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RESUMO: Este relato emergiu de experiências vivenciadas no período de Estágio 
supervisionado do Componente Curricular Gestão e Coordenação em uma creche de 0 a 03 
anos, situada dentro do Campus de uma Universidade no semiárido Baiano. Dentre os dias 
vivenciados naquele espaço surgiu por parte da coordenação a necessidade de criar uma 
atividade que envolvesse pedagogicamente tanto as crianças do berçário quanto suas 
educadoras. Para alcançarmos nosso objetivo nos valemos de observações prévias para 
conhecer as demandas da creche, das docentes e dos bebês, ainda utilizamos como 
metodologia: pesquisas bibliográficas, análises de documentos institucionais, oficinas e 
palestras no intuito de aproximar as professoras da temática, buscando com tudo isso 
contribuir nas ações pedagógicas que ainda não estavam sendo realizadas no berçário.  

Palavras Chave: Práticas docentes. Cantos. Desenvolvimento Infantil. 

 
SUMMARY: This report emerged from experiences in the period of Supervised Curricular 
Component Management and Coordination in a nursery from 0 to 03 years, situated in the campus of a 
university in the semiarid region of Bahia. Among the day’s experienced in that space arose from the 
need for coordination to create a pedagogically activity involving both children and their nursery 
teachers. To achieve our goal we make use of previous observations to meet the demands of 
kindergarten, the teachers and babies, even use as methodology: literature searches, analysis of 
institutional documents, workshops and lectures in order to bring the teachers of the subject, trying 
with all this makes the pedagogical actions that were not being carried out in the nursery. 
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INTRODUÇÃO  

 

A creche vem se constituindo como um espaço de educação coletiva no mundo 

contemporâneo, cuja relevância não é possível ignorar, visto que, em outros tempos cabia à 

família cuidar e inserir seus filhos pequenos no universo da cultura. Hoje, com a inserção cada 

vez mais intensa da mulher no mercado de trabalho, parece ser a creche que cada vez mais 

partilha com a família esta tarefa. Fazendo que dessa maneira as crianças ingressem nessas 

instituições cada vez mais cedo, muitas delas são iniciadas nas creches a partir do quarto mês 

de vida e permanecem em tempo integral, voltando para o convívio de sua família somente no 

final do dia.  

Nesse contexto, as creches eram espaços pensados somente para cuidar dos filhos das 

mulheres que trabalhavam fora dos seus lares e das crianças carentes, mantendo dessa uma 

roupagem de cunho assistencialista, deixando de lado as preocupações e necessidades com o 

aprendizado escolar das crianças, e foi por se atentar para as questões educacionais, mesmo 

que tardio, que o governo brasileiro, já quase no final da década de oitenta vem definir no 

artigo 208, inciso IV da Constituição Federal de 1988 que “o dever do Estado com a educação 

será efetivado mediante a garantia de [...] atendimento em creche e pré-escola às crianças de 

zero a seis anos de idade”, além disso, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDB), sancionada em 20 de dezembro de 1996 reafirma que o direito de 0 a 6 anos à 

educação em creches e pré – escolas e que já estava assegurado na Constituição de 1988 e 

ainda ressalta que no Estatuto da Criança e do Adolescente de 1990, a tradução deste direito 

em diretrizes e normas, no âmbito da educação nacional, representa um marco histórico de 

grande importância para a educação infantil em nosso país. Art. 30 A educação infantil será 

oferecida em: I – creches ou entidades equivalentes, para crianças de até três anos de idade. 

No entanto, ainda se percebe que existem equívocos no que se entende por educar e 

cuidar e nesse sentido Kuhlmann Jr. (1999) ressalta que educar a criança é uma ação integrada 

ao cuidá-la, ou seja, uma não exclui a outra. Entretanto, no período em que estivemos a 

observar uma creche situada no Campus de uma Universidade do semiárido baiano, muitas 

educadoras do berçário apresentaram em suas práticas certa carência em compreender a 

intenção das propostas pedagógicas com os bebês. 

