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RESUMO 

 

O trabalho aborda a temática cuidar e educar na educação infantil apresentando como eixo norteador 
a creche, tendo como objetivo geral analisar os fatores relevantes na rotina dessas instituições, visando 
assim compreender a creche como um espaço institucional e educacional e refletir sobre a organização 
do espaço do tempo, da proposta de materiais e seleção de atividades na creche bem como conhecer 
a relação entre o cuidar e o educar numa reflexão sobre o verdadeiro papel das creches na nossa 
sociedade A creche foi instituída com finalidade totalmente assistencialista, porém no decorrer dos 
anos, a prática educativa foi implantada visando o desenvolvimento cognitivo das crianças. É preciso 
entender as funções cuidar e educar como práticas indissociáveis para que haja um atendimento de 
qualidade nas creches. Contudo, a visão de abrigo ainda permeia esse espaço. Entender a creche 
como um direito institucionalizado, de valor social que reúne os interesses das famílias, do poder 
público e privado, e compreenda a educação dos primeiros anos como um processo contínuo de 
aperfeiçoamento é uma ponte para a indissociabilidade entre o cuidar o educar. 
 

PALAVRAS-CHAVE: Creche. Cuidar. Educar. Educação Infantil.  
 
 

ABSTRACT 
 
The work addresses the theme care and education in early childhood education presented as a guideline 
the nursery with the overall objective to analyze the relevant factors in the routine of these institutions 
to well understand the nursery as an institutional and educational space and reflect on the organization 
of space time, the proposed materials and activities selection in the nursery as well as knowing the 
relationship between care and education to reflect on the true role of nurseries in our society the nursery 
was established with fully welfare purpose, but over the years, educational practice was implemented 
targeting the cognitive development of children. You need to understand the functions care and 
education as inseparable practices so that there is a quality of care in childcare centers. However, under 
vision still permeates this space. Understand the kindergarten as an institutionalized law, social value 
that meets the interests of families, the public and private power, and understand the early education as 
a continuous process of improvement is a bridge to the inseparability between cares for the school. 
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INTRODUÇÃO 

 
 O artigo ora apresentado trata-se de uma pesquisa referente ao cuidar e ao 

educar na educação infantil, tendo como linha de pesquisa gestão e políticas da 

educação, bem como a história, a filosofia e a psicologia da educação. O tema 

escolhido para esse trabalho será Creche: abrigo ou lugar de educação infantil? 

Fazendo assim uma abordagem sobre o cuidar e o educar nesse estágio da educação. 

Para o desenvolvimento do trabalho será feita uma pesquisa bibliográfica 

sobre o tema escolhido, abrangendo leitura, análise e interpretação de livros, artigos 

e periódicos de forma atenta e sistemática por meio de anotações e fichamentos. 

A educação infantil vem ganhando grande destaque no cenário das políticas 

educativas do país. Para tanto, muitos questionamentos e pesquisas sobre a ênfase 

dada nessa fase vem sendo realizados, na tentativa de promover melhorias para essa 

etapa da Educação. A creche foi instituída com finalidade totalmente assistencialista, 

porém no decorrer dos anos, a prática educativa foi implantada visando o 

desenvolvimento cognitivo das crianças. 

Embora tenham surgido muitos avanços neste campo um embate polêmico 

ainda prevalece: a creche serve apenas como um abrigo para as crianças que não 

tem um lugar, nem com quem ficarem enquanto os pais trabalham, será que é 

somente o cuidar que prevalece? Ou o educar ganhou seu espaço nestas instituições?  

Como articular o cuidar e o educar para que o desenvolvimento integral da criança 

não seja lesado? 

Educar e cuidar são práticas, para muitos autores, indissociáveis. Entretanto 

dissociar a visão assistencialista das creches não é uma tarefa fácil visto que, o 

atendimento assistencialista é uma das funções da instituição infantil desde os 

primórdios de sua criação. A legislação brasileira já garante que crianças de 0 a 6 

anos tenham atendimento gratuito em instituições de educação infantil, bem como, 

formação necessária para que possa exercer sua cidadania e suas capacidades 

cognitivas. 

Faz-se necessário este estudo para meu aperfeiçoamento acadêmico-

profissional, pois para Oliveira (2000, p.22) “a formação dos profissionais que vêm 

atuando nas creches ainda é bastante precária exigindo medidas sistemáticas e 

contínuas que visem à ampliação de suas competências tanto com relação às de 

“educação” como às de “cuidado”. 



 

A presente pesquisa terá como objetivo geral analisar os fatores relevantes 

na rotina dessas instituições, visando assim compreender a creche como um espaço 

institucional e educacional e refletir sobre a organização do espaço do tempo, da 

proposta de materiais e seleção de atividades na creche bem como conhecer a 

relação entre o cuidar e o educar numa reflexão sobre o verdadeiro papel das creches 

na nossa sociedade. 

 

1 CRECHE: NUMA PERSPECTIVA CONTEXTUAL 

 

1.1 CONCEPÇÃO DE INFÂNCIA 

"O homem não é nada além daquilo que a educação faz dele."  

(Immanuel Kant) 

Falar em creche é falar de criança e como abordar esse tema tão complexo e 

cheio de significados sem nos lembrar da infância. Conforme Stainle (2009, p.25) a 

palavra infância é formada pela negação in: in-fari, não falar, isto é, infante é aquele 

que não fala expressão criada para definir o primeiro período da vida. 

A infância conforme o dicionário de língua portuguesa é definida como o 

“período do crescimento humano, que abrange do nascimento até a puberdade” 

(FERREIRA, 2004, p.1101). Porém, nem sempre foi assim conhecido esse período: 

 

Na antiguidade, a criança era tida como fruto de um estigma, pois 
representava o pecado da carne, que lhe dera origem, o pecado original. (...) 
Não havia ainda uma parte da ciência que se dedicasse, especificamente, ao 
assunto educação, e a pedagogia era apenas um pequeno ramo da teologia 
que indicava a doutrinação como meio de tornar boa a criança (RIZZO, 2006, 
apud STAINLE, 2009 p. 2) 
 

 

O fato de conceber a criança como um adulto em miniatura já o inseria numa 

sociedade repleta de paradigmas e preconceitos. Para Barbosa (2006, p.75) “as 

crianças eram vistas como pequenos animais, como subalternos, e não como objetos 

de amor e afeição.” 

Segundo Rousseau, a criança devia sofrer mínima influência para que sua 

“bagagem” natural pudesse encontrar terreno livre e fértil a fim de desenvolver-se 

plenamente (POSTMAN, 1999, apud STAINLE, 2009 p. 4). 

Conforme Stainle (2009, p.2): 

A concepção de infância tal como conhecemos hoje é um conceito 



 

relativamente novo. A noção de infância é um produto da evolução histórica 
das sociedades. Os significados e a valorização da infância não ocorreram 
sempre da mesma maneira, mas são construídos e modificados de acordo 
com a organização de cada sociedade. 
 

