
A PRÁTICA PEDAGÓGICA NO COTIDIANO DE UM BERÇÁRIO DE CRECHE: 
condições e especificidades. 

INTRODUÇÃO 
No contexto atual de crescente compartilhamento do cuidado e educação de 
bebês em creches e a caracterização dessa instituição como sendo uma 
instituição educativa, pertencente à primeira etapa da educação básica, 
discutimos as condições e as especificidades do trabalho educativo desenvolvido 
nesse nível do ensino. Enfocando a proposta de trabalho da instituição, o 
planejamento das atividades e os modos de realização das mesmas nas situações 
cotidianas, buscamos elementos para a discussão sobre o conteúdo dessa etapa 
da educação infantil, elementos estes emergentes da própria prática da creche, 
onde relevamos aspectos e elegemos situações que nos permitiram avançar na 
discussão do problema.  
Analisamos aspectos das práticas cotidianas, destacando e analisando situações e 
formas de atuação da professora que permitiram a discussão sobre uma possível 
caracterização do trabalho pedagógico neste espaço.    
Objetivo 
• Tivemos como objetivo discutir as condições e as especificidades do trabalho 
educativo desenvolvido num berçário de creche.   
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METODOLOGIA 
Realizamos um trabalho empírico no berçário de uma creche municipal de 
Campinas. Utilizamos como metodologia a observação participante, que teve 
como formas de registro das situações para análise o diário de campo e o uso de 
recursos audiovisuais, como as videogravações e as fotografias. A forma de 
transcrição foi baseada no trabalho de Pedrosa (1989). As situações elegidas para 
análise foram recortadas em episódios que por sua vez recortaram-se em 
momentos. O tempo de cada momento, que aparece marcado no começo de 
cada um deles, refere-se ao tempo que aparece no vídeo e tem por finalidade 
situar o leitor das ocorrências de cada momento dentro das situações.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
• Abaixo, selecionamos dois momentos de uma situação escolhida para análise, 
dado que o recorte se fez necessário devido a limitações de espaço.  
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 No primeiro momento elencado, ressaltamos o fato da professora não precisar, 
necessariamente, trocar as fraldas ou dar banho nas crianças. No entanto, ela o faz 
e de um modo que transforma as atividades de cuidado em um momento pleno de 
possibilidades educativas. Ela não se isenta do trabalho ligado à higiene porque o 
compreende como uma possibilidade de aprendizado para as crianças e porque 
acredita que seu trabalho enquanto educadora deve contemplar também esta 
esfera. Ao estabelecer um diálogo com as crianças, inserindo-as na atividade que, 
aparentemente, é vista apenas como de cuidado, ela demonstra que tal atividade, 
possui uma dimensão pedagógica, quando se concebe a creche como um contexto 
de desenvolvimento das crianças e compreende-se que este desenvolvimento se dá 
nas interações entre a criança e o adulto, que agindo sempre orientado pelos 
aspectos simbólicos de sua cultura, atribui aos gestos, posturas e palavras da 
criança um valor representativo, inserindo-a no mundo simbólico da cultura e 
auxiliando-a a construir suas características: modos de agir, pensar, sentir e também 
sua visão de mundo (Oliveira et al, 1992, p. 41). Vemos também a tentativa da 
criança em dar sentido à fala da professora, quando pergunta: “ahn?”. 
No segundo momento, podemos ver indícios da apropriação de práticas pelas 
crianças e a coincidência existente entre as ações da professora – que à todo 
momento fala com as crianças, convidando-as a inserirem-se na atividade como 
personagens ativas e responsivas – e a fala do Luís, como quando ele diz “opa!” ao 
ter sua camiseta retirada com esforço pela professora. Cruz afirma que “na 
interlocução com o adulto, pessoas, objetos, eventos, ações e relações vão sendo 
nomeados, recortados e significados pela criança”, o que implica “a circunscrição, a 
organização de sua experiência, a partir de um sistema sócio-cultural de atividades, 
valores e significações”. Para ela, “esse recorte de ‘coisas no mundo’ envolve 
também a elaboração partilhada do conhecimento sobre o mundo imediato da 
criança” (Cruz, 1995, p. 108).  
Isso nos permite afirmar que a relação instaurada pela professora com as crianças 
extrapola o âmbito do planejado, garantindo a intencionalidade pedagógica 
cotidianamente. Sua prática pedagógica, então, permite que o ambiente da creche 
seja “rico de experiências para a exploração ativa, compartilhadas por crianças e 
adultos, onde as relações sociais estabelecem o diálogo como forma de construção 
do conhecimento” (Oliveira et al, 1992, p. 66, itálico das autoras). 

Depois, desabotoa a camiseta pólo do 
menino. 
O Luís diz: 
 - Ahn? 
 
2º momento: 1’16’’ a 1’32’’ 
A camiseta do Luís demora um pouco pra 
sair da cabeça. Quando o menino se vê 
livre dela ele diz, pausadamente: 
 - O-pa! – e olha para a professora, 
sorrindo.   
A professora faz uma expressão de 
surpresa e diz: 
 - Opa, saiu! Opa! – sorrindo. 
O Pedro repete: 
- Opa! 
A professora repete sua fala e o Pedro 
repete o “opa!”.  
O Luís fala de novo “opa”.  
 

(Transcrição de gravação em vídeo, 
20/12/2011). 

Situação: 
A professora leva duas crianças para 
tomarem banho juntas. A cena começa 
com a professora em pé, em frente às 
duas crianças, que estão no trocador. O 
Luís está em pé e o Pedro, sentado.   
Descrição: 
1º momento: 0’44’’ a 1’00’’ 
A professora olha para o Luís e pergunta: 
 - Tem coco aí? 
O Luís responde negativamente com a 
cabeça e ela se vira então para o Pedro: 
 - E aí, tem coco? 
O Pedro sorri e ela pergunta de novo: 
- Tem? Posso ver a sua fralda?  
O Luís responde que não. E ela: 
 - Não! Então como que eu vou dar 
banho?  
- Vem cá com essa roupa chique, de gola. 
Você vai para a festa hoje? – enquanto 
pega o Luís pelo tronco e o senta no 
trocador. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As análises das situações vivenciadas na creche nos permitem afirmar que a prática 

pedagógica desenvolvida num berçário pode possuir grande amplitude quando a 

equipe educacional da instituição concebe o desenvolvimento da criança como 

desenvolvimento cultural, que se dá nas interações entre ela e os adultos, que a 

inserem na história e na cultura humanas, cotidianamente, desde o seu nascimento; e 

quando possui uma visão crítica e abrangente da função de tal instituição para as 

muitas crianças que a freqüentam quase que diariamente.  

 


