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Introdução

Os grupos humanos foram historicamente formados, 
surgindo assim o primeiro grupo, o familiar. O ser 
humano, desde tempos remotos, tem desenvolvido 
relações de proteção, afeto, cuidado e trabalho no 
grupo ao qual pertence, adquirindo desta forma novos 
conhecimentos e técnicas, a fim de cuidar e educar os 
membros mais jovens, para manter a saúde de todos/as 
do grupo, que é de fundamental importância para a 
perpetuação da espécie.

 Desde o início competia por “natureza” à mulher ter 
esses cuidados com a sua prole e todos os indivíduos 
do seu grupo familiar. A contemporaneidade trouxe 
mudanças sociais significativas para a mulher, como 
por exemplo: poder planejar o nascimento de um/a 
filho/a e a sua inserção no mercado de trabalho, 
resultando na organização de outras maneiras de 
atender e compartilhar os cuidados cotidianos das 
crianças, deixando então este trabalho de ser restrito à 
figura materna no âmbito familiar para ser realizado no 
espaço público em instituições de educação como, por 
exemplo, a creche.

A educação infantil é a primeira etapa da educação 
básica e “tem como finalidade o desenvolvimento 
integral da criança até seis anos de idade, em seus 
aspectos físicos, psicológico, intelectual e social, 
complementando a ação da família e da comunidade”.
[1] Esse tratamento integral dos vários aspectos do 
desenvolvimento infantil evidencia a indissociabilidade 
do educar e cuidar no atendimento às crianças.

O trabalho direto com crianças pequenas exige que o 
professor tenha uma competência polivalente. Ser 
polivalente significa que cabe ao professor trabalhar 
com conteúdos de naturezas diversas que abrangem 
desde cuidados básicos essenciais até conhecimentos 
específicos provenientes das diversas áreas do 
conhecimento. Este caráter polivalente demanda, por 
sua vez, uma formação bastante ampla do profissional 
que deve tornar-se, ele também, um aprendiz, refletindo 
constantemente sobre sua prática, debatendo
com seus pares, dialogando com as famílias e a 
comunidade e buscando informações necessárias para o 

trabalho que desenvolve. São instrumentos essenciais 
para a reflexão sobre a prática direta com as crianças a 

observação, o registro, o planejamento e a avaliação.
[2]

Portanto, os/as profissionais que lidam diretamente 
com a criança têm que ter uma formação especializada 
para o trabalho. [2] Formação esta que deverá envolver 
o conhecimento teórico sobre o desenvolvimento da 
criança assim como práticas pedagógicas 
contextualizadas a partir de experiências reais entre 
educadores/as e crianças, contemplando as ações do 
cuidar e educar de forma indissociável.  

Assim as propostas de formação de educadores/as 
que foram elaboradas nos últimos anos aqui no Brasil, 
visam um perfil profissional oposto àquele sem 
qualificação para atender às funções indissociáveis de 
cuidado e educação no atendimento à criança. Tais 
propostas apontam para a necessidade de rever a já 
antiga visão identificada pela falta, pela carência, para 
uma outra que reconhece a criança como cidadã, 
sujeito histórico e criador da cultura. Desta forma, há 
que se levar em conta o duplo objetivo de educar-
cuidar, dois lados inerentes à ação dos seus 
profissionais. Não se trata de inverter prioridades, mas 
sim de conjugá-las, forjando um novo conceito de 
educação infantil como espaço de educação e cuidado 
ou atenção. [2,3]

Estudos têm revelado que muitos dos/as 
profissionais ainda não têm formação adequada, 
recebem remuneração baixa e trabalham sob condições 
bastante precárias prejudicando a qualidade do serviço 
prestado diretamente para as crianças. [3,4,5]

Assim este trabalho tem como objetivo relatar a 
rotina do berçário de uma instituição de educação 
infantil analisando de forma critica as atividades 
desenvolvidas pelas educadoras e qual a percepção das 
mesmas sobre o seu trabalho no berçário.

Material e métodos

Este trabalho apresenta o primeiro momento de uma 
pesquisa qualitativa, envolvendo professoras e 



estagiárias do berçário de uma instituição de educação 
infantil, localizada no Conjunto Marcos Freire em 
Jaboatão – PE, a qual atendia no grupamento acima 
citado 16 crianças carentes da comunidade na faixa 
etária de até 1 ano de idade.

Foram entrevistadas seis estagiárias e duas 
professoras com idades entre 18 a 43 anos. 

Para a coleta de dados utilizou-se questionários 
semi-estruturados assim como observações in locus. 

Resultados e Discussão

A rotina do berçário inicia-se as 7:00h com o 
recebimento das crianças pelas educadoras, sendo um 
momento de troca mútua de carinho e afeto. As 
crianças permaneciam na creche aproximadamente 11 
horas diariamente, 2 horas eram reservadas para o 
sono, portanto sobram 9 horas para atividades. Durante 
o dia eram desenvolvidas atividades livres (manuseio 
de brinquedos, livros e brincadeiras no pátio) e 
dirigidas (contação de historia, música e movimento).

As atividades deveriam referir-se as áreas do 
currículo que são descritas no Referencial Curricular 
para Educação Infantil, como desenvolver atividades 
que possibilitem o desenvolvimento da motricidade 
fina (atividade física, arte, música e movimento, 
blocos, dramatizações, areia/água, natureza/ciências, 
uso de TV, vídeo). [6]

Foi verificado que as ações dos adultos (professores 
e estagiárias) estão subordinadas a uma seqüência 
hierárquica de atividades com horários que determinam 
as ações a serem desenvolvidas, cabendo-lhes adequar 
os diferentes ritmos das crianças ao ritmo único da 
rotina dessa instituição. Assim o tempo da creche 
parece não pertencer aos adultos nem as crianças, mas, 
a uma rede formalizada de normas, em que o tempo 
objetivo e linear tenta sobrepor ao subjetivo dos 
sujeitos envolvidos no ato educativo, adultos e 
crianças, não importam se as atividades estão sendo 
significativas, mas sim tentar manter a seqüência para 
garantir a pontualidade dos horários predeterminados. 

