espaços, brincadeiras). 

 Houve a socialização de observações ocorridas durante a rotina, consideradas de 

relevância para a pesquisa; e algumas ações que poderiam ter sido conduzidas de outra maneira, 

considerando os direitos da criança e das famílias, qualificando o atendimento. Os pontos mais 

relevantes foram: a) o fato dos bebês serem encaminhados ao lactário para a colação e estarem 

sentados diretamente sobre o piso, mesmo havendo os cadeirões apropriados para a 

acomodação dos mesmos; b) o atendimento prestado à mãe que procurou saber da adaptação 

da filha na creche, e que, estando a professora fora da sala no momento, as ADIs não tiveram 

uma informação precisa, como também não havia registros em agenda escolar. 

 Em seguida, o pesquisador perguntou: Qual a visão que as educadoras tinham da relação 

família-creche? De que maneira essas duas instituições poderiam se ajudar? Responderam: 

 

Eu acredito que a relação família e creche, no meu caso berçário, 

positivamente os pais já falaram que podem estar vindo, ajudando, 

colaborando se necessário. Negativo se os pais fossem vir para olhar o 

próprio filho, eu acho que a sala é uma soma de todas as crianças e poderiam 

estar colaborando, ajudando o grupo todo em si. A parceria da escola, de 

participar, estar nas reuniões, a gente conversar com eles sobre algum 

                                                           
6 Colação: alimentação oferecida entre o almoço e o jantar. 
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assunto, que puderem entender para colaborar de alguma forma. (Professora 

Humildade). 

Eu acho que a relação família e creche é tipo uma interação, a creche é o 

primeiro espaço de convivência social fora da família, a convivência escolar, 

acho importante ter a parceria dos pais com a creche né?... Já que eles vêm 

bem pequenos e é uma continuidade da educação que os pais começam em 

casa, um ponto positivo, assim prá criança, é o desenvolvimento das crianças, 

interagir com outras crianças, os professores, esse desenvolvimento é muito 

importante. Agora um ponto negativo que eu acho é quando os pais acham 

que a creche, a partir do momento que a criança entra na creche, a creche 

fica responsável por toda a parte da educação, muitos pais, eles acabam 

deixando a desejar essa parte, essa participação na verdade da vida das 

crianças, né?... Eu acho que nesse ponto fica uma interrogação, né?... Porque 

que eles não dão oportunidade junto com a gente, não se interage junto com 

as crianças e a gente, ao invés de esperar que a creche resolva todos os 

problemas que muitas vezes eles nem conseguem resolver em casa. Muitos 

pais desconhecem até seu próprio filho né?... Passar a maior parte do tempo 

numa creche e pouquíssimo tempo com eles, só essa parte mesmo que eu 

discordo um pouco. (ADI Amorosidade). 

Eu vejo como um ponto importante, quanto mais hoje em dia que as mães 

precisam trabalhar né?...Ter que sair de suas casas, então deixam as crianças 

na creche, eu acho, é interessante, eles chegam, confiam em deixar as 

crianças aqui, é pra elas também é bom, porque muitas vezes na casa não tem 

um espaço. Aqui na creche não, eles têm um espaço, eles conseguem se 

desenvolver, então assim é bom. Um ponto negativo é a ausência dos pais na 

educação dessas crianças, que a maioria do tempo, as que ficam das sete da 

manhã às seis da tarde, passam praticamente o dia todo com a gente, então 

assim, elas ficam acho que meio perdidas na forma de educar, a quem seguir 

a comandos. Porque os pais têm uma regra, a gente educa, trabalha com 

desenvolvimento delas aqui. Então eu acho que a parte da educação eles 

ficam a desejar, porque eles ficam perdidos, o pai educa de uma forma, e a 

gente aqui educa de acordo com a escola, só que assim, e também fica um 

pouco negligente a parte de cuidados perante os pais, muitas vezes eles acham 

que a responsabilidade é toda nossa, e muitas vezes trazem as crianças até 

doente, e a gente fica com dó dessas crianças, então existem os dois pontos, 

positivo e negativo. (ADI Coragem). 

 

Quanto à relação entre creche e a família, percebemos, nos dias atuais, que existem 

dificuldades, sendo necessário muitas discussões e reflexões por meio das formações continuadas 

nas instituições, pois por meio da transformação das concepções de família, de criança, e do papel 

do professor, é possível desenvolver ações que aproximem as famílias, buscando estabelecer 

vínculos de confiança e assim fortalecendo essa relação. Nesse sentido, Oliveira et al. (2011, p. 

136) ressalta que: “[...] a herança histórica do modo assistencialista de atendimento, encontra-se 

ainda em muitas creches uma relação com as famílias como se o atendimento fosse um favor, 

alimentando assim os sentimentos de culpa e de desconfiança por parte das famílias”. De acordo 

com os Indicadores da Qualidade na Educação Infantil (BRASIL, 2009a, p. 55),  
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A presença, entre familiares e profissionais da educação, do sentimento de 

estar em um lugar que acolhe é fundamental para garantir uma educação 

infantil de qualidade. [...] A instituição de educação infantil é um espaço de 

vivências, experiências, aprendizagens. Nela, as crianças socializam, brincam 

e convivem com a diversidade humana. A convivência com essa diversidade 

é enriquecida quando os familiares acompanham as vivências e as produções 

das crianças. [...] permite a troca de conhecimentos entre familiares e 

profissionais em relação a cada uma das crianças. Assim, família e instituição 

de educação infantil terão melhores elementos para apoiar as crianças nas suas 

vivências, saberão mais sobre suas potencialidades, seus gostos, suas 

dificuldades. Isso, sem dúvida, contribui para aprimorar o processo de “cuidar 

e educar". 

 

 Para Kramer (1992), a participação das famílias das crianças na vida da escola num 

relacionamento franco é componente fundamental da proposta pedagógica, principalmente 

quando se tem firmado o compromisso com uma educação democrática. Assim, na medida em 

que é considerada no currículo a realidade social e cultural das crianças como um de seus 

alicerces básicos, entende-se a relação escola-família na sua dimensão social, respeitando e 

considerando a maneira de agir e pensar dos pais, valorizando seus costumes e tradições, mas, 

simultaneamente, deixando claro as metas, atitudes e prioridades educacionais, fortalecendo o 

intercâmbio escola-família, visando a qualidade para o trabalho pedagógico, e “[...] ‘abrir a 

creche’ significa reconhecer que a creche é um dos contextos de desenvolvimento da criança, 

compartilhando com a família a educação da mesma”. (OLIVEIRA et al., 2011, p. 138).

 Conforme Zabalza (1998), a participação dos pais na escola enriquece a própria ação 

educativa que as famílias desenvolvem depois em suas casas, enriquece os próprios pais e mães, 

que acabam conhecendo aspectos do desenvolvimento infantil, características formativas 

durante as vivências e experiências, questões relacionadas com a forma de educar. 

 Para que essa parceria tenha resultados satisfatórios, almeja-se que os pais ou outros 

familiares da criança sintam-se bem recebidos, acolhidos e tratados com respeito desde o 

contato inicial. Da mesma forma, os professores e demais funcionários devem se sentir 

respeitados. 