 

Foi Emílio de Rousseau que com sua obra quis provar que é bom tudo o que 

sai das mãos do Criador da natureza e tudo se degenera nas mãos do homem, neste 

sentido propagou que seria adequado dar à criança a possibilidade de um 

desenvolvimento livre e espontâneo. (GADOTTI, 1998, apud STAINLE, 2009, p.4). 

 

1.1.1 Contexto Histórico 

 

A princípio atender as necessidades básicas das crianças não era sua função 

primordial. Mais, sim, com a finalidade de atender as mulheres que passam a ter um 

papel crucial na colaboração da economia familiar. Diante desse tripé mulher-trabalho-

criança as creches ganharam caráter assistencial, pois para muitos é (até os dias 

atuais) associada à criança-pobre cujos pais precisam trabalhar e não tem condições 

de levá-las a uma “escolinha particular”. 

 

Constituir-se em um equipamento só para pobres, principalmente no caso das 
instituições de educação infantil, financiadas ou mantidas pelo poder público, 
significou em muitas situações atuar de forma compensatória para sanar as 
supostas faltas e carências das crianças e de suas famílias. A tônica do 
trabalho institucional foi pautada por uma visão que estigmatizava a 
população de baixa renda (BRASIL, 1998, p. 16 apud STAINLE, 2009, p. 9). 
 

No Brasil, foi criada a roda dos expostos sendo uma das instituições mais 

duradouras de nosso país. Foi criada em 1726 durante a Colônia e extinta em 1950, 

funcionava como um depósito de crianças abandonadas onde os castigos e violência 

reinavam como instrumentos disciplinadores, visto que, as crianças eram ditas como 

meros objetos descartáveis e sem valor (RIZZO, 2006). 

Todavia, na Europa no século XIX começou-se a discutir sobre a extinção 

dessas instituições, por intermédio de médicos e especialistas que ficaram 

horrorizados com os elevados índices de mortalidade infantil, a partir desses fatos que 

esses médicos e alguns juristas, preocuparam-se em pensar em leis que protegessem 

as crianças e dessem a elas algum direito. Infelizmente o Brasil foi um dos últimos 

países a extinguir a roda dos expostos. 

 Diante desse cenário hostil de exploração da mão de obra infantil, advindos 



 

da Revolução Industrial e do sistema capitalista juntamente com a violência, os 

castigos e os altos índices de mortalidade infantil, surgem alguns intelectuais 

preocupados com a preservação da infância: Jean-Jacques Rousseau, Jonh Locke, 

Friedrich Froebel e Johann Heinrich Pestalozzi. Esses nomes foram ainda são e 

continuarão sendo fonte de inspiração e contribuição para muitos autores e ramos da 

pedagogia, especialmente para a educação infantil. 

 Já Pestalozzi defendia uma educação igualitária que promovesse as pessoas 

marginalizadas pela sociedade. 

Entretanto foi Friedrich Froebel o pioneiro na criação dos kindergarten, os 

jardins de infância, tema dessa pesquisa.  

De acordo com Stainle (2009, p.5) Froebel “acreditava que os primeiros anos 

da criança eram fundamentais para o seu desenvolvimento e por isso fazia uma alusão 

ao professor como jardineiro que precisava cultivar as plantas de um jardim,” ele 

privilegiava a atividade lúdica e foi o primeiro educador a utilizar o brinquedo de 

maneira intencional na sala de aula. 

O termo creche provém da palavra de origem francesa crèche que significa 

manjedoura.  

Fica evidente que desde sua criação, a creche tem um sentido desvinculado 

de uma instituição escolar cujo espaço seja educativo, onde exista uma proposta 

curricular coerente com a realidade das crianças ali presentes. 

Vale resguardar que o papel da criança, ao longo dos tempos foi sempre 

definido pelos adultos e que é somente a partir do século XX que se passou a aceitar 

que as crianças possuem necessidades próprias e que devem ser consideradas. 

(STAINLE, 2009, p.7) 

No Brasil inúmeros fatores vêm colaborando ano após ano para que essa “má 

impressão” seja desfeita.  

Com o advento das legislações reguladoras e sustentadoras dessa instituição 

denominada creche, essa expressão vem sendo gradativamente substituída pelo 

termo centro de educação infantil dando assim autonomia educacional para este 

estabelecimento. Sendo assim, no decorrer desse trabalho quando eu mencionar 

centro de educação infantil estarei fazendo uma alusão ao antigo nome creche. 

 

1.1.2 Aspectos reguladores 



 

 

A Constituição Federal de 1988 passa a considerar as crianças e os jovens 

como sujeitos de direitos e proclama a necessidade da oferta de atendimento em 

educação infantil: 

Art. 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). 
 

Diante dessa nova realidade tivemos também a criação da Lei referente aos 

direitos da criança e do adolescente brasileiro (ECA).  

O Estatuto da Criança e do Adolescente foi criado sob a lei nº 8.069 de 1990 

e estabelece os seguintes direitos como essenciais: direito à vida e à saúde (cap. I), 

à liberdade, ao respeito e à dignidade (cap. II), à convivência familiar e comunitária, à 

educação, à cultura, ao esporte e ao lazer (cap. III). Traz, também em seu artigo 5º 

que “nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, 

discriminação, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer 

atentado, por ação ou omissão aos seus direitos fundamentais. ” 

Um dos maiores avanços foi a publicação da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional – LDB 9394/96, que transforma em diretrizes e normatizam os 

direitos das crianças, assegurados pela Constituição e pelo ECA. 

 

Art. 29 – A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem por 
finalidade o desenvolvimento integral da criança até seis anos de idade, em 
seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a 
ação da família e da comunidade; 
Art. 30 – a educação infantil será oferecida em: I – Creches, ou entidades 
equivalentes, para crianças de até três anos de idade; II – Pré-escolas para 
crianças de quatro a seis anos de idade (BRASIL, 1996 apud STAINLE, 2009, 
p. 16 e 17). 

 

 E assim, foram surgindo novas legislações e estudos que privilegiam cada 

vez mais o desenvolvimento intelectual, emocional e cognitivo das crianças e, também 

políticas públicas que garantem asseguridade a esse desenvolvimento. 

Dessa forma, Stainle (2009), entende que ao instituir a denominação das 

instituições infantis por faixa etária, a LDB 9394/96 abre a possibilidade de se eliminar 

o estigma existente quanto às classes sociais, quando usualmente se caracterizam as 

creches como locais voltados para o atendimento das crianças pertencentes à classe 

pobre, e as escolinhas direcionadas para o atendimento educacional das crianças das 

classes mais favorecidas. 



 

A legislação busca garantir o mesmo nível de qualidade educacional para 

todos, independente de classe social. 

Dois anos após a publicação da LDB, o Ministério da Educação e Cultura 

(MEC) torna público o primeiro documento curricular voltado à faixa etária de zero a 

seis anos, denominado Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil 

(RCNEI).  

