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Resumo: Este trabalho tem como objetivo apresentar uma proposta pedagógica de organização e usos de
cantos no berçário, focando a ampliação de possibilidades interativas, lúdicas e aprendizagens de bebês. A
proposta da organização de um espaço pedagógico que possibilitasse interações significativas no berçário
(agrupamento etário com crianças de seis a doze meses de idade), iniciou-se em 2011 a partir da discussão
das professoras e coordenação pedagógica da Creche da Universidade Estadual de Feira de Santana/BA
(UEFS). Percebeu-se a necessidade de criar estratégias pedagógicas mais adequadas para esta faixa etária,
levando em consideração as potencialidades dos bebês e as possibilidades de utilização do espaço e dos
materiais que a instituição disponibilizava.
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Abstract: This work aims to present a pedagogical proposal for the organization and uses of songs in the
nursery, focusing on the expansion of interactive, recreational and learning opportunities of infants. The
proposed organization of a pedagogical space that would enable meaningful interactions in the nursery (age
group with children from six to twelve months old), started in 2011 from the discussion of teachers and
pedagogical coordination of the State University of Nursery Fair Santana / BA (UEFS). Realized the need to
create more appropriate teaching strategies for this age group, taking into account the potential of the babies
and the possibilities of use of space and materials that the institution disponibilizava.
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INTRODUÇÃO

No trabalho com crianças de berçário, nós profissionais da educação precisamos levar em conta que este se
configura num momento único com grandes possibilidades de aprendizagens significativas para os bebês.
Com base nas descobertas da neurociência, essa fase da vida da criança ficou conhecida como “janelas
neurais” (BARTOSZECK, A. B.; BARTOSZECK, F. B; 2004), momento em que o cérebro humano está mais
propenso a ampliar suas redes de comunicação, o que segundo os cientistas, são determinantes para o
desenvolvimento motor, cognitivo, social e afetivo dos bebês.

É importante considerar que uma intervenção docente feita de maneira responsável e comprometida,
contribui e muito para o sucesso no desenvolvimento de todos esses aspectos acima citados, mas acima de
tudo, colabora para a construção de uma sociedade que enxerga a criança como sujeito de direitos
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(BRASIL;2009) e respeita essa fase tão importante da vida. Nesse sentido, o trabalho no berçário esta para
além dos cuidados, o pedagógico não se resume apenas no desenvolvimento de capacidades, é sobretudo um
exercício constante de cidadania e de comprometimento com o social, sendo assim, é nosso dever fazer com
que esse espaço seja de fato um lugar de aprendizagens e não um depósito de crianças.

Entretanto, na literatura consultada para a organização do trabalho pedagógico em creches e pré-escolas, foi
notado que as propostas, na maioria das vezes, estavam voltadas para as crianças maiores de dois anos. Essa
realidade foi o que nos levou a pensar na estruturação de propostas de trabalho pedagógico com os bebês
junto à equipe de trabalho de nossa instituição

A proposta da organização de um espaço pedagógico que possibilitasse interações significativas no berçário
(agrupamento etário com crianças de seis a doze meses de idade), iniciou-se em 2011 a partir da discussão
das professoras e coordenação pedagógica da Creche da Universidade Estadual de Feira de Santana/BA
(UEFS). Percebeu-se a necessidade de criar estratégias pedagógicas mais adequadas para esta faixa etária,
levando em consideração as potencialidades dos bebês e as possibilidades de utilização do espaço e dos
materiais que a instituição disponibilizava.

Para a implantação do novo pensar pedagógico para o berçário foram realizadas algumas reuniões de estudo
com as professoras para a discussão da necessidade de organização de propostas pedagógicas para o grupo
de bebês. O nosso objetivo foi de construir maneiras próprias de organizar o nosso espaço do berçário
levando em considerações novas práticas pedagógicas mais condizentes com os estudos mais recentes em
relação à capacidade interativas dos bebês (RAMOS; 2012). Respaldamos as nossas discussões a partir de
formações externas realizadas pela coordenação pedagógica da creche e que tiveram como metas conhecer a
proposta de trabalho das Creches e Pré-escolas da Universidade de São Paulo (USP) e a proposta da cidade
italiana de Reggio Emília. A partir das discussões e estudos, elencamos algumas propostas de trabalho
pedagógico para o berçário em formas de atividades sequenciadas e projetos. Os projetos permitem o
encontro com práticas reflexivas, pois conduzem os educadores a pesquisar e a refletir sobre suas práticas
cotidianas, levando-os a assumirem sua autonomia pedagógica. (BARBOSA & HORN, 2008; CORSINO, 2009).