Nesse sentido, ao perceber essa lacuna, optamos pela temática, pois a mesma 

também havia surgido como proposta da disciplina Estágio Supervisionado em Gestão e 

Coordenação de Ensino, sendo assim, buscamos envolver cada educadora do berçário na 



temática Berçário enquanto espaço de aprendizagem: desafios, limites e possibilidades do 

trabalho desenvolvido junto a bebês, na tentativa de desmistificar nas professoras a ideia de 

que os bebês só precisam de cuidados físicos e não aprendem significativamente. 

Dessa forma, este relato de experiência foi estruturado a partir das aulas expositivas 

da disciplina de Estágio Supervisionado em Coordenação e Gestão em Ensino, visando 

fomentar e potencializar reflexões para possíveis mudanças relativas ao cuidar e educar, junto 

as profissionais do berçário da creche daquela Universidade, promovendo debates acerca das 

atividades que envolvem a prática pedagógica dessas professoras e o aprendizado dos bebês 

do berçário da creche.  

 

Novas perspectivas, velhos problemas: um olhar sobre as creches enquanto 
espaço para a aprendizagem.  
 

O homem, desde o nascimento, tem seu desenvolvimento percepto-cognitivo, motor 

e sócio-emocional promovido por sua interação com o meio no qual está inserido. Suas 

experiências, atividades e ações sobre o ambiente promovem essa interação e, 

consequentemente, permitem o desenvolvimento de suas potencialidades e habilidades. Ou 

seja, o ser humano desenvolve-se a partir da estreita relação do organismo com o meio que o 

envolve que o insere num contexto cultural e social. Além do exposto, sabe-se que através de 

seu aparelho sensorial a criança capta informações do ambiente integrado-as em seu sistema 

cognitivo e age, provocando mudanças que propiciarão nova interação com o ambiente. 

Esse ciclo de ações da criança sobre o meio e vice-versa, tanto recebe influência como 

influencia a organização emocional e social da criança. Ou seja, é através da interação da 

criança com o meio, que sua autoestima se desenvolve e a mesma organiza um quadro acerca 

do mundo onde está inserida, propiciando maior ou menor satisfação consigo mesma e com a 

vida que tem MONTENEGRO (2001). E é nesse momento que se o educador for sensível e 

bem treinado ela vai perceber que, desde bem pequenas, as crianças apresentam atitudes de 

interesse em descobrir o mundo que as cerca, elas são curiosas e querem respostas a seus 

porquês, nesse sentido, o trabalho do educador é estimular e orientar as experiências por elas 

vividas e trazidas de casa, para que, no seu dia-a-dia, elas possam construir seu próprio 

conhecimento e nesse contexto Monteiro ressalta que, 

O educador deve conhecer e considerar as singularidades das crianças 

de diferentes idades, assim como a diversidade de hábitos, costumes, 



valores, crenças, etnias das crianças com as quais trabalha respeitando 

suas diferenças e ampliando suas pautas de socialização. O educador é 

o mediador entre crianças e os objetos de conhecimento, organizando 

e propiciando espaços e situações de aprendizagens que articulem os 

recursos e capacidades afetivas, emocionais, sociais e cognitivas de 

cada criança aos seus conhecimentos prévios e aos conteúdos 

referentes aos diferentes campos de conhecimento humano 

(MONTEIRO, 2002, p. 5).  

Dessa forma, os aspectos inerentes à educação infantil – saúde, afeto, segurança, 

interação, alimentação, estimulação, brincadeira, entre outros – devem integrar o 

cuidar/educar de forma dinâmica. Assim, a saúde está presente na hora da higiene, na escolha 

do alimento adequado e na discussão. O afeto perpassa todas as ações, demonstrando para a 

criança, através da própria ação, como estabelecer vínculos afetivos nas relações sociais. A 

brincadeira deve permear todas as ações como jogo simbólico, através do qual a criança 

compreende a si e ao outro, tendo todo seu corpo e alma interagindo de forma a construir a si, 

ao outro e ao meio.  