De acordo com o MEC: 

 
Esta publicação foi desenvolvida com o objetivo de servir como um guia de 
reflexão para os profissionais que atuam diretamente com crianças de 0 a 6 
anos, respeitando seus estilos pedagógicos e a diversidade cultural 
brasileira. Ele é fruto de um amplo debate nacional, do qual participaram 
professores e diversos especialistas que contribuíram com conhecimentos 
provenientes tanto da vasta e longa experiência prática de alguns, como da 
reflexão acadêmica, científica ou administrativa de outros. O Referencial é 
composto por três volumes que pretendem contribuir para o planejamento, o 
desenvolvimento e a avaliação de práticas educativas, além da construção 
de propostas educativas que respondam às demandas das crianças e de 
seus familiares nas diferentes (MEC/SEF, Vol 1, 1998). 

 

Para Corrêa (2003) tal ampliação no entendimento de quais são os direitos da 

criança pequena traduz, os resultados de uma longa trajetória de discussão e estudos 

acerca da especificidade da faixa etária e dos significados que uma educação formal, 

fora do ambiente familiar, pode adquirir nessa fase da vida.  

Atualmente o MEC (2011, on line) dispõe em sua página virtual  de outros 

documentos que  são norteadores da educação infantil:  

Política de Educação Infantil no Brasil: Relatório de Avaliação - esta 
publicação é composta de três partes. A primeira contém a tradução, na 
íntegra, do Relatório de Avaliação da Política de Cuidado e Educação da 
Primeira Infância no Brasil, aprovado pelo MEC em agosto de 2006; a 
segunda traz os textos que subsidiaram o estudo, elaborados pelos 
especialistas brasileiros contratados pelo projeto. A terceira, um breve 
capítulo de atualização de informações, incluindo aspectos das políticas 
públicas e dados sobre a oferta de serviços. 
Critérios para um atendimento em Creches que respeite os Direitos 
Fundamentais das crianças –  é composto por duas partes, a primeira 
contém critérios relativos à organização e ao funcionamento interno das 
creches, que dizem respeito principalmente às práticas concretas adotadas  
no trabalho direto com as crianças. A segunda explica critérios relativos à 
definição de diretrizes e normas políticas, programas e sistemas de 
financiamento de creche, tanto governamentais como não governamentais. 
Indicadores na qualidade na Educação Infantil – caracteriza-se como um 
instrumento de auto avaliação da qualidade  das instituições de educação 
infantil, por meio de um processo participativo e aberto a toda a comunidade. 
Orientações sobre convênios – parcerias entre secretarias de educação e 
instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos 
para a oferta de educação infantil. 
Programa de Formação Inicial para Professores em Exercício na 
Educação Infantil (PROINFANTIL) – link aberto para formação gratuita de 
educadores. 



 

Parâmetros Nacionais de Qualidade para a Educação Infantil -  contém 
referências de qualidade para a Educação Infantil a serem utilizadas pelos 
sistemas educacionais, que promovam a igualdade de oportunidades 
educacionais e levem em conta as diferenças, diversidades e desigualdades 
do nosso imenso território e das muitas culturas nele existentes. 
Parâmetros Básicos de Infraestrutura para Instituições de Educação 
Infantil – apresenta estudos e parâmetros nacionais relacionados à 
qualidade dos ambientes das Instituições de Educação Infantil para que estes 
se tornem promotores de aventuras, descobertas, desafios, aprendizagem e 
facilitem as interações. 
Política Nacional de Educação Infantil: pelo direito das crianças de zero 
a seis anos a Educação – tem por finalidade contribuir para um processo 
democrático de implementação das políticas públicas para as crianças de 
zero a seis anos. 
Integração das Instituições de Educação Infantil – resume-se a um estudo 
de caso que pode subsidiar as secretarias e conselhos para que efetivem a 
integração de creches aos sistemas municipais de ensino, realizando um 
atendimento de qualidade às crianças brasileiras de zero a seis anos de 
idade. 
 

 

Nota-se uma nítida preocupação do governo para que se dê uma educação 

de qualidade para as crianças de creche. 

No próximo capítulo abordarei alguns fatores intrisecos na rotina de uma 

creche e a influência dos mesmos sobre o cuidade e o educar. 

 

2 ORGANIZANDO O ESPAÇO PARA VIVER, APRENDER E BRINCAR 

 

“Aparentemente, os pequenos detalhes não deveriam ser ignorados, 

 Pois é por meio deles que grandes projetos são possíveis.” 

 São Jerônimo 

 

Para que sejam compreendidos os fatores que exercem influência e 

fundamentam a constitucionalização da estrutura interna das rotinas pedagógicas nos 

centros de educação infantil tratarei neste capítulo da: 

 Organização do ambiente; 

 Do uso do tempo; 

 Da seleção e as propostas de atividades e  

 Da seleção e a oferta de materiais. 

 

2.1 ORGANIZAÇÃO DO AMBIENTE 

 



 

O espaço físico é o lugar do desenvolvimento de múltiplas habilidades e 

sensações e, a partir da sua riqueza e diversidade, ele desafia permanentemente 

aqueles que o ocupam. Esse desafio constrói-se pelos símbolos e pelas linguagens 

que o transformam e o recriam continuamente. (Barbosa, 2006, p.120) 

Vários autores retratam a importância do espaço físico/ambiente em suas 

obras como fatores de aprendizagem. Piaget (1946), por exemplo, reflete no campo 

da psicologia cognitiva e do desenvolvimento a relação entre individuo e o meio (aqui 

compreendido como o espaço em que atua) em seus estudos ele ressalta que o 

ambiente é de fundamental importância na constituição dos sujeitos, por ser um 

mediador cultural tanto da gênese como, também da formação dos “primeiros 

esquemas cognitivos e motores, ou seja, um elemento significativo do currículo, uma 

fonte de experiência e aprendizagem” (Barbosa, 2006, p.121). 

Nas creches, durante muito tempo, o ambiente era organizado de modo a 

prover a segurança e a higienização da criança. Hoje em dia, o desafio é organizar 

esses espaços a fim de auxiliarem no trabalho do educador para o 

ensino/aprendizagem, para tanto se faz necessário compreender que esses espaços 

devem promover a autonomia da criança. 

    
Oferecer conforto, segurança física e proteger não significam diminuir as 
oportunidades das crianças em explorar o ambiente ou mesmo em conquistar 
novas habilidades. Significa proporcionar um ambiente seguro e confortável, 
acompanhar e avaliar constantemente as capacidades das crianças, 
considerar os riscos e benefícios de cada atitude e procedimento, além do 
ambiente. 
Ao organizar um ambiente e adotar a atitudes e procedimentos de cuidado 
com a segurança, conforto e proteção da criança na instituição, o professor 
oferece oportunidades para o desenvolvimento de atitudes e o aprendizado 
de procedimentos que valorizem o bem-estar (BRASIL, 1998b, p.51). 