 Szymanski (2009) diz que é muito comum ouvirmos de professores ou outros 

funcionários das instituições acerca de que as famílias são desestruturadas, desinteressadas, 

carentes e, no caso de comunidades de baixa renda, violentas. Tais condições e considerações 

constituem-se numa explicação “fácil” para o insucesso de algumas crianças, um pensamento 

carregado de preconceitos, que busca atribuir “culpas” a situações externas ao ambiente escolar 

e, por conseguinte, gerando afastamento, distanciamento do problema. Deste modo, “[...] é 

necessário que a escola tenha um diálogo aberto com as famílias, trocar algumas palavras com 
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o professor todos os dias pode ser um fator de tranquilidade para muitos pais” (BRASIL, 1998a, 

p. 78). 

 Oliveira (2011) nos remete ao fato de que sempre existirá um grupo de mães que será 

mais participativo, colaborando com maior intensidade no processo, como também o grupo de 

mães que fará mais críticas. Algumas poderão carecer de mais atenção, outras não. É importante 

considerar que cada família tem suas particularidades, sua forma própria de se relacionar. 

 Um bom atendimento a partir do momento em que as famílias procuram a instituição 

para conhecer, fazer sua inscrição, sua matrícula, já favorecerá para que essa relação de 

confiança se estabeleça. É muito importante que o(a) professor(a) desde o início se posicione 

como um profissional nesta relação, e não como alguém que estará substituindo a família 

provisoriamente. Família e creche, mãe e professor(a) têm funções e importância diferentes 

para a criança. O(A) professor(a), antecipando para as famílias o seu modo de organização, as 

condutas que serão tomadas, esclarecendo os motivos, possibilita a colaboração destas, 

evitando mal-entendidos e reações de surpresa. 

 A boa relação entre os professores, outros educadores da unidade e as famílias é um 

processo a ser constantemente conquistado, favorece muito para a efetivação qualitativa para o 

trabalho com as crianças, pois dificuldades que ocorrem no dia a dia podem ser resolvidas com 

maior rapidez e segurança. Uma relação cuidadosa entre os pares pode prevenir problemas que 

costumam surgir, principalmente se o processo de comunicação for truncado e frágil. 

 

3.2.3.4 4º Encontro – Temática: Planejamentos, organização dos espaços; interação criança-

criança; criança-adulto; adulto-adulto 

 

O quarto encontro ocorreu em 25/10/2016, momento em que realizei observações 

referentes aos planejamentos, organização dos espaços, interação entre as crianças, das crianças 

com os adultos, da interação entre os adultos.  

 Participando da rotina diretamente em sala-referência e acompanhando o grupo (bebês 

e adultos) por outros espaços da creche, observei uma cordialidade e harmonia nas relações; 

todavia, alguns pequenos ruídos na comunicação. As ADIs não tinham conhecimento com 

antecedência das propostas de trabalho e/ou intencionalidade das ações a serem realizadas no 

dia a dia. A professora também mantinha um diálogo mais direto com a estagiária. 

 No que tange aos planejamentos, verifiquei que eram elaborados por ciclos com a 

participação dos professores de ambos os períodos (manhã e tarde). Havia um semanário para 
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cada professor, material pedagógico em que registravam as situações de aprendizagem, as 

atividades planejadas para a semana, descrevendo os objetivos e as estratégias a serem 

utilizadas. Constatei que, mesmo para este material, não havia a participação das ADIs ou 

estagiárias no processo de elaboração. Vale ressaltar que a responsabilidade na elaboração de 

planejamentos e demais registros cabem aos professores, porém, ADIs e estagiários podem 

contribuir oferecendo ideias, propondo sugestões de situações de aprendizagem que 

diversifiquem as estratégias, e atividades que possam acrescentar possibilidades exitosas com 

relação aos objetivos propostos. O grupo de educadores de determinado ciclo precisa, como um 

todo, ter conhecimento da intencionalidade das propostas de trabalho com as crianças. Desta 

forma, poderão dividir as tarefas, contribuir com informações que façam conexão com os 

pontos observáveis que os professores utilizam para elaboração dos relatórios de avaliação do 

desenvolvimento e aprendizagem das crianças. 

 Com relação à organização dos espaços, principalmente com crianças bem pequenas, 

cabe aos professores organizar, criar condições favoráveis para que as crianças estabeleçam 

relações e façam suas experimentações. É muito comum, principalmente no caso desta 

pesquisa, ADI e estagiária organizarem o espaço, criando um ambiente propicio para um 

acolhimento tranquilo e prazeroso para os bebês. Geralmente, espalham determinados 

brinquedos e objetos nos tapetes em que as crianças se acomodarão; selecionam alguns DVDs 

que elas apreciam, e para os mais dependentes do adulto quanto a insegurança ou carência 

afetiva inicial, um colo é oferecido. 

 As crianças demonstram, após o período de adaptação, uma relação social bem positiva; 

interagem umas com as outras de maneira harmoniosa, com atitudes de afeto, de coleguismo e 

amizade. Ocasionalmente, pequenos contratempos relacionados às disputas por brinquedos, 

atitudes que resultem em comportamentos dados como mais “agressivos” são mediados pelas 

educadoras, que devem estar atentas, observando, acompanhando o grupo. Em situações mais 

complexas caberão intervenções mais direcionadas, não no sentido de punir, mas orientar. A 

interação como proposta na infância é foco principal; sendo assim, ocorre a interação durante 

vários momentos da rotina de crianças dos vários ciclos (diversificação de faixas etárias). 

 A relação social entre os adultos também é positiva, apesar dos diferentes cargos e 

funções que os mesmos possam exercer dentro da unidade escolar. Todos, independentemente 

do segmento a que pertença, têm a criança como elemento principal do trabalho. Desde o 

administrativo, que cuida dos prontuários, da organização dos documentos, do atendimento 

inicial, do elo de comunicação, do compartilhamento das informações que chegam à creche via 
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e-mail, ou demais meios de comunicação. Os profissionais que atuam diretamente nas salas-

referência, pessoal de cozinha, limpeza, manutenção e gestor, devem e apresentam elos 

positivos no que tange à relação social. 