Para todos esses aspectos é possível estabelecer elos, interações, relações desde que a 

ação pedagógica esteja em permanente e total vigilância, fazendo do cuidar/educar presença 

constante na realidade dos espaços de educação infantil. E hoje no mundo corrido em que 

vivemos as creches se constituem como esses espaços que propiciam esse tipo de relação e 

interação sendo ela um ambiente cada vez mais de educação coletiva no mundo 

contemporâneo e nós entendemos que já não é mais possível ignorar esse tipo de relevância, 

pois se em outros tempos cabia à família cuidar e inserir seus filhos pequenos no universo da 

cultura, hoje com a inserção cada vez mais intensa da mulher no mercado de trabalho parece 

ser a creche que cada vez mais partilha com a família esta tarefa.  

Durante o contexto histórico estudado sobre as creches nas aulas do componente 

curricular Estágio em Gestão e Coordenação de Ensino, pudemos evidenciar na prática do 

estágio como esses espaços apresentam dois tipos de discussões sobre as relações e interfaces 

do cuidar e do educar, pois a realidade que vivenciamos nos revelou a confusão sobre estes 

temas e as dificuldades instaladas ao longo de décadas de uma prática nas instituições de 

educação infantil, em que cuidar remete à ideia de assistencialismo e, educar à de 

ensino/aprendizagem. Diante disso, prevalece a tendência de compreender o cuidar e educar 

como mera associação de duas diferentes funções: uma relativa ao zelo por boa alimentação, 



segurança física e cuidados com higiene e saúde, outra, preocupada com o repasse de 

conhecimentos e normas de comportamento, além do cumprimento de regras pelos futuros 

cidadãos.  

No entanto, a função destes dois termos parece distante das reflexões que culminam 

na declaração do cuidar e educar como princípios indissociáveis, ficando aquém da 

compreensão e promoção do ideal almejado. Entende-se que cuidar e educar são impregnar a 

ação pedagógica de consciência, estabelecendo uma visão integrada do desenvolvimento da 

criança com base em concepções que respeitem a diversidade, o momento e a realidade 

peculiares à infância. Desta forma, o educador deve estar em permanente estado de 

observação e vigilância para que não transforme as ações em rotinas mecanizadas, guiadas 

por regras. 

Quando optamos em trazer o projeto para a creche mais especificamente para o 

berçário, foi preciso que nossa equipe pensasse quais as atividades seriam nele desenvolvidas, 

existiu a necessidade de saber como se processava e se organizava a rotina diária, tivemos que 

levar em consideração os seus diferentes elementos constituintes: os profissionais e a prática 

propriamente dita. Nosso trabalho como observadoras necessitariam de dados, e nesse 

sentindo, Vianna (2003), assegura que conversação entre os pares que compõe e dirigi a 

creche culminaria em um bom caminho para a busca de documentos. A partir dessa análise foi 

possível vislumbrar a realidade e os aspectos que a constituem e, assim, propor possíveis 

mudanças através da interferência nos pontos necessários.  

A primeira etapa de nosso projeto foi de suma importância, pois se constituiu em 

conhecer a dinâmica de trabalho das coordenadoras da creche, as quais estavam sempre 

abertas a nos ouvir e para essa etapa. 

Para o pleno êxito do que estávamos propondo para aquele espaço foi necessário que 

tivéssemos quinze encontros, e foram através desses momentos de vivência que nosso projeto 

pode se consolidar de maneira respeitosa e ética, visto que, nosso papel naquele espaço não 

era o de negar ou afirmar que as docentes que ali trabalhavam não sabiam trabalhar com as 

crianças, tampouco ensiná-las ou passar uma receita pronta. 