 
 

Levando em consideração a jornada que a criança permanece numa creche, 

devemos dar muita importância a esse fator. Vale ressaltar que a infraestrutura de um 

lugar e a maneira como se organiza expressam valores e refletem o que ali se produz.  

Em sua tese de doutorado, Maria Carmem Barbosa, realizou uma pesquisa 

empírica aqui no Brasil e na Europa (Espanha, Itália, Berlim, etc.) sobre como se 

organiza a rotina nas creches e constatou que a diferença entre a organização dos 

espaços dos centros de educação infantil brasileiros e europeus são gritantes. Não é 

de se estranhar que existam essas diferenças muito embora na Europa tenha visitado 

países que primam pela educação desde a primeira infância e se investe muito nesta 



 

fase, o que não se pode dizer o mesmo do Brasil, é lamentável ver o que ela relata 

sobre as creches brasileiras em seu diário de campo: 

Aqui no Brasil, presenciei na creche A uma cena em que as crianças 
demonstravam o desejo de ir para o corredor: penduradas nas cerca, 
olhavam o movimento da escola e das outras crianças, mas as profissionais 
fecharam a porta para não deixar as crianças olharem o corredor. Na mesma 
escola o corredor era depósito dos brinquedos que a professora não queria 
deixar acessíveis às crianças. Algumas vezes, os corredores são lugares 
vazios, com plantas, alguns cartazes – um espaço sem vida. (BARBOSA, 
2006, p.131) 

 

 
Em paradoxo com a nossa realidade ela constatou que na Europa as crianças 

não só possuem creches com organização espaço-estrutural diferentes como também 

são responsáveis por manter esse espaço: 

 

As crianças europeias aprendem desde cedo a cuidar da limpeza e do 
ambiente. (...) organizam os pratos usados, varrem, passa, um pano úmido 
nas mesas e limpam o chão – tarefas que também executam em casa. (...) 
Organizar-se e utilizar seu ambiente coletivamente e com cuidado são 
aprendizagens da educação infantil. A cultura brasileira, com muitos vestígios 
escravocratas, faz com que se tenha sempre um adulto limpando tudo. 
(BARBOSA, 2006, p.132-133) 
 
 

Para Goldschmied; Jackson (2007, p.42) quando ambos os pais trabalham, é 

bastante provável que não tenham tempo ou paciência para envolver as crianças em 

atividades domésticas, assim a creche pode colaborar com o enriquecimento das 

experiências da criança nesse aspecto e compartilhar tarefas pode oferecer 

excelentes oportunidades de contato direto entre a educadora e a criança. 

Outro fator considerável que Barbosa descobriu em sua pesquisa é que na 

Europa, em contradição com o Brasil, as creches se preocupam também com a saúde 

dos educadores. 

Steinle (2009) nos orienta a organizar os espaços por meio dos “cantos” (ou 

para outros autores, “cantinhos”) como exemplo: canto da literatura (ou da leitura), 

canto da casinha, canto dos carrinhos e das bonecas, canto da massinha, canto da 

pintura, etc. A criança assim é livre para escolher em qual canto irá desenvolver suas 

atividades. 

Para ajudar na elaboração desses cantos é preciso ver com os olhos das 

crianças e as suas medidas, integrá-las ao espaço cultural circundante, mas não se 

restringir a ele, verificar a riqueza das possibilidades motoras, sensoriais, aquisitivas 



 

de conhecimento; construir o espaço junto com as crianças e mudá-lo ao longo do 

ano. (Barbosa, 2006, p.135). 

A organização do ambiente pode auxiliar ou não no desenvolvimento das 

estruturas cognitivas e subjetivas das crianças, ao mesmo tempo em que impõe limites 

ou abre espaço para a imaginação, tornando o ambiente rico e desafiante para que 

todos possam ter experiências diversificadas, aumentando assim, suas capacidades 

de aprendizagem e de expressão de sentimentos e pensamentos. 

A organização do ambiente colabora de forma direta com o educar e o cuidar 

nos centros de educação infantil. 

 

2.2 O USO DO TEMPO 

 

O uso do tempo está intimamente ligado conceito tempo-espaço categorias 

básicas da existência humana. Nossa vida, rotina diária é marcada pelo tempo, temos 

o café da manhã, a ida para o trabalho, o horário de almoço, o retorno ao trabalho e a 

volta para a casa. O tempo também marca eventos sazonais como festas populares 

aniversários, férias, etc. Isso “oferece uma segurança em um mundo em que o impulso 

geral do progresso parece ser sempre para frente e para o alto em direção ao 

desconhecido” (Harvey, 1992, p.188). 

Como medidores do tempo temos o calendário e o relógio, recursos 

indispensáveis nas escolas e por assim dizer, nas creches, pois representam uma 

introdução ao mundo externo. O relógio é um símbolo cultural e um mecanismo de 

controle social do tempo. 

Vivemos num mundo escravo do tempo, somos escravizados pelo relógio. É 

comum as pessoas se queixarem da falta de tempo para tudo e isso afeta diretamente 

na relação com os filhos, afinal o “tempo para o capital assume prioridade, exercendo 

sua hegemonia sobre os distintos tempos, como o da família, das escolas, das 

crianças, provocando assim conflitos entre estes modos de ver e medir os tempos” 

(Barbosa, 2006, p.141). 

E é claro, que esta preocupação sobre o uso do tempo está presente no 

universo educacional. Há modos de organizar o tempo de acordo com as 

necessidades orgânicas, psicológicas da criança envolvendo também atividades 

educativas. 



 

Nas creches as crianças possuem horários definidos para todas as atividades 

que irão realizar: hora da história, hora do banho, hora do café da manhã, hora de 

brincar, hora de almoçar, hora de escovar os dentes, hora de ir para o parquinho, hora 

do soninho, hora de lanchar e hora de ir para casa; assim com a aprendizagem da 

ordem do tempo se adaptam a rotina proposta.  

Desse modo, as crianças através das experiências vividas nas creches com 

o uso do tempo já regulam seus esquemas básicos para sua vida em sociedade, pois 

o homem é um relógio-biológico que necessita de organização temporal. 

A preocupação em se cumprir todos os momentos da rotina nas creches, faz 

com que o uso do tempo seja apenas uma questão de formação de hábitos e 

cumprimento à risca da rotina estabelecida, ao invés de estar associado à construção 

ativa da noção de tempo: 

 

A concepção de que é na infância que as crianças constroem as noções 
temporais e, portanto, faz-se necessário criar circunstâncias ou situações em 
que elas possam estruturar tal noção e, por outro, a necessidade de organizar 
o trabalho com as crianças de modo a harmonizar objetivos, situações, suas 
características, etc. Assim a construção do tempo é vista como uma aquisição 
psicológica e sociocultural (BARBOSA, 2006, p.143). 

 

 

Em muitas rotinas onde a sequência temporal de atividades é uma 

característica, os educadores utilizam de estratégias como o uso de gestos, símbolos 

e, principalmente de canções para intercalar um momento ao outro, como: Cai a água 

da torneira…; está, está na hora da história...; meu almoço, meu almoço vou comer...; 

atenção concentração vai começar atividade. 