Dentre as atividades sequenciadas e projetos destacados encontram-se: Contação de histórias; Descobrindo
sensações; Músicas de ninar; Projeto identidade e Cantos de trabalho. Todas essas práticas foram
desenvolvidas pelas professoras do berçário ao longo do ano e foram catalogadas através de fotografias e
registros escritos que possibilitaram o compartilhamento das ações desenvolvidas pelas mesmas em reuniões
de estudos e discussões com os pais.

O TRABALHO COM OS CANTOS NO BERÇÁRIO

Como destaque, neste trabalho, elencamos os cantos (espaços delimitados por mobiliários e brinquedos),
como um fio condutor na mudança da organização pedagógica do berçário, pois percebemos que essa prática
ampliou as possibilidades interativas, lúdicas e aprendizagens de bebês, dando a oportunidades de
realizarmos outras atividades paralelamente.

Os cantos são espaços de brincadeiras, planejados para permitir que a criança brinque de forma autônoma e
partilhe significados, interesses e motivações com o grupo de pares. É também um espaço de desafio,
superação, conflito e prazer para as crianças, que precisam fazer suas próprias descobertas escolhas,
brincando à sua maneira. Nesse trabalho é possível aguçar todos os sentidos da criança e aprimorar suas
capacidades cognitivas, motoras e de interação, pois a forma que os espaços na creche são organizados
expõe as noções de aprendizagens contidas em tal ambiente, podendo estas ser ou não significativas para os
sujeitos envolvidos. Mas, para que isso ocorra de maneira satisfatória é essencial que haja planejamento e
organização prévia dos materiais e/ou brinquedos a serem utilizados e que se respeitem os limites etários e
individuais de cada sujeito. Nas palavras de Horn (2004),
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O modo de organizar os materiais e coloca-los em locais “convidativos e
acolhedores” incita as crianças à interação, motivando o protagonismo infantil nas
ações que se desenvolvem nos diferentes espaços de aprendizagens (p. 85).

Neste sentido, a apresentação dos brinquedos é fator importantíssimo no trabalho com cantos, pois desperta
na criança o desejo de brincar, bem como a curiosidade e reorganização dos espaços durante a brincadeira.
Permite ainda, que a criança tenha a oportunidade de revisitar os mesmos cantos e quem sabe dar novos
sentidos a eles. O professor neste processo precisa também assumir um postura de observador e estar
sensível às necessidades das crianças, estando, assim, atento para, a partir da análise do vivido, propor
outros cantos que tragam mais desafios, favorecendo a autonomia das crianças, priorizando a constituição de
um ambiente propulsor de interações, pois é através das relações estabelecidas cotidianamente que a criança
desenvolve-se integralmente e estimulando-lhes a zona de desenvolvimento proximal (VIGOTSKY,1984).

Mussatti (apud HORN, 2004, pag. 85) denomina de ambiente legível aquele que se torna compreensível e
significativo para as crianças, com a presença de materiais que as auxiliam a identificar as suas diferentes
funções. Desta maneira, a diversidade de materiais devem ser compostos, na construção destes cantos, de
um leque de opções que possibilitem favorecer os bebês as mais diversas experiências sociais, sensoriais,
motoras e cognitivas.

Entretanto a sua implantação gerou por parte das professoras uma inquietação, pois elas sentiam faltam de
modelos e dificuldade na diversificação de materiais e/ou brinquedos. A fim de minimizar as angústias,
organizamos na creche supracitada, algumas oficinas para a construção de materiais, organização dos muitos
brinquedos que tínhamos em caixas plásticas e a apresentação por parte de cada professor de propostas de
cantos para que fossem apresentados aos outros colegas profissionais. Foi solicitado também que cada
professor ao organizar seus cantos realizasse fotografias deles a fim de registrá-los e catalogá-los, com o
intuito de criarmos um acervo de possibilidades que poderiam ser repetidas, revisitadas e modificadas com
outras variações de organização e materiais e/ou brinquedos.

Com relação ao tempo destinado para as atividades nos cantos, elegemos, através das observações feitas na
nossa rotina, que os melhores horários para a realização dos cantos seria na chegada e na saída das crianças,
tempos que geralmente elas ficam “em espera” e precisam estar envolvidas em alguma atividade. Entretanto,
os cantos também eram organizados em outros momentos, a depender das variações de ocorrências diversas
e dos comportamentos apresentados pelas crianças: aquelas que não dormiam, enquanto esperavam para o
banho, etc.