Nossa intenção visava contribuir em reflexões sobre o papel do professor como é ser 

agente de educação integral e é de vital importância promover o desenvolvimento das crianças 

(seja ele bebê ou não), fazendo-as refletir sobre que tipo de aprendizagem sua prática 

pedagógica estava proporcionando aos bebês, nesse sentido LÜCK (2002, p. 28) salienta que 

“[...] o professor é a figura central na formação dos educandos,é ele quem forma no aluno o 



gosto pela escola e incita, motiva a percepção de sua capacidade de aprender, de seu valor 

como pessoa.”. 

Nos volumes do Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (RCNEI), 

são discutidos os conceitos relativos ao cuidar, que é entendido como: 

 

[...] ajudar o outro a se desenvolver como ser humano. Cuidar 
significa valorizar e ajudar a desenvolver capacidades. O cuidado é 
um ato em relação ao outro e a si próprio que possui uma dimensão 
expressiva e implica em procedimentos específicos. O 
desenvolvimento integral depende tanto dos cuidados relacionais, que 
envolvem a dimensão afetiva e dos cuidados com os aspectos 
biológicos do corpo, como a qualidade da alimentação e dos cuidados 
com a saúde, quanto da forma como esses cuidados são oferecidos e 
das oportunidades de acesso a conhecimentos variados. 
  ( BRASIL, 1998, p.24). 

 

Nesse contexto entende-se que para educar, faz-se necessário que o educador crie 

situações significativas de aprendizagem, se quiser alcançar o desenvolvimento de habilidades 

cognitivas, psicomotoras e socioafetivas, mas é, sobretudo, fundamental que a formação da 

criança seja vista como um ato inacabado, sempre sujeito a novas inserções, a novos recuos, a 

novas tentativas.  

 

Berçário enquanto espaço para aprendizagens, relatando o percurso da 
experiência. 

 

No trabalho com crianças de berçário, os educadores e profissionais de educação 

carecem perceber que tudo pode ser motivo para ensinar e aprender, inclusive os momentos 

nos cantos, os quais se configuram em grandes possibilidades de aprendizagens expressivas 

para os bebês e com base nas descobertas da neurociência, essa fase da vida da criança ficou 

conhecida como janelas neurais (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. E nesse sentido faz-se 

necessário 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 e respeita essa fase tão importante da vida. Nesse sentido, 

entende-se que o trabalho no berçário está 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, dessa forma é dever do educador propiciar 

nesses espaços aprendizagens expressivas para os bebês, e não contribuir para que seja um 

mero depósito de crianças. 

De acordo com a experiência vivenciada, embasadas pelo aporte teórico, percebemos 

a existência de atividades que são próprias para cada idade das crianças, e que tais 

diferenciações, possibilitam aprendizagens que atendam as características e necessidades 

particulares dessas crianças, sendo indispensável sua relevância para o desenvolvimento das 

diferentes faculdades do sistema nervoso central em crianças de 0 a 18 meses. Deste modo, a 

falta de estímulos adequados ao bebê, poderá dificultar o processo de aquisição dos 

movimentos e do desenvolvimento da compreensão de mundo. Desse modo há de se entender 

que nessa faixa etária, a maioria dos cuidados dispensados à criança advém de dois núcleos, 

que cada vez estão mais próximos e interdependentes: a família e a escola. Este projeto foi 

direcionado as educadoras que ensinam os bebês de uma  creche situada no Campus de uma 

Universidade do Semiárido baiano, pensamos em trabalhar a ideia dos cantos por ser algo que 

a pouco tempo vinha sendo desenvolvido por uma das docentes do berçário.  

Vale ressaltar que os cantos são espaços de brincadeiras, planejados para permitir 

que a criança aprenda a brincar autonomamente e a se socializar com o grupo. Nesses espaços 

há constante presença de desafios, superação, conflito e prazer para que as crianças façam por 

si só suas próprias descobertas e escolhas, brincando à sua maneira.  

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. 