Nesta transição de tempo a criança já começa a antecipar qual será a próxima 

atividade, ou o que vai acontecer. 

É preciso salientar que a fragmentação da rotina em várias atividades com 

pouco uso do tempo advém de conceitos psicológicos sobre a atenção infantil, nessa 

faixa etária a capacidade de atenção das crianças é muito pequena, não se prendem 

muito tempo em uma atividade só. 

Conforme Barbosa (2006) somente quando as crianças gostam de uma 

atividade, dão significado a ela, são capazes de ficar muito tempo envolvidas. 

Para que o uso do tempo nas creches forneça organização do trabalho 

pedagógico e vise às necessidades básicas de cuidado das crianças é necessário que 

o educador faça um planejamento reflexivo sobre sua prática para que não fique 



 

“escravo do tempo” e a organização não seja tida como burocrática e estática, é 

importante que a criança participe da elaboração dessas sequências temporais. 

 

2.2 A SELEÇÃO E AS PROPOSTAS DE ATIVIDADES 

 

As atividades propostas na creche são relacionadas ao cuidar visando os 

aspectos biológicos com ênfase na higiene, alimentação e saúde bem como ao 

educar: atividades livres pedagógicas dirigidas (música, leitura, brincadeiras, 

histórias, etc.) 

No entanto, nas atividades relacionadas ao cuidar está intrínseco o educar: 

(...) essa questão não se refere apenas à existência de 
dois tipos de atividades no mesmo local, em momentos alternados, mas ao 
quanto hoje, com a experiência acumulada na área, pode-se perceber que, 
sob uma ação de cuidado, há um projeto educativo e que todas as propostas 
pedagógicas precisam avaliar a dimensão dos cuidados necessários para sua 
plena realização (BARBOSA, 2006, p. 169). 

 

 Nas creches brasileiras, para não expandir o fato, nas creches municipais onde 

resido o que existe é uma divisão notória da seleção e realização das atividades: ao 

professor cabe a orientação das atividades lúdico-educativas (o educar), ao auxiliar 

cabem os cuidados básicos como higiene/alimentação/saúde. Essa divisão 

escravocrata das atividades cria um impasse de ordem técnica e administrativa, visto 

que dentro de uma sala de educação infantil existem adultos com formações e 

remunerações diferentes. 

Em seu diário de campo, Barbosa (2006, p.171) cita essa contraversão entre o 

educativo e o cognitivo. 

 

O que mais me surpreende na conversa com a diretora foi que ela me disse 
que as atividades “assim, hum, as mais pedagógicas” eram desenvolvidas 
pelas professoras no turno da manhã e apenas com as crianças do jardim. O 
berçário e o maternal não tinham atividades pedagógicas” porque não tinham 
professores. Perguntei-me: o que ela queria dizer com pedagógicas? Folhas 
mimeografadas? Ensinar a escrever o nome? (...). É como se o conhecimento 
a inteligência fossem acionados somente no horário desejado e depois 
desligados para se viver a vida comum. 
 
 

A proposição de atividades nas creches muitas vezes é espremida pela 

rotinização, como disse no tópico anterior existe tempo para tudo e o uso desse tempo 

deve ser muito bem aproveitado. 



 

Segundo Barbosa a grande questão quanto à proposição de atividades é se 

elas permitem flexibilidade e o quanto são compatíveis com planejamentos 

globalizados, não-fragmentados, sob forma de projetos ou de temas geradores. 

O grande desafio é combinar e estipular tempos e espaços para executar 

todas as atividades fazendo um planejamento flexível, coerente que atenda as 

necessidades do coletivo. 

 

2.2.1 A seleção e a oferta de materiais 

 

Existem dois tipos de materiais distintos (Barbosa, 2006), um representa as 

rotinas e estão presentes nas turmas de educação infantil e outro é a seleção de 

materiais que são ofertados para as crianças nas creches. 

É comum presenciar nas salas das creches, e ou centros de educação infantil, 

cartazes que representam a rotina diária das crianças, com alternativas para que as 

próprias crianças escolham quais atividades realizar (chamados de planejamento do 

dia). De modo geral, estão perto desses cartazes, os calendários, as chamadinhas, o 

cartaz para contar “quantos somos?”, o ajudante do dia, etc. Um aspecto importante 

dessa abordagem é que essa programação diária elaborada com o auxílio das 

crianças constitui-se também, em um eficiente material para se localizar e realizar a 

avaliação das atividades:  O que foi realizado? Foi planejado? Deu tudo certo? 

Bom esta proposta de atividades já foi discutida anteriormente, pretendo com 

essa explanação mostrar como e através de que situações são selecionadas e 

ofertadas os materiais, se o educador estiver atento e souber reorganizar seu 

planejamento é possível criar situações desafiadoras com os materiais disponíveis. 

Para Barbosa (2006), “sem uma base material e sem educadores flexíveis, é 

bem difícil complexificar, recriar, ampliar o campo de experiências das crianças”. 

Dentre outros materiais que encontramos nas creches, o de fundamental 

importância para o desenvolvimento integral da criança é o brinquedo. 

Contribuindo com essa afirmação, Steinle e Suzuki (2009, p.131) diz que: 

 

O brinquedo, por sua vez, estimula a criança a representar e a expressar 
cenas que denunciam aspectos da realidade vivida por elas, assim, no mundo 
da infância, o brinquedo assume o papel de substituto dos objetos reais, para 
que a criança possa manipulá-los durante a brincadeira, tais como: bonecas, 
animais, máquinas, meios de transportes, etc. 

 



 

Dois autores clássicos da educação infantil, já citados anteriormente, Froebel 

e Montessori, defendiam a ideia de que as salas de educação infantil deveriam ter 

diversos tipos de jogos e de materiais. Froebel foi ainda, um dos percursores da ideia 

de se fabricar materiais concretos para desenvolver, pelo jogo, uma série de conceitos 

abstratos nas crianças. Essa preocupação foi tão grande que chegou a montar uma 

fábrica de jogos e brinquedos. Já Maria Montessori ampliou o repertório de materiais 

e jogos para as classes de educação infantil, com o intuito de aperfeiçoar tanto os 

sentidos quanto a realização das atividades práticas (Steinle; Suzuki, 2009). 

É importante que o professor utilize de objetos recicláveis para a construção 

de materiais e que esse trabalho seja feito juntamente com as crianças, assim elas se 

sentiram construtoras de suas “obras” e com certeza darão um sentido maior ao 

brincar. 

Barbosa (2006, p.158-159) em seu diário de campo constatou a diferença de 

materiais ofertados em três creches brasileiras observadas, “foi possível verificar 

como os materiais falam sobre a proposta pedagógica das creches e também levantar 

a hipótese da relação entre as classes sociais atendidas e o tipo de material 

oferecido.” 