Em relação à organização, aos espaços e tempo da creche, Forneiro (1998) utiliza o 

termo "espaço" que, na sua concepção mais comum, significa “Extensão indefinida, meio sem 

limites que contém todas as extensões finitas”. Para a autora, ao caracterizar o "espaço escolar", 

há dois termos que costumam ser utilizados de maneira equivalente para fazer referência ao 

espaço das salas de aula: “espaço e ambiente”. O primeiro refere-se ao espaço físico, aos locais 

para a atividade caracterizados pelos objetos, pelo mobiliário, pelos materiais didáticos, dentre 

outros. O termo “ambiente” nos remete ao conjunto do espaço físico e às relações que se 

estabelecem no mesmo (os afetos, as relações interpessoais entre as crianças, entre as crianças 

e adultos, etc.). A autora afirma ainda que, do ponto de vista escolar, entende-se o ambiente 

como uma estrutura com quatro dimensões, a saber: 

a) dimensão física, que está relacionada ao aspecto material do ambiente, compreende 

o espaço físico e suas condições estruturais (dimensões, tipo de piso, janelas, etc.), 

os objetos do espaço (materiais, mobiliários, etc.) e a sua organização (as diferentes 

formas de distribuição de materiais e mobiliários dentro do espaço); 

b) dimensão funcional, que está relacionada com a forma de utilização dos espaços, as 

diversas formas de utilização, as diferentes funções que um mesmo espaço pode 

assumir, ora espaço do brincar, ora espaço do descansar (sono), dentre outros; 

c) dimensão relacional, referindo-se às diferentes relações que se constituem dentro da 

sala de aula, os diferentes modos de ter acesso aos espaços (livremente ou por ordem 

do(a) professor(a), as normas, os diferentes agrupamentos, a participação do(a) 

professor(a) nos diferentes espaços e nas atividades; 

d) dimensão temporal, que se refere à organização do tempo, aos momentos em que 

serão utilizados os diferentes espaços, o tempo das diferentes situações de 

aprendizagem, das vivências, das novas experiências, da rotina propriamente.  

Para o desenvolvimento de um trabalho qualitativo, a organização do espaço precisa ser 

coesa, harmoniosa, com a nossa organização do tempo e vice-versa, dado que “[...] na educação 

Infantil, a forma de organização do espaço e a dinâmica que for gerada da relação entre os seus 

diversos componentes irão definir o cenário das aprendizagens” (FORNEIRO, 1998, p. 237). 

 Oliveira (2011) aponta que educar é guiar, orientar, e que o desenvolvimento humano 

ocorre em ambientes sociais estruturados, com seus valores, modos de ação e que, ao mesmo 
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tempo, haja flexibilidade, possa haver ressignificação de seus elementos, possibilidades de 

mudanças, transformação de seus modos de ação. Contudo, o estabelecimento de uma 

sequência básica de ações diárias organizadas no tempo e no espaço é significativo para orientar 

a criança a perceber a relação espaço-tempo, podendo prever o funcionamento dos horários na 

instituição. O planejamento das situações educativas sinaliza a intencionalidade do(a) 

professor(a), a organização do trabalho na creche, que implica pensar no espaço, na estruturação 

do ambiente e do tempo, possibilita segurança, também, às crianças, possibilitando-lhes 

perceber, compreender como as situações sociais que vivem são organizadas. Com esse 

entendimento, e com essa percepção, as crianças desenvolvem sua autonomia e independência 

com maior segurança, pois percebem regularidades e mudanças nos ambientes, podendo, a 

partir daí, orientar seus próprios comportamentos. Desta maneira, 

 

Qualquer situação planejada como contexto para o desenvolvimento da 

criança envolve uma proposta de organização não só do espaço, mas também 

do tempo para a realização de diferentes ações. [...] A questão do tempo deve 

ser vista junto com a questão do espaço. Este é um aspecto polêmico na creche, 

onde grande número de crianças e adultos circula por uma grande área comum 

com objetivos diversos. A divisão do espaço entre turmas causa por vezes 

confusão, cada professor defendendo a área que considera sua. (OLIVEIRA 

et al., 2011, p. 96).  

 

Horn (2004) ressalta que, para que a estruturação espaço-temporal tenha significado, é 

fundamental que o(a) professor(a) observe com o que as crianças brincam, como estas 

brincadeiras se desenvolvem, o que mais gostam de fazer, o que lhes chama mais atenção, em 

que momento estão mais calmas ou mais agitadas. Considerar o contexto sociocultural e a 

proposta pedagógica da instituição, ao apurar essas dimensões, pode garantir que as atividades 

planejadas e realizadas não se transformem numa sequência monótona de atividades que não 

têm relação com o grupo de crianças com o qual interagimos cotidianamente. Ainda segundo 

as autoras, o cotidiano de uma escola infantil tem de prever momentos diferenciados, que não 

se organizarão da mesma forma para as crianças maiores e menores. A jornada diária das 

crianças e dos adultos envolve diversos tipos de atividades: horário de entrada (acolhimento), a 

alimentação, a higiene, o repouso, as brincadeiras, os jogos diversificados, como o faz de conta, 

os jogos imitativos e motores, de exploração de materiais gráficos e plástico, os livros de 

histórias, as atividades coordenadas pelo adulto, e outras. Considerar que estes momentos sejam 

desenvolvidos nos espaços abertos ou fechados, deverá possibilitar múltiplas experiências, que 

estimulem a criatividade, a experimentação, a imaginação e que ampliem ou desenvolvam as 

distintas linguagens expressivas, possibilitando a interação com outras pessoas. 
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 Ao planejar tais atividades, há que se organizá-las tendo presentes as necessidades 

biológicas das crianças, que estão relacionadas ao repouso, à alimentação, à higiene, de acordo 

com sua faixa etária; as necessidades psicológicas, que são relacionadas às diferenças 

individuais, tempo e ritmo para a realização das atividades, as necessidades sociais e históricas, 

que dizem respeito à cultura, pensando no que é significativo para a comunidade, dentre outros. 

 Segundo Dornelles e Horn (2004), podemos pensar em diferentes tipos de atividades: 

atividades diversificadas para livre escolha, atividades opcionais, atividades coordenadas pelo 

adulto, e atividades realizadas coletivamente pelas crianças. Eles apontam que as aquisições 

sensoriais e cognitivas têm estreita relação com o meio físico e social, fundamental para o 

desenvolvimento das crianças, na medida em que contribui na estruturação das funções 

motoras, sensoriais, simbólicas, lúdicas e relacionais. Inicialmente, as crianças têm suas 

percepções centradas no corpo. Ao mesmo tempo, com o desenvolvimento corporal, a 

percepção começa a descentrar-se e estabelecer as fronteiras do eu e do não-eu. O mundo é 

cheio de contrastes e tensões, e as crianças precisam aprender a conviver com isso; desta forma, 

os espaços educativos não podem ser todos iguais, sendo preciso pensar nos espaços para as 

crianças considerando que o ambiente é composto por toque, sons e palavras, gosto, cores, 

odores, regras de uso do espaço, luzes, equipamentos, mobílias e ritmos de vida. 

 Barbosa e Horn (2001) também consideram o uso do espaço externo, como: espaços de 

interligação para jogos tranquilos; espaço para brinquedos de manipulação e construção; espaço 

estruturado para jogos de movimento; espaço para jogos imitativos; espaço não estruturado para 

jogos de aventura e imaginação. As possibilidades significativas que se originam no uso dos 

espaços internos são: promoção da identidade pessoal das crianças; promoção do 

desenvolvimento da competência; promoção da construção de diferentes aprendizagens, 

promoção de oportunidades para o contato social e a privacidade. 