 
Cantos: uma ideia que vem dando certo com as crianças do berçário de 
uma creche no semiárido baiano 

 

Mas afinal o que são os cantos? Como deve ser organizado? Como os professores e 

as crianças o utilizam? Os cantos são espaços de brincadeiras, planejados para permitir que a 

criança aprenda a brincar autonomamente e a se socializar com o grupo. É também um espaço 

de desafio, superação, conflito e prazer para as crianças que precisam fazer suas próprias 

descobertas e escolhas, brincado à sua maneira.  



Nesse trabalho é possível aguçar todos os sentidos da criança e aprimorar suas 

capacidades cognitivas, motoras e de interação. 

 Dessa forma, percebemos que a depender da concepção que o professor tenha sobre 

aprendizagem esse ambiente pode promover ou inibir o desenvolvimento infantil. Sendo 

assim, para que os cantos sejam um parceiro pedagógico promotor de desenvolvimento e 

aprendizagens, o professor precisa ter bastante clareza sobre a importância e a proposta dos 

cantos que deseja trabalhar com as crianças, visto que, a organização do espaço deve, em 

primeiro lugar, atender às necessidades das crianças (as afetivas, as relacionadas à construção 

da autonomia, de socialização e também as fisiológicas) e constituir-se em um espaço de 

desafios, descobertas e possibilidades de a criança estabelecer muitas e variadas relações, 

MEC (2006).  

E ao mencionarmos que o educador que deseja trabalhar com os cantos necessita ter 

claros seus conceitos sobre a aprendizagem dos bebês é porque percebemos que no espaço 

que estávamos aplicando a oficina, algumas das docentes que trabalhavam no berçário ainda 

não tinham em si vivas questões a serem consideradas no trabalho com cantos, como a 

exemplo, da concepção de Educação e de infância, do planejamento, da postura docente, 

respeito, trabalho em equipe, vontade de fazer a diferença naquele espaço. 

E nesse sentido, que é extremamente equivocado pensar que não existem formas de 

se trabalhar com bebês ou que eles devem apenas ficar num espaço com brinquedos dispostos 

para distraí-los. Na organização dos cantos as atividades com música propiciam à criança 

momentos únicos de interação com o grupo e com as professoras, além de estimular a 

oralidade a coordenação motora e a percepção visual e auditiva da criança. 

                 

Figura 1 e 2: Arrumação dos cantos no berçário. 

 

Esse foi um momento ímpar para a culminação da oficina, pois, vimos acontecer na 

prática o que alguns estudiosos a exemplo de Zabalza (1998), quando afirma que os bebês ao 



ouvirem músicas o cérebro dos pequenos são favorecidos pelo raciocínio espacial temporal e 

lógico. Sem contar que é um momento de descontração pra todos, inclusive para as 

educadoras. 

As histórias são muito importantes para as crianças, pois as ajudam a elaborar 

conflitos, a conhecer a si próprias, tomar contato com seu s desejos e angústias e, permite que 

façam uso de suas capacidades de imaginar, fantasiar, criar, sensibilizar-se e raciocinar. Além 

disso, as situações de conto de histórias favorecem a aproximação e o fortalecimento dos 

vínculos entre os envolvidos. Para que tudo ocorra bem o ambiente precisa estar organizado e 

livre de interferências externas ou internas como, pessoas transitando pela sala ou chamando 

na porta, brinquedos dispostos aleatoriamente pelo chão ou até mesmo conversas paralelas no 

ambiente escolhido a escolha do horário e do lugar mais adequado é um fator determinante 

para o sucesso do trabalho com leitura, com um pouco de planejamento e criatividades 

existirá variadas formas de se contar uma mesma história. 

Segundo Abramovich (1993), o ouvir histórias pode estimular o desenhar, o musicar, 

o sair, o ficar, o pensar, o teatrar, o imaginar, o brincar, o ver o livro, o escrever, o querer 

ouvir de novo.  

    

Figura 3 e 4: Contação de história e música. 

 

A criança, ao ouvir histórias, vive todas essas emoções. Afinal, escutar