Na realidade existe uma escassez enorme de recursos didáticos, materiais 

pedagógicos, brinquedos, etc. para as creches. O que se nota nas instituições de 

educação infantil é que boa parte dos materiais são provenientes de doações. “Os 

cuidados com a manutenção não são frequentes e, dificilmente, retiram-se os 

estragados, pois, entre ter estragados e não ter nada parece que a primeira alternativa 

prevalece” (Barbosa, 2006, p.160) 

Além da situação precária de materiais, Barbosa (2006, p.162) verificou que 

existe uma tolerância muito grande com relação a essa situação por parte dos 

professores, essa comodidade insensata fez com que a autora levantasse algumas 

possíveis razões para tolerância: “seria a falta de referenciais teóricos, de reflexão, de 

experiências pessoais, de repertório sobre o que é educar crianças e as possibilidades 

de usar materiais para realizar uma educação de qualidade?” 

A falta de investimentos e a precariedade de materiais nas creches deixam 

esse espaço sem vida, não me refiro somente aos materiais de uso pedagógico do 

professor, mais os materiais que deveriam estar acessíveis para as crianças como: 

pincéis, tintas, tapetes, colchões, cadeiras, materiais diversos de higiene e limpeza, 

brinquedos, etc. Um grande repertório de materiais, apropriados à cada faixa etária 



 

das crianças torna-se um fator que pode aumentar a variedade das atividades 

rotineiras, podendo assim, o educador criar novas ações e não repeti-las, fazer com 

que as crianças se envolvam mais nas atividades coletivas e individuais. 

Conforme Barbosa (2006, p.165) “os materiais, assim como foi visto em 

relação ao ambiente, constroem modos de ser, modos de se identificar socialmente, 

modos de pensar, de solucionar problemas.”  

A seleção, a construção e a oferta de materiais são elementos de uma educação 
indireta. 

 

3 UMA ABORDAGEM SOBRE O CUIDAR E O EDUCAR 

 

“Para cuidar é preciso antes de tudo estar comprometido com o 

outro, com sua singularidade, ser solidário com suas 

necessidades, confiando em suas capacidades. Disso depende 

a construção de um vínculo afetivo entre quem cuida e é 

cuidado”. (RCNEI –Vol. 1, p. 75, MEC/SEF, 1988) 

 

Atendendo às legislações vigentes as creches passam a ser incorporadas aos 

Sistemas Municipais de Ensino deixando de ser assistida pela Secretaria de 

Assistência Social que historicamente lhe deixava com o aspecto de abrigo para 

atender as famílias de baixa renda. Ora, passa de abrigo ou espaço de “guarda” de 

crianças para Centro de Educação Infantil. 

Bergantini (2007, p.3) diz o seguinte: 

 

Neste sentido, as instituições de Educação Infantil (creches e pré-escolas) 
integram as funções de educar e cuidar, comprometidas com o 
desenvolvimento integral da criança nos aspectos físico, intelectual, afetivo e 
social, compreendendo a criança como um ser total, completo, que aprende 
a ser e conviver consigo mesmo, com o seu semelhante, com o ambiente que 
a cerca de maneira articulada e gradual. Por isso, estas instituições precisam 
ter condições e recursos materiais e humanos voltados para o trabalho de 
cuidado e educação dessa clientela. 

 

Muitos autores já abordaram sobre o cuidar e o educar na educação infantil 

(posso assim chamar, pois como já vimos anteriormente o termo creche está 

gradativamente sendo substituído por centro de educação), porém muito ainda se tem 

para discutir sobre esse assunto muitos avanços e estudos científicos vêm sendo 

realizados, principalmente sobre a educação infantil, o desenvolvimento das crianças 



 

de 0 a 6 anos e a implantação de políticas públicas voltadas para garantir o direito, já 

garantido constitucionalmente, da criança à educação desde o seu nascimento vem 

sendo um desafio, uma vez que garantir o acesso a creches com atendimento de 

qualidade que respeite os direitos fundamentais das crianças está cada vez mais 

difícil. 

Maria Carmem Silveira de Barbosa (2008) publicou um artigo na Revista da 

Criança n.º 46, distribuída gratuitamente pelo MEC, um artigo onde enfatiza que: 

 

A creche se caracteriza por um ambiente social de aceitação e confiança, de 
contato corporal, brincadeiras, conversas. Isto é, um lugar rico em 
possibilidades para adquirir novas e positivas experiências e linguagens: 
corporais, cognitivas, afetivas e emocionais. Talvez a característica mais 
importante da creche seja o convívio, a construção de relacionamentos. 
Enfim, a participação em um grupo social e a busca de sentido de 
pertencimento a uma comunidade. Afinal, nós humanos somos seres sociais. 
 

A autora foi muito feliz ao definir o espaço “creche” dessa forma, mais que um 

lugar de cuidado é um lugar de construção de relacionamentos a “primeira escolinha” 

da vida das crianças, na creche ela terá a chance de conviver com diversas culturas, 

raças, e isso fará com que tenha respeito às diferenças, com um convívio sadio e bem 

articulado entre o grupo. 

Para Dewey apud Barbosa (2006, p. 101) “ao ingressar na escola as crianças 

rompem com suas experiências, com a vida até então vivida, pois a educação nas 

instituições educacionais não se limita à educação intelectual, (...) abrange também, 

a formação de atitudes. ” 

Já Oliveira (2000, p. 21) traz outro aspecto para esse ingresso “a necessidade 

de tomar a criança como um todo promovendo o seu desenvolvimento integral, o que 

implica uma atuação articulada entre educação, saúde e assistência”. 

Didonet (2001) salienta que a creche é centrada na criança como sujeito de 

educação, tendo como referência o potencial dos primeiros anos de vida a creche 

organiza-se para apoiar o desenvolvimento, promover a aprendizagem, mediar o 

processo de construção de conhecimentos e habilidades por parte da criança, 

procurando ajudá-la a ir o mais longe possível nesse processo. 

Bergantini (2007, p.04) complementa dizendo que “contemplar o cuidado na 

esfera da educação infantil significa compreendê-lo como parte integrante da 

educação. Cuidar de uma criança em um contexto educativo demanda a integração 



 

de vários campos de conhecimentos e a cooperação de profissionais de diferentes 

áreas.”. 

A base do cuidado humano é compreender como ajudar o outro a se 

desenvolver como ser humano. Cuidar significa valorizar e ajudar a desenvolver 

capacidades. (RCNEI. MEC/SEF. 1998) 

A educação se institui, também quando família e creche se relacionam de 

maneira harmoniosa fazendo com que a educação infantil tenha um papel 

complementar ao da família no cuidado e a educação da criança (LDB). Essa 

integração não deve ser nem substitutiva nem alternativa. 

Neste contexto, Didonet (2001) afirma que “a articulação com a família faz 

parte de praticamente todas as propostas pedagógicas que contém explicitações 

sobre as formas de relacionamento e geração de conhecimento mútuo e de 

cooperação”. 