Quanto à formação de professores, os Indicadores de Qualidade na Educação Infantil 

(BRASIL, 2009a) apontam que a qualificação dos profissionais que realizam seu trabalho com 

as crianças é um dos fatores que mais influem na qualidade da educação. Profissionais bem 

formados, que contam com o apoio de seus pares, dos gestores, que procuram refletir sobre sua 

prática, que buscam aprimoramento, influem fundamentalmente na construção de instituições 

de Educação Infantil de qualidade. O documento aponta que as instituições devem possuir 

programas de formação continuada que permitam aos professores executarem seus 

planejamentos, refletirem sobre suas práticas e avaliarem, aprimorando seus registros. Que haja 

momentos de trocas de experiências, rodas de conversa no sentido de qualificar o trabalho, de 
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conhecer, opinar sobre os projetos e propostas que devem ser elaborados e sistematizados no 

coletivo. 

 Freire (1996) em sua obra Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática 

educativa, chama-nos a atenção para esta preocupação, este cuidado que devemos ter 

aprimorando o nosso papel, a importância da reflexão crítica sobre a prática nos momentos de 

formação. Relata sobre a consciência do inacabamento, a predisposição à mudança, à aceitação 

do diferente. Pois esta relação é a “[...] aproximação cada vez maior entre o que eu digo e o que 

eu faço, entre o que eu pareço ser e o que eu realmente estou sendo” (FREIRE, 1996, p. 94). 

 Nóvoa (1991) considera a escola como lócus de formação continuada do professor. 

Reconhece como sendo o lugar onde se evidenciam os saberes e as experiências dos 

professores. É nessa rotina que o profissional da educação aprende, desaprende, estrutura novos 

aprendizados, realiza descobertas e sistematiza novas posturas na sua práxis, havendo uma 

relação dialética entre desempenho profissional e aprimoramento de sua formação; porém, essa 

perspectiva não é simples, nem ocorre espontaneamente. Não basta crer que o cotidiano escolar 

favorece elementos para essa formação e, a partir do seu trabalho, o professor está se formando 

continuamente. Nesse sentido, o pesquisador faz um alerta: 

 
A formação continuada deve estar articulada com o desempenho profissional 

dos professores, tomando as escolas como lugares de referência. Trata-se de 

um objetivo que só adquire credibilidade se os programas de formação se 

estruturarem em torno de problemas e de projetos de ação e não em torno de 

conteúdos acadêmicos. (NÓVOA, 1991, p. 30). 

 

 A fim de que o cotidiano escolar se torne um espaço significativo de formação 

profissional é importante que a prática pedagógica seja reflexiva no sentido de identificar 

problemas e resolvê-los e, acima de tudo, seja uma prática coletiva, construída por grupo de 

professores ou por todo corpo docente de determinada escola. Sendo assim, tem-se uma rica 

construção de conhecimentos em que todos se sentem responsáveis por ela. 

 O autor destaca também a necessidade de se criar novas condições para o 

desencadeamento desse ousado processo, em que a escola seja explorada em todas as suas 

dimensões formativas. Para a escola se constituir em lócus de formação continuada, faz-se 

necessário a promoção de experiências internas de formação, que esta iniciativa se articule com 

o cotidiano escolar e não desloque o professor para outros espaços formadores. Essa 

compreensão implica na necessidade das instituições escolares criarem espaços e tempos 

institucionalizados que favoreçam processos coletivos de reflexão e intervenção na prática 

pedagógica através de reuniões pedagógicas, dentro da carga horária dos profissionais, 
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construção coletiva do Projeto Político-Pedagógico da escola, inclusive programa de formação 

contínua e avaliação coletiva deste. 

 Kramer (1989) apresenta eixos em que devem ser sedimentados o trabalho do orientador 

pedagógico ou supervisor em uma escola preocupada com a produção coletiva e com a 

qualidade do processo de formação continuada: 

 

Organizar a formação em serviço em torno de temas ou problemas detectados 

como relevantes ou diretamente sugeridos pelos professores. Favorecer o 

acesso dos professores aos conhecimentos científicos em jogo nos diferentes 

temas, ultrapassando o senso comum: a) teorias que analisam o processo 

educativo de forma ampla (sociologia, antropologia, história, filosofia); b) 

estudos relacionados ao processo de construção do conhecimento (psicologia 

do desenvolvimento); c) conhecimentos que tratam diretamente o tema em 

questão. (KRAMER, 1989, p. 203). 

 

 É importante ressaltar a práxis reflexiva na cultura da formação, visto que os saberes 

adquiridos na experiência ficam adormecidos, ou melhor, relevados ao esquecimento e não são 

canalizados e sistematizados para um saber acadêmico. O autor nos coloca que a própria 

universidade não tem essa vivência em seus cursos de formação inicial ou continuada para 

docentes, pois parte do zero e desconsidera um saber construído na experiência que precisa ser 

confrontado com a produção científica. O autor nos afirma que “[...] a formação continuada 

deve alicerçar-se numa reflexão na prática e sobre a prática, através de dinâmicas de 

investigação-ação e de investigação-formação, valorizando os saberes de que os professores 

são portadores” (NÓVOA, 1991, p. 30). 

 

3.2.3.5 5º Encontro – Temática: Os documentos oficiais que regem a Educação Infantil e 

Formação de professores 

 

O quinto e último encontro de observação e roda de conversa ocorreu no dia 01/11/2016, 

quando tratamos sobre os documentos oficiais que regem a Educação Infantil, tais como: 

Projeto Político-Pedagógico (PPP); Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil; 

Indicadores de Qualidade da Educação Infantil e o processo de formação continuada. 

Neste encontro, o pesquisador discutiu com o grupo sobre as seguintes questões: 1) Há 

na creche, tempos/momentos reservados para que os professores e outros profissionais que 

atuam diretamente com as crianças possam refletir e planejar sobre sua prática entre seus pares? 

2) Os professores e demais profissionais têm acesso aos documentos oficiais elaborados junto 
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ao MEC e PPP da unidade escolar? 3) Em momentos de formação continuada, quem sugere e 

estabelece as temáticas? 

 Foi possível obter as seguintes respostas: 

 

Sim, a gente tem momento de RPS com dispensa de alunos, quando reunimos 

todos os segmentos para discussão, reflexão e avaliação do trabalho, 

conforme metas do P.P.P. Temos as RPS, em que nos reunimos todos os 

professores da unidade, de ambos os períodos, manhã e tarde, semanalmente. 

Temos momentos de OT, em que nos reunimos (professores), para o 

planejamento e outras organizações de trabalho. [...] Sim, sempre que a gente 

pede a equipe gestora disponibiliza os documentos. [...] Algumas temáticas 

são sugeridas pela equipe gestora, que apresenta a todo o grupo, e a gente 

faz uma reflexão sobre os temas, e a gente faz a escolha no grupo geral. 

(Professora Humildade). 

Tem sim, esses momentos são reservados nas ROT, que acontecem para as 

ADI, dias de terça-feira, existe também esses momentos nas reuniões de 

P.P.P. né? [...] como em outras também, que...essa interação de professores 

com ADI e com outros funcionários da creche também, ...da unidade. [...] 

Sim, ..temos conhecimento, eles dão.....nós temos também a liberdade de se 

interar com esses documentos também....[...] Essas temáticas são sugeridas 

pela equipe gestora, né?....que dão também essa abertura prá gente também 

dá opiniões para serem participadas em outras reuniões futuras. A gente 

também tem essa abertura junto com eles. (ADI Amorosidade). 