Outra questão a ser levantada foi em relação aos espaços para a construção dos cantos. Nos propusemos a
fazê-los também em áreas abertas, ao ar livre, enfim, desconstruindo a ideia de que bebês não podem sair do
berçário. Concordamos com os autores que defendem que os cantos proporcionam o envolvimento dos bebês,
mesmo sendo montados em áreas abertas com outros atrativos ao redor. A ideia do canto é possibilitar a
exploração, o estimulo à ação, autonomia e imaginação da criança.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Constatamos que, após a implementação da proposta de cantos no grupo do berçário, os bebês participavam
mais nas brincadeiras e apresentaram-se mais autônomos, envolvidos com os materiais e com seus pares e
solicitavam a intervenção dos adultos profissionais.

Tais comportamentos levou o grupo de professores a questionar-se sobre o papel do educador do berçário em
relação à construção da autonomia na criança. Para embasar essa discussão, a coordenação pedagógica
propôs a leitura do livro Educar os três primeiros anos: a experiência de Lóczy, organizado por Judit Falk, o
qual possibilitou um melhor entendimento sobre como poderia ser a intervenção das professoras nos
momentos de cantos no berçário. Segundo Emmi Pikler (2004)
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[...] a criança que consegue algo por sua própria iniciativa e por seus próprios
meios adquire uma classe de conhecimentos superior àquela que recebe a
solução pronta [...]. O não intervencionismo na atividade independente da
criança não significa abandoná-la: algumas trocas de olhares, um comentário
verbal, uma ajuda em caso de necessidade, o compartilhamento da alegria
com quem está feliz, tudo isso indica à criança que ela é uma pessoa
importante e querida (apud FALK, 2004. p.22).

Para garantir o protagonismo da criança nas ações pedagógicas e a construção da sua autonomia é necessário
que o professor entenda seu papel enquanto interventor nos momentos adequados e observador atento e
presente nos momentos em que a criança não precisa nem solicita a sua ajuda.

Outra discussão apresentada nas reuniões do grupo foi a da necessidade constante de reorganização destes
cantos, já que eles não eram permanentes e os bebês exploravam os mesmos com bastante vivacidade e
rapidez. Tal reflexão demandou das professoras uma agilidade no sentido de fazer intervenções organizativas
a fim de que os cantos não perdessem os seus propósitos, tais como incentivar a curiosidade e o desejo da
criança de brincar. Portanto, nossa proposta baseava-se na ideia de que os educadores e os cantos
planejados apoiassem os movimentos dos bebês, reconhecendo-os como atores sociais competentes e
indivíduos autônomos, capazes de se desenvolver por meio de intervenções pedagógicas intencionalmente
organizadas.

CONCLUSÃO

Entendemos que o cuidar e educar são indissociáveis, conforme indicam os estudos da área (BRASIL, 2009;
EDWARDS, 1999; RAMOS, 2012; dentre outros). Portanto, cabe aos espaços destinados à educação de
crianças pequenas, especificamente, as creches e suas equipes, a organização de propostas que garantam o
direito das crianças a um ambiente aconchegante, seguro e socialmente estimulante.

Ampliando o argumento, o cuidado com o outro, como expressa Guimarães (2009), é essencial porque é esse
cuidado que proporcionará ao adulto uma escuta sensível aos gostos e preferências das crianças, podendo a
partir de então, possibilitar momentos oportunos para que as crianças desenvolvam-se atreladas a
perspectivas que aliam o cuidar e o educar às práticas pedagógicas vivenciadas cotidianamente.

Dentro desta perspectiva é que o trabalho que vem sendo desenvolvido no berçário na Creche da UEFS com
os cantos e outras atividades pedagógicas visa proporcionar aos bebês, através de estudos e pesquisas, um
ambiente rico em possibilidades e aprendizagens.

A partir de nossa experiência, gostaríamos de elencar alguns indicadores para a organização de cantos nos
berçários adotados por nós: a utilização de materiais seguros para as crianças manusear; o envolvimento das
famílias através da partilha de ideias e doações de materiais. Ressaltamos ainda que os cantos precisam ser
planejados anteriormente pelos professores e também socializados entre eles; os cantos como não são
permanentes no berçário e construídos diariamente precisam ser sempre reorganizados pelos professores
para que se tornem atrativos para os bebês; as crianças precisam brincar com autonomia e os professores
devem observá-las, fazendo intervenções só quando solicitados ou avaliar necessário.

NOTAS
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