Um exemplo de âmbito internacional é na Itália, de Reggio Emilia, um sistema 

de educação que segue a conduta da responsabilidade mútua e da participação na 

educação de crianças. 

 

A relação pensada como intercâmbio e diálogo conduz ao reconhecimento 
de cada individuo como recurso, portador de cultura e competência. E, com 
isso, à superação da relação assimétrica entre os educadores e os pais. Para 
fundar uma relação construída sobre a reciprocidade, a circularidade, a 
valorização das competências de cada um; sobre o respeito às diferenças, 
aos pontos de vista, à subjetividade, não como elementos que geram 
separação, indiferença, distância, mas como reconhecimento da riqueza, da 
significância da contribuição individual que cada um pode aportar, no 
confronto, à busca comum (Comune de Reggio Emilia, 1998). 

 

Estudos comprovam a importância da família no desenvolvimento e formação 

da base psicológica da criança (personalidade, estruturação do pensamento e 

emocional), não se deve desconsiderar o papel da família no processo de ensino 

aprendizagem.  

Para Didonet (2001) ignorar a família no processo educativo da criança na 

creche sob argumento de que “esta conta com pessoal especializado em 

desenvolvimento infantil e a aprendizagem acaba por expropriá-la de um direito de 

participação no projeto social de formação do cidadão”. 

Embora, essa responsabilidade (cuidado e educação) passe a cada dia para 

o Sistema (Federal, Estadual ou Municipal) ou instituições privadas a sociedade e as 



 

famílias, em especial, se deixam cair na passividade, no desleixo ignorando seu papel 

crucial na educação de seus filhos. 

A seguir analisarei sob o ponto de vista de alguns autores a profissionalidade 

do educador infantil e o planejamento pedagógico. 

 

3.1 O EDUCADOR INFANTIL 

 

Para tanto, é necessário que o educador infantil tenha uma excelente base 

teórica de conhecimento e seja comprometido com o desenvolvimento humano. 

Steinle e Suzuki (2009) observam que o professor de educação infantil e o 

adulto que cria condições ambientais necessárias para que a criança busque, crie e 

viva experiências significativas de aprendizagem.  

A partir dessa perspectiva Rizzo (2000, p. 81) observa: 

 

É fundamental compreender que é na primeira infância, de 0 a 6 anos, que 
são formados os hábitos, valores, atitudes e são construídas as bases da 
formação humana da criança. Sendo assim, toda ação educativa deve se 
apoiar em fortes bases afetivas, pois o desabrochar da inteligência se faz 
envolvido em profundas emoções, todos os frutos da convivência do aluno 
com seu educador. 

 
 

Dessa forma é possível afirmar que o educador infantil é um profissional como 

outro qualquer (do ponto de vista meramente trabalhista), mas tem uma função, uma 

“missão” que é o “seu diferencial: ele exerce grande influência sobre a formação da 

personalidade e do caráter de seus alunos”, o modo de lidar com seus alunos, de 

interagir com a criança “vai transmitir muito mais que o simples conteúdo das 

disciplinas e pode deixar marcas para o resto de sua vida” (Steinle; Suzuki, 2009, p 

109). 

Assim, o profissional docente não se estabelece pela formação inicial 

acadêmica, ao contrário, essa profissão se firma por toda a vida do educador através 

das várias experiências vivenciadas e pelo seu desenvolvimento como adulto. 

Julga-se preciso estar em constante formação, na busca de novas 

alternativas, conhecimentos o que estabelece que na profissão docente pressupõe-se 

uma formação contínua. 

Com a finalidade de justificar a explicação Machado nos diz: 

 



 

Eu julgo que o desenvolvimento profissional é um processo de crescimento. 
Tal como a criança vai se desenvolvendo de acordo com as experiências que 
nós lhe podemos proporcionar, conosco é exatamente o mesmo. Se nós nos 
envolvermos em projetos, se nos envolvermos nas ações de formação e não 
formos lá por causa dos créditos, eu acho que faz tudo parte deste processo, 
deste crescimento (FORMOSINHO, 2000, apud MACHADO, 2002, p. 158). 
 
 

Para concluir esse requisito saliento que o educador infantil deve gostar do faz 

e fazer com entusiasmo, ter paixão pela criança e pela educação da criança. Portanto 

faço minhas as palavras de Formosinho: 

 

Eu penso que uma das coisas que faz falta para muitos educadores hoje em 
dia é terem a noção de responsabilidade ao terem crianças tão pequenas em 
suas mãos. Por que a criança para mim é o centro de tudo, a função de 
educador existe em função da criança. Eu sempre tive a preocupação de 
deixar marcas positivas na criança. Nunca achei que tinha o direito de propor 
experiências educacionais, sem pensar antes nas consequências que iria ter 
no grupo que ali estava (FORMOSINHO, 2000, apud MACHADO, 2002, p. 
158). 
 
 

Deste modo, é importante que o educador entenda que o planejamento é um 

processo ativo, cheio de vida, uma atividade que orienta os caminhos em relação ao 

ensino e a aprendizagem, que contribui tanto com o trabalho docente como discente. 

“O educador infantil ao planejar sua aula visa atingir os objetivos propostos, superar 

dificuldades e controlar a improvisação” (Haydt apud Steinle e Suzuki, 2009, p.148). 

Steinle e Suzuki (2009, p. 149) definem muito bem o que o planejar 

representa: 

 

Planejar é refletir sobre que cidadãos querem formar, é prever aprendizagens 
significativas, é criar oportunidades para que favoreçam a participação ativa 
do aluno na aquisição de novos conhecimentos, é agir de modo a garantir a 
permanência com sucesso do aluno no contexto escolar. 
 

Logo adiante discorrerei sobre um aspecto também muito importante, aliás, 

quando se trata de desenvolvimento humano todos os aspectos são importantes então 

retificando tratarei de aspectos polêmicos em se tratando de educação infantil – 

creches. 

 

3.1.1 Quantidade ou Qualidade? 

 

Uma preocupação inerente aos dias atuais é em relação à quantidade e 

qualidade na educação, principalmente e especialmente, nas creches. 



 

O fato de muitas creches serem tachadas como abrigo de crianças se deve a 

isso, a preocupação em atender o maior número possível de crianças faz com que as 

creches se tornem “depósitos de criança”, surgindo críticas de que ela é de má 

qualidade e não atende o educar somente o cuidar do corpo com poucas atividades 

de socialização. 

Atualmente, o governo se preocupa apenas com dados estatísticos, números, 

índices lançam reformas e planos que no papel funcionam mais na realidade não se 

aplica devido a desvios de recursos ou escassez do mesmo. 

Sacristán nos dá uma orientação acerca de reformas educativas quanto à 

qualidade: 

 

Outra das características estruturais das reformas educacionais atuais é sua 
justificação pela busca de uma melhor qualidade. Contraditoriamente, em 
tempos de crise de expansão e escassez de recursos, o apelo à qualidade 
aparece como palavra de ordem de justificação das reformas e das políticas 
educacionais. (1996, p.63) 
 
 

Colaborando com esse pensamento Pinto (2000) lembra que “uma boa 

educação tem um custo e que ele não é baixo; portanto, falar em qualidade na 

educação implica necessariamente discutir recursos para o seu financiamento”. 