Sim, tem, através das ROT  né? e do P.P.P...e também há momentos em sala 

de aula,...que a gente se reúne, né?....e há uma conversa do que a gente pode 

estar desenvolvendo, né?...durante o dia, aquela rotina que vai ter,....há sim! 

Sim nós temos o acesso, e é feito uma reunião onde o P.P.P. ele é exposto prá 

nós,  é discutido... é pedido opiniões,.. onde se chega a uma conclusão em 

conjunto, no qual é definido o P.P.P. [...] Pela equipe diretiva da nossa 

escola. (ADI Coragem). 

É na mesma sala que eu estou a gente conversa, sempre que tem uma 

novidade,.. ai é transmitido para todo mundo, e aí é perguntado se tem alguma 

coisa contra ou a favor, se quer expor alguma coisa ou não,  e a gente entra 

em consenso, sempre quando tem algum assunto fora da rotina. Sim, posso 

pegar e olhar, quando eu precisar. [...] Pela Diretora e o Coordenador, e os 

professores também. (Estagiária Tolerância) 

. 

Durante o período de observação e acompanhamento da rotina para realização da 

pesquisa foi possível observar que as funcionárias exerciam suas atividades, falavam sobre suas 

experiências enquanto profissionais da educação, e que, mesmo com o tempo existente para as 

reuniões de orientação e formação para o trabalho, tinham pouco ou quase nenhum contato com 

os documentos oficiais.   

No caso da ADI e estagiária, desconheciam totalmente. Neste sentido, seguimos para 

algumas questões: 1) Quais documentos oficiais que regem a Educação Infantil você conhece, 

e que poderiam te subsidiar/orientar em suas práticas educativas na creche? 2) Você tem 
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referência de algum teórico que fundamente o processo de desenvolvimento e aprendizagem da 

criança? 3) Você conhece o documento Indicadores de Qualidade da Educação Infantil?  

Constatamos que as profissionais tinham conhecimento dos documentos oficiais, por 

meio de discussões teóricas que ocorreram no curso de magistério, graduação e em discussões 

de grupos em momentos de formação continuada na unidade escolar, porém desconheciam o 

acervo para consulta. Participam da discussão, elaboração e construção do Projeto Político-

Pedagógico (PPP), porém não tiveram acesso ao documento finalizado e impresso. 

Citaram como documentos utilizados até mesmo para estudos de concurso público, os 

seguintes: Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

(LDB), Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) e Referencial Curricular para a Educação 

Infantil (RCN). 

Em relação às referências de teóricos que fundamentem o processo de desenvolvimento 

e aprendizagem da criança, todas mencionaram Jean Piaget7. 

Referente ao documento Indicadores de Qualidade da Educação Infantil, as respostas 

foram unânimes em afirmar o desconhecimento, porém durante a pesquisa foi possível observar 

registros em ata de formação referente a conteúdos do documento em questão, como também 

cópias xerográficas do mesmo, inseridas no semanário dos professores (documento de registros 

da rotina, com propostas de situações de aprendizagem e relatório reflexivo). 

Na ocasião, as docentes puderam ter acesso aos documentos, e dialogaram sobre o 

quanto eles subsidiam a elaboração dos planos de trabalho, na construção do currículo e no 

embasamento para o atendimento das crianças e suas famílias. 

 Diante do exposto, fica evidente que a qualidade do trabalho depende de uma política 

que contemple a necessidade da formação inicial e continuada, tantos dos professores como 

também dos demais profissionais, formação esta voltada para as especificidades do trabalho 

com as crianças pequenas e com os bebês. 

A formação específica é fundamental na construção da identidade destes profissionais. 

É preciso investimento na articulação entre teoria e prática, para que os conhecimentos destes, 

por meio da formação teórica, e das práticas relacionadas ao cuidar e educar possibilitem a 

percepção das contradições e a compreensão do processo de trabalho na Educação Infantil. 

 

 

  

                                                           
7 Jean Piaget: Biólogo, psicólogo e epistemológico suíço, considerado um dos maiores pensadores do séc. XX. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta pesquisa-intervenção teve como objeto a qualidade das práticas educativas no 

berçário. O objetivo geral foi analisar a qualidade das práticas educativas de um berçário que 

atende bebês de 0 a 2 anos de idade, localizado em uma creche do município de Santo André 

(SP), atentando-se, principalmente, para três aspectos: parceria com a família, educação 

continuada de professores e a organização dos espaços e tempos da creche. Buscou responder 

as seguintes questões: como as agentes de desenvolvimento infantil (ADIs), a estagiária e a 

professora compreendem o papel da creche? Que concepções de criança e de infância permeiam 

as práticas educacionais dessas profissionais? Elas consideram a creche como um direito da 

criança ou da mãe trabalhadora? 

Com este intuito, partimos para o campo de ação e verificamos as concepções de 

criança, de infância e de creche ainda voltadas ao assistencialismo e às práticas escolarizantes, 

concepções estas que interferem e exercem grande preponderância na atuação direta 

relacionada ao atendimento dos bebês, crianças pequenas e suas famílias. O desenvolvimento 

da pesquisa possibilitou momentos de discussão e reflexão, entre e com outros pares da equipe 

escolar. Por meio da observação direta, e realizando momentos de discussão utilizando como 

estratégia a roda de conversa, foi possível coletar os dados e informações, compartilhar, refletir, 

interagir, difundir ideias, discutir novas possibilidades de atendimento aos bebês e crianças bem 

pequenas, como auxiliar no sentido de qualificar as práticas educativas; os fazeres relacionados 

ao cuidar e educar no espaço da creche.  

 Vale ressaltar que o foco da pesquisa incidiu em observar, analisar, discutir e refletir 

com as profissionais da Educação Infantil quais concepções tinham de creche, de criança e de 

infância, para que viessem a realizar seus fazeres e/ou práticas educativas como regem os 

documentos oficiais. Foi discutido, em alguns momentos, a questão da qualidade num sentido 

mais amplo, como também o direito à Educação Infantil de qualidade, pois compreendermos 

tratar-se de um conceito historicamente construído, e que depende da época, do lugar, dos 

sujeitos.  

 Iniciamos a pesquisa na creche “Bela Infância” no mês de setembro de 2016. 

Constatamos que estruturalmente a unidade em questão tem características adequadas, se 

considerar critérios para atendimento que, no mínimo, respeitem os direitos fundamentais da 

criança, tais como: salas-referência amplas, banheiros de adultos e de crianças em bom estado 

de conservação, cozinha, lactário, depósitos de materiais e outros. Porém, para o número de 
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crianças atendidas, a questão de organização do tempo e espaço precisa ser estruturada 

minuciosamente e com eficiência, para que se atenda de maneira satisfatória. 