A rotina da creche dessa forma gera conflitos entre o 
sonho que insiste na homogeneidade das atitudes e 
comportamentos e uma realidade que mostra uma 
heterogeneidade na diversidade das atitudes e do 
comportamento. [7]   

As educadoras do berçário em sua maioria eram 
estagiárias, ou funcionárias contratadas 
temporariamente para exercerem as funções por dois 
anos. Essas práticas contrariam parâmetros de 
qualidade de atendimento à criança, estabelecidos 
nacionalmente e expostos em documentos, onde 
deveria ser evitada ao máximo a rotatividade de 
funcionários, porque além de dificultar o 
acompanhamento individual de cada criança a 
adaptação aos novos funcionários poderá ser longa e/ou 
traumatizante quando esses adultos forem substituídos 
por outros quando as atividades já estiverem sidas 
iniciadas. [4]

Com relação ao nível de escolaridade todas 

estagiárias possuíam o ensino médio na modalidade 
normal, as duas professoras tinham o ensino médio 
(magistério), e uma estava cursando Pedagogia, 
estando de acordo com o que dispõe a Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação Nacional (LDB) de 1996, quanto 
à formação mínima recomendada para os profissionais 
que lidam diretamente com as crianças, que deve ser o 
ensino médio completo (modalidade normal), 
magistério. 

No que se referem à carga horária de trabalho as 
professoras e estagiárias trabalhavam 4 horas diárias, 
recebendo remuneração de R$ 465,00 e R$ 400, 00, 
respectivamente. 

Como o trabalho desenvolvido pelas educadoras na 
educação infantil exige das mesmas conhecimento 
teórico e prático sobre cuidado e educação assim como 
também devem ser amorosas, estar integralmente 
presentes durante a jornada de trabalho, conhecer o 
desenvolvimento infantil, ser criativa, paciente, justa e 
disponíveis a criança e aos pais e mães. Foi perguntado 
se as educadoras gostavam de trabalhar com crianças, 
as respostas foram as seguintes:

“Gosto, porque as crianças têm uma inocência que 
transmite para mim paz e alegria”.(Estagiária)

“Gosto, porque trabalhar com crianças é sempre 
um aprendizado gratificante e um 
desafio”.(Professora)

Ser educadora pode ser bom porque se gosta, se 
sente prazer no que se faz como também esta muito 
relacionada à percepção da importância da educação e 
da missão de educadora. 

Questionadas a respeito de qual foi à motivação de 
estarem trabalhando na creche as educadoras afirmaram 
que:

“Eu realmente nunca tinha trabalhado em creche foi 
uma oportunidade que ganhei e estou adorando 
trabalhar aqui, pois, amadureci muito” (Estagiária)

“É importante para somar na minha experiência 
profissional, pois, jamais tive oportunidade de 
desempenhar a profissão de educadora, com esta faixa 
etária”.(Professora)

Os motivos de satisfação estão derivados da relação 
com as crianças às trocas afetivas, as participantes 
falam muito do desenvolvimento das crianças no dia-a-
dia, tanto dos ganhos naturais de amadurecimento 
quanto daqueles que se identifica a contribuição dada 
por elas, educadoras, isso é a alegria de ensinar.

Interrogadas sobre a importância do trabalho 
desenvolvido no berçário da creche nota-se que a 
creche tem a importância de guarda para que as mães 
(carentes) possam deixar seus filhos:

“Acredito que o berçário ajuda bastante a vida das 
mães que precisam deixar seus filhos que ainda são 



bastante bebes para que possam trabalhar e para que 
a criança tenha uma atenção maior ainda em uma 
idade em fase de desenvolvimento”.(Estagiaria)

“É importante para as mães carentes que trabalham 
e não tem condições de deixarem seus filhos com 
outras pessoas”.(Professora)

“Socializar o bebê logo no início de vida as caso os 
pais não podem ficar com seu filho, o berçário deve 
ser uma continuação da casa”.(Estagiária)

Quando questionadas sobre os pontos positivos e 
negativos do trabalho realizado na creche elas   
apontaram os seguintes pontos positivos do trabalho 
realizado no berçário, 

“A alimentação que é boa e correta cinco 
refeições”.(Estagiária)

“As crianças que nos oferece amor todas as 
manhãs”.(Professora)

“O trabalho em grupo”.(Professora)

 Pontos negativos citados foram a falta de material 
didático, higiene e limpeza, a junção do berçário com o 
infantil I (crianças acima de um ano de idade) e a 
grande quantidade de crianças por professoras. Com 
relação ao relacionamento das educadoras com as 
famílias duas disseram ser excelente mais só com os 
pais que perguntam sobre seus filhos/as, uma 
respondeu ser ótima, duas boa por não conhecer bem a 
comunidade e alguns pais e três regulares por que a 
relação é superficial e que não houve um momento 
especifico para esse fim. Todas achavam importante a 
participação das famílias para acompanhar o 
desenvolvimento da criança. 

Conclusão

Esta pesquisa permitiu uma maior aproximação com 
o trabalho que as educadoras desenvolvem no berçário.

Revelou um tipo de emprego que precisa de 
melhores condições de trabalho e qualificação 
profissional para que se possa realizar um trabalho 
onde contemplem o desenvolvimento integral das 
crianças nos aspectos social, cultural, psicológico e 
físico. 
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