Conforme Corrêa (2003, p. 87) 

 

um dos problemas mais recorrentes é que, especialmente os documentos 
legais que apresentam a busca de melhoria da qualidade como meta não 
especificam o que ela seria, como se expressaria ou em quais critérios 
poderia se pautar e, mais sério quais seriam as ações concretas que 
viabilizariam o alcance de uma “nova” qualidade. 
 

 
Lamentável ver como nossos governantes perdem tanto tempo discutindo 

reformas e planos ineficazes e não condizentes com a realidade do nosso país, 

quando deveriam estar realmente preocupados com a qualidade da educação 

daqueles que serão o futuro dessa nação. 

Em entrevista à Revista da Criança nº 46, Maria Pilar (2008), secretária de 

educação básica do Ministério da Educação na época, faz um retrato da educação 

infantil do nosso país “precisamos aumentar expressivamente o atendimento às 

crianças de 0 a 3 anos, pois somente 15% delas estão em creches. (...) O primeiro 

ponto é viabilizar isso é o financiamento para a educação infantil”. 



 

Quantidade e qualidade é uma discussão que permeia o sistema educacional 

de nosso país. Muitos autores ao realizarem estudos sobre essa dicotomia entram no 

campo dos valores, do bom senso, da obrigatoriedade. 

Maria Malta Campos coordenou a pesquisa Educação Infantil no Brasil: 

Análise Qualitativa e Quantitativa, lançada no fim do ano passado com dados 

lamentáveis e diagnosticou que a nossa educação infantil ganhou alguns avanços, 

mas ainda deixa muito a desejar. 

Campos reconhece que um das coisas que mudaram para melhor na 

educação infantil foi a transferência da responsabilidade da secretaria de Assistência 

Social, para a Educação. 

Vejamos alguns itens avaliados na pesquisa: 

 

 

Tabela 1. Amostra dos dados. 
 

ITENS AVALIADOS CRECHES PRÉ-ESCOLAS 

Espaço e mobiliário 3,1 3,1 

Rotinas de cuidado especial 2,9 4,1 

Falar e compreender 3,8 - 

Linguagem e raciocínio - 3,7 

Atividades 2,2 2,3 

Interação 5,7 5,6 

Estrutura do programa 3,2 2,5 

Pais e equipe 3,6 3,6 

Nível de 

qualidade: 

Pontuação: 

Inadequado 

1 a 3 

Básico 

3 a 5 

Adequado 

5 a 7 

Bom 

7 a 8,5 

Excelente 

8,5 a 10 

 
Fonte: Revista Nova Escola (maio 2011, p. 94-95) 

 
 

Como podemos analisar a pior nota foi no requisito atividades, já citado 

anteriormente como um aspecto preocupante na estruturação do trabalho pedagógico 

e na articulação do cuidar ao educar. 

Para Maíra Kubík Mano na reportagem titulada como “Pobres Brasileirinhos” 

veiculada na revista mensal Nova Escola (2011, p. 94) foi destacado que: 



 

 147 creches e pré-escolas participaram da pesquisa em 

 6 capitais (Belém, Campo Grande, Florianópolis, Fortaleza, Rio de 

Janeiro e Terezina) abrangendo 

 229 turmas observadas e, no geral, constatou-se que 

 49,4% das creches avaliadas obtiveram nota inferior a 3, 

correspondente ao nível de qualidade INADEQUADO. 

Fica evidente a preocupação com a qualidade do ensino nessa etapa básica 

da educação, esses dados apenas nos comprovam o quanto nossas creches e pré-

escolas ainda são precárias. 

Uma das conclusões apontadas por esse estudo é que as políticas públicas 

para o conjunto das instituições precisam atacar deficiências de infraestrutura e 

formação. Sob essa perspectiva Campos apud Mano (2011, p. 95) conclui que “a 

formação e a carreira dos profissionais desse setor ainda precisam, e muito, de 

atenção e ações efetivas por parte do poder público”. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A metodologia utilizada para a realização desse trabalho foi adequada, 

todavia como pesquisadora acadêmica poderia ter aprofundado ainda mais em 

minhas pesquisas e leituras, haja visto, que esse é um campo muito abrangente. 

Deparei com muitas dificuldades, principalmente com relação a elaboração dessa 

pesquisa, mas minhas expectativas foram superadas, por que pesquiso e me 

interesso por essa temática desde o estágio na educação infantil sinto que é uma área 

que está sendo muito estudada, porém ainda merece enfoque nas mais variadas 

dimensões que ela abrange. 

Portanto, ao finalizar essa pesquisa chego a conclusão de que as creches 

ainda conservam no seu agir educacional vestígios das práticas assistencialistas, ao 

privilegiar na sua ação pedagógica só o cuidar,  trazendo para si, a visão de abrigo de 

“casas de guarda”, desconsiderando a indissocialidade do cuidar e do educar. 

Esses resquícios assistencialistas ainda sustentados por muitas creches, se 

devem a alguns fatores: escassez ou falta total de recursos financeiros, má formação 

dos profissionais envolvidos nesse trabalho, infraestrutura precária, falta de materiais 

ou má seleção dos mesmos, uso inadequado dos espaços e do tempo, e sobre todos 



 

esses aspectos destaco ainda a ausência de comprometimento com a formação 

humana. 

Não obstante, a responsabilidade dos pais também exerce fator importante, 

primeiro a maneira como eles compreendem a creche, como abrigo ou lugar de 

educação? Infelizmente, muitos pais sustentam a primeira alternativa não privilegiam 

o espaço onde confiam os seus filhos como centro de educação infantil. A sociedade 

mantém o preconceituoso dilema do passado: creches são para famílias carentes e 

servem de abrigo e escolinhas de educação infantil são para famílias que podem 

pagar para que seus filhos sejam educados e bem cuidados. 

Mesmo tendo os direitos à educação de forma integral, constitucionalmente 

garantidos, precisamos lutar incansavelmente para que sejam cumpridos. O poder 

público não está isento dessa responsabilidade, o governo transmitiu a obrigação de 

manter a educação infantil para os municípios, logo compete a eles promover e 

articular políticas públicas que atendam e respeitem os direitos fundamentais da 

criança. 

Como foi visto, o professor também exerce influência sobre o cuidar e o 

educar, pois ele precisa estar envolvido nessa ação realizando um trabalho de 

qualidade com a consciência de que é formador de gente, comprometido com o 

desenvolvimento afetivo, emocional, cogntivo e psicológico da criança.  

Entender a creche como um direito institucionalizado, de valor social que 

reúne os interesses das famílias, do poder público e privado, e compreenda a 

educação dos primeiros anos como um processo contínuo de aperfeiçoamento é uma 

ponte ponte para a indissociabilidade entre o cuidar o educar. 
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