 Observou-se a intencionalidade em algumas ações, entretanto, evidenciaram-se, em 

várias situações, posturas e práticas equivocadas, tais como: demasiado autoritarismo, pouca 

interação de afeto para com as crianças, conduta ou atitude mecânica no trato com as crianças 

em momentos de higiene e alimentação, não selecionar materiais adequados, não propor 

desafios, não respeitar os ritmos de cada uma, privilegiar crianças e suas famílias em detrimento 

de outras, e outros aspectos peculiares à rotina do berçário que necessitaram de um olhar atento 

para qualificá-los. Sendo assim, é notória a necessidade, por parte das profissionais, de 

aprofundamento em leituras, troca de experiências, apropriação dos documentos oficiais que 

proporcione a reflexão a respeito das práticas, visando qualificá-las, como também do próprio 

planejamento de trabalho semanal. 

 O Projeto Político-Pedagógico (PPP) da unidade apresenta características de um 

instrumento integrador, trazendo em seu bojo todo um perfil da comunidade escolar, com viés 

de caráter democrático e transparente, porém um documento impresso não utilizado para 

consulta. Muitas vezes, no que tange ao trabalho pedagógico desenvolvido, este documento se 

mostra inconsistente, pois algumas metas projetadas perdem-se no campo do ideal, e os gestores 

encontram dificuldades em torná-las reais. 

 Um dado significativo, que se revisto pode contribuir para um trabalho mais efetivo e 

organizado, refere-se ao distanciamento entre as professoras com as ADIs e estagiárias no 

planejamento das ações a serem desenvolvidas com os bebês. Em muitas situações, somente a 

professora tem o conhecimento da proposta a ser executada em determinado dia, isso dificulta 

na organização dos espaços, transformando-os em ambientes adequados à proposta; como 

também, na seleção dos materiais a serem utilizados. Esta falta de planejamento em conjunto, 

antecipado, interfere na qualidade das práticas. 

 Diante desses dados analisados, foi possível notar que, para garantir a qualidade na 

creche "Bela Infância", faz-se necessário ampliar o olhar pedagógico para as práticas que 

ocorrem tanto no macro quanto no micro das relações que permeiam a unidade escolar, 

pensando na intencionalidade de todas as ações. Principalmente, levando o grupo a construir 

uma (re)significação da função da creche e da identidade da professora de Educação Infantil, 

que se diferencia em alguns aspectos da professora de séries iniciais, como também das demais 

profissionais que atuam diretamente com as crianças bem pequenas. 
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 Também seria importante debater atitudes e condutas que tornam o processo educativo 

mais enriquecedor, pois um bebê e uma criança bem pequena em contato com boas práticas, 

vivencia experiências que contribuem para seu melhor desenvolvimento. 

 Partindo dos dados obtidos na pesquisa foi possível responder as questões iniciais. Sobre 

o papel da creche, as ADIs, a estagiária e a professora transmitiram uma compreensão do papel 

da creche, com uma visão assistencialista, no sentido de que as vagas deveriam ser destinadas 

apenas às mães trabalhadoras ou para crianças em situação de vulnerabilidade; argumentando 

que os bebês e crianças bem pequenas deveriam receber os cuidados da primeira infância pela 

mãe e/ou outros familiares. Percebemos que não pensam no desenvolvimento integral da 

criança, passando-nos o entendimento de que para elas a creche é um espaço de cuidados físicos, 

sem o cunho educativo para a questão cognitiva, emocional e social. 

 Ainda há um percurso a ser percorrido para que as educadoras considerem a creche 

como um direito da criança, independentemente das condições favoráveis ou desfavoráveis de 

sua família. A questão do direito à mãe trabalhadora ainda é uma característica muito presente 

nos discursos das educadoras da creche, sendo necessário um investimento processual para 

haver alguma mudança. 

 Em relação às concepções, acompanhando e observando a rotina durante a pesquisa, até 

mesmo nas abordagens em roda de conversa, e considerando que as profissionais nos relataram 

o pouco ou nenhum contato com os documentos oficiais, em várias situações da rotina, 

observou-se que as docentes não reconhecem a criança como protagonista e sujeito social. 

Observa-se, nas práticas, nos fazeres, atitudes e condutas das profissionais, uma visão 

tradicional, centrando na preocupação com o comportamento das crianças. A criança não é 

percebida como um ser social, ativo, em pleno desenvolvimento, portadora e produtora de 

história e de cultura. 

 Consideram teoricamente e relembram a infância como uma etapa da vida, que, 

dependendo da situação, do lugar, do modo de vida, pode ser caracterizada como um tempo de 

alegria, ou de maus-tratos; da brincadeira ou do trabalho forçado; de liberdade ou privação. Mas 

na rotina do berçário, são as profissionais quem autorizam o momento, as escolhas e o tempo 

das brincadeiras. Apesar da necessidade da organização do tempo e do espaço, na maioria das 

vezes não discutiram, não escutaram e não anteciparam para e com as crianças as alterações da 

rotina, negando o direito da escolha. Em muitos momentos, as profissionais realizaram ações 

que as crianças poderiam exercer sozinhas, como, por exemplo, escolher um brinquedo, guardar 

ou dividir, mantendo um controle sobre os interesses e necessidades delas. É difícil a 
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compreensão de que infância é uma condição de ser criança, voltada para o lúdico, e mudar a 

característica de um berçário e de uma creche demasiadamente marcada pela rotina e pelo 

cumprimento de tarefas. 

 Em novembro de 2016, o autor desta dissertação, ainda no papel de professor da creche, 

com os dados e informações coletados, assume, em janeiro de 2017, a gestão da Creche “Bela 

Infância”, na função de assistente pedagógico (AP), e, a partir desse momento, compromete-se 

a continuar o trabalho de pesquisa iniciado, focando principalmente nas questões nevrálgicas 

encontradas durante todo o processo de pesquisa. Sendo assim, iniciamos o ano letivo centrando 

o foco na formação continuada em horário de trabalho coletivo, ação esta de responsabilidade 

da equipe gestora; cientes da necessidade de fomentar um maior entrosamento, efetivando 

meios de comunicação mais eficazes entre as profissionais. 

 Orientamos as professoras para que contemplassem em seus semanários uma 

antecipação das propostas a serem difundidas, compartilhando com as demais profissionais que 

as auxiliam nas ações do cuidar e educar; propondo situações de aprendizagem em subgrupos, 

buscando proporcionar e atingir vivências e experiências significativas, sendo prazerosas 

integralmente ao grupo de crianças, porém, respeitando as especificidades de cada uma. 

 Estamos investindo na discussão e reflexão referente à valorização da parceria da creche 

com as famílias na Educação Infantil, relação essa de suma importância, enfatizando que é 

nessa relação que acontece a troca: o professor aprendendo com a família e vice-versa; 

contribuindo para a formação e desenvolvimento da criança. Essa proposta surgiu, uma vez que 

em nossa pesquisa foi possível notar que esta relação ainda não está consolidada, necessitando 

do incentivo e maior investimento. 

 No que se refere à formação continuada, percebemos que há uma dicotomia entre teoria 

e prática, ou seja, as educadoras apresentam dificuldades em estabelecer relação entre as 

formações e suas práticas, portanto os espaços de formação são imprescindíveis para que essa 

dicotomia seja minimizada. 

 A rede de Santo André iniciou, em 2017, um processo de construção de proposta 

curricular, realizando um percurso de trabalho garantindo a todos os profissionais participação 

por meio de representatividade nas discussões, sobre o currículo escolar na Educação Básica, à 

luz de autores que versam sobre essa temática. Os professores e gestores da Educação Infantil 

têm participado da proposta, no sentido de efetivar a qualidade, não somente do atendimento 

na creche “Bela Infância”, mas também das demais unidades, sobretudo, o bem-estar de nossas 
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crianças. Entretanto é preciso ainda mais investimento nas formações e ações com os 

profissionais que atuam especificamente nas creches. 

 A partir desta pesquisa foi possível deslumbrar novos caminhos e ações que irão 

contribuir para o melhor desenvolvimento da qualidade das práticas da creche “Bela Infância”, 

assim como para parceiros de debates e reflexões sobre o tema, no município de Santo André. 

 

 

  



107 

 
 

REFERÊNCIAS 

 

ARAÚJO, Sara Barros. Avaliação da Qualidade em Creche: o bem-estar e o envolvimento da 

criança como processos centrais. Nuances: estudos sobre Educação, Presidente Prudente, v. 

25, n. 3, p. 100-115, set./dez. 2014. 

 

BARBOSA, Maria Carmem Silveira; HORN, Maria da Graça Souza. Organização do espaço 

e do tempo na escola infantil. In: CRAIDY, Carmem Maria; KAERCHER, Gládis E. (Org.). 

Educação Infantil: Pra que te quero? Porto Alegre: Artmed, 2001. p. 67-79. 

 

BONDIOLI, Ana (Org.). O projeto pedagógico da creche e a sua avaliação: a qualidade 

negociada. Campinas: Autores Associados, 2004. 

 

BRANDÃO, Carlos Rodrigues. Círculo de cultura. In: STRECK, Danilo R.; REDIN, 

Euclides; ZITKOSKI, Jaime J. (Orgs.). Dicionário Paulo Freire. 3. ed. Belo Horizonte: 

Autêntica Editora, 2016. p. 76-78. 

 

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF, 1988. 

 

BRASIL. Estatuto da Criança e do Adolescente. Lei n.º 8.069, de 13 de junho de 1990. 

Brasília, DF, 1990. 

 

BRASIL. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional: Lei n.º 9.394, de 20 de 

dezembro de 1996. Brasília, DF, 1996. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394.htm>. Acesso em: 13 abr. 2016. 

 

BRASIL. Lei n.º 10.172, de 09 de janeiro de 2001. Estabelece o Plano Nacional de 

Educação. Brasília, DF, 2001. 

 

BRASIL. Lei n.º 11.274, de 6 de fevereiro de 2006: Altera a redação dos arts. 29, 30, 32 e 87 

da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação 

nacional, dispondo sobre a duração de 9 (nove) anos para o ensino fundamental, com 

matrícula obrigatória a partir dos 6 (seis) anos de idade. Brasília, DF, 2006a. 

 

BRASIL. Lei n.º 13.005, de 25 de junho de 2014 (PNE). Brasília, DF, 2014. 

 

BRASIL. Ministério da Educação. Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 

Infantil. Brasília, DF, 2010. 

 

BRASIL. Ministério da Educação. Referencial Curricular Nacional para a Educação 

Infantil. Brasília, DF, 1998a. 

 

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria da Educação Básica. Indicadores da 

Qualidade na Educação Infantil. Brasília, DF, 2009a. 

 

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Parâmetros Nacionais de 

Qualidade para a Educação Infantil. Brasília, DF, 2006b. 

 



108 

 
 

BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria de Educação Fundamental. 

Subsídios para credenciamento e funcionamento de instituições de educação infantil. 

Brasília, DF, 1998b. 

 

BRASIL. Parecer CNE/CEB n.º 20, de 11 de novembro de 2009: Revisão das Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Infantil. Brasília, DF, 2009b.  

 

CAMPOS, Maria Malta; FULLGRAF, Jodete; WIGGERS, Verena. A qualidade da educação 

infantil brasileira: alguns resultados de pesquisa. Cadernos de Pesquisa, São Paulo, v. 36, n. 

127, p. 87-128, 2006.  

 

CAMPOS, Maria Malta; ROSEMBERG, Fúlvia. Critérios para um atendimento em creches 

que respeite os direitos fundamentais das crianças. 6. ed. Brasília, DF: MEC, SEB, 2009. 

 

CAMPOS, Maria Malta et al. A qualidade da Educação Infantil: um estudo em seis capitais 

brasileiras. Cadernos de Pesquisa, São Paulo, v. 41, n. 142, p. 20-54, 2011. 

 

CARPES, Dulce Mara Langhinotti. Considerações sobre o Plano Nacional de Educação: 

PNE 2014 - 2024. Trabalho apresentado na Reunião Científica Regional Anpede, Educação, 

movimentos sociais e políticas governamentais, UFPR, Curitiba, 24 a 27 de julho de 2016. 

Disponível em: <http://www.anpedesul2016.ufpr.br/wp-

content/uploads/2015/11eixo4_DULCE-MARA-LANGHINOTTI-CARPES.pdf>. Acesso 

em: 15 jul. 2017. 

 

CRAIDY, Carmen Maria (Org.). Convivendo com crianças de 0 a 6 anos. Porto Alegre: 

Mediação, 1998. 

 

CRAIDY, Carmem Maria; KAERCHER, Gládis E. (Org.). Educação Infantil: Pra que te 

quero? Porto Alegre: Artmed, 2001. 

 

DELFINO, Patrícia dos Santos; SOUZA, Hélio José dos Santos. A qualidade da Educação 

Infantil. Cadernos de Educação: Ensino e Sociedade, Bebedouro, v. 1, n. 1, p. 151-164, 

2014. 

 

DORNELLES, Leni Vieira; HORN, Maria da Graça Souza. A organização das atividades no 

tempo: rotina. In: CRAIDY, Carmem Maria (Org.). O educador de todos os dias: 

convivendo com crianças de 0 a 6 anos. Mediação: Porto Alegre, 2004. p. 20-25 

 

DOURADO, Luiz Fernandes. Avaliação do Plano Nacional de Educação 2001-2009: questões 

estruturais e conjunturais de uma política. Educação & Sociedade, Campinas, v. 31, n. 112, 

p. 677-705, jul./set. 2010. 

 

FARIAS, Mabel. Infância e Educação no Brasil nascente. In: VASCONCELOS, Vera Maria 

Ramos de (Org.). Educação da Infância: história e política. Rio de Janeiro: DP&A, 2005. p. 

33-49. 

 

FORNEIRO, Lina Iglesias. A organização dos espaços na educação infantil. In: ZABALZA, 

Miguel Angel. Qualidade na educação Infantil. Tradução Beatriz Affonso Neves. – Porto 

Alegre: Artmed, 1998. p. 229-282.  

 



109 

 
 

FREIRE, Paulo. Educação como prática da liberdade. 34 ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 

2011. 

 

FREIRE, Paulo. Medo e ousadia. 12 ed. São Paulo: Paz e Terra, 2008. 

 

FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. São 

Paulo: Paz e Terra, 1996. 

 

FREIRE, Paulo. Professora sim, tia não: cartas a quem ousa ensinar? São Paulo: Olho 

D’Água, 2009. 

 

FREITAS, Marcos Cezar de. Educação Brasileira: dilemas republicanos nas entrelinhas de 

seus manifestos. In: STEPHANOU, Maria; BASTOS, Maria Helena Camara (Org.). Histórias 

e memórias da educação no Brasil. Petrópolis: Vozes, 2005. p. 40-71. 

 

FREITAS, Marcos Cezar de (Org.). História Social da Infância no Brasil. São Paulo: 

Cortez, 1997. 

 

FREITAS, Marcos Cezar de (Org.). História Social da Infância no Brasil. 5. ed. rev. e ampl. 

São Paulo: Corte, 2003. 

 

GADOTTI, Moacir. Qualidade na educação. São Paulo: Instituto Paulo Freire, 2010. 

 

GOHN, Maria da Glória. Lutas e Movimentos pela educação no Brasil a partir de 1970. Eccos 

– Revista Científica, v. 3, n. 1, p. 23-38, jan./jun. 2009. 

 

HORN, Maria da Graça Souza. Sabores, cores, sons, aromas: a organização dos espaços na 

educação infantil. Porto Alegre: Artmed, 2004. 

 

HUBERMAN, M. O ciclo de vida profissional dos professores. In: NÓVOA, Antônio. (Org.). 

Vida de professores. 2. ed. Porto: Porto, 2000. p. 31-61. 

 

KISHIMOTO, T. M. A pré-escola em São Paulo (1877 a 1940). São Paulo: Loyola, 1988. 

 

KRAMER, Sonia. A política do pré-escolar no Brasil: a arte do disfarce. Rio de Janeiro: 

Achimé, 1992. 

 

KRAMER, Sonia. Melhoria da qualidade do ensino: o desafio da formação de professores em 

serviço. Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos, Brasília, DF, v. 70, n. 165, p. 189-207, 

maio/ago. 1989. 

 

KUHLMANN JUNIOR, Moysés. Infância e Educação Infantil: uma abordagem histórica. 

Porto Alegre: Mediação, 1998. 

 

KUHLMANN JUNIOR, Moysés. Infância e Educação Infantil: uma abordagem histórica. 5. 

ed. Porto Alegre: Mediação, 2010. 

 

LUDKE, Menga; ANDRÉ, Marli E. D. A. Pesquisa em Educação: Abordagens Qualitativas. 

2. ed. Rio de Janeiro: EPU, 2015. 

 



110 

 
 

NEVES, Mozart Ramos. Algumas contribuições de Todos pela Educação ao Plano 

Nacional da Educação 2011-2020. 2010. Disponível em: 

<http://www.observatoriodopne.org.br/pne/saiba-mais/algumas-contribuiçoes-do-todos-pela-

educaçao-ao-plano-nacional-da-educacao-2011-2020>. Acesso em: 15 set. 2017. 

 

NÓVOA, Antônio. Concepções e práticas da formação contínua de professores. In: NÓVOA, 

Antônio (Org.). Formação contínua de professores: realidade e perspectivas. Portugal: 

Universidade de Aveiro, 1991. p. 15-38. 

 

OLIVEIRA, Zilma de Morais Ramos de. A creche no Brasil: mapeamento de uma trajetória. 

Revista da Faculdade de Educação/USP, São Paulo, v. 14, n. 1, p, 43-52. jan./jun. 1988. 

 

OLIVEIRA, Zilma de Morais Ramos de. Educação infantil: fundamentos e métodos. São 

Paulo: Cortez, 2005. 

 

OLIVEIRA, Zilma de Morais Ramos et al. Creches: crianças, faz de conta & Cia. Petrópolis: 

Vozes, 2011. 

 

ROMÃO, José Eustáquio et al. Círculo Epistemológico: Círculo de cultura como Metodologia 

de Pesquisa. Educação & Linguagem, São Bernardo do Campo, v. 9, n. 13, p. 173-195, 

2006. 

 

ROSEMBERG, Fúlvia. O Movimento de Mulheres e a abertura Política no Brasil: o caso da 

Creche. Cadernos de Pesquisa, São Paulo, n. 51, p. 73-79, nov. 1984. 

 

ROSSETTI-FERREIRA, Maria Clotilde et al. (Org.). Os Fazeres na Educação Infantil. São 

Paulo: Cortez, 2002. 

 

SILVA, Lucilene Santos da. A prática pedagógica da díade professora-monitora na 

perspectiva da qualidade: um estudo em creche. 2012. 156 f. Dissertação (Mestrado em 

Educação) – Universidade de Brasília, Brasília, 2012. 

 

SILVA, Maria Abádia da. Qualidade Social da Educação Pública: algumas aproximações. 

Cadernos Cedes, Campinas, v. 29, n. 78, p. 216-226, maio/ago. 2009. 

 

SOUSA, Ana Maria Costa de. Educação infantil: uma proposta de gestão municipal. 

Campinas: Papirus, 2000. 

 

SOUSA, Maria de Fátima Guerra de. Os desafios da qualidade na diversidade. Texto 

apresentado no Seminário Nacional do SESI: identidade na diversidade, Belém, 1998. 

 

STRECK, Danilo; REDIN, Euclides; ZITKOSKI, Jaime José (Org.). Dicionário Paulo 

Freire. Belo Horizonte: Autêntica, 2010. 

 

SZYMANSKI, Heloisa. A relação família/escola: desafios e perspectivas. 2. ed. Brasília, 

DF: Liber Livro, 2009. 

 

UDEMO. 18º Congresso Estadual de Educação da UDEMO: Projeto de Lei 8035/2010 – 

Plano Nacional da Educação – 2011/2020 – Resumo. Disponível em: 

http://www.observatoriodopne.org.br/pne/saiba-mais/algumas-contribuiçoes-do-todos-pela-educaçao-ao-plano-nacional-da-educacao-2011-2020.%20Acesso%20em%2015/07/2017
http://www.observatoriodopne.org.br/pne/saiba-mais/algumas-contribuiçoes-do-todos-pela-educaçao-ao-plano-nacional-da-educacao-2011-2020.%20Acesso%20em%2015/07/2017


111 

 
 

<http://www.udemo.org.br/2011/PNE-Resumo-das-metas-e-Estrategias.html>. Acesso em: 9 

set. 2017. 

 

VIEIRA, Sofia Lerche; FARIAS, Isabel Maria Sabino de. Política educacional no Brasil: 

introdução histórica. Brasília, DF: Liber Livro, 2007. 

 

VIVIANE, Luciana Maria. A disciplina Biologia Educacional e seus professores paulistas: 

diversidade de formação e práticas profissionais. Revista Tempos e Espaços em Educação, 

Aracajú, v. 4, p. 85-102, jan./jun. 2010. 

 

ZABALZA, Miguel A. Qualidade em Educação Infantil. Porto Alegre: Artmed, 1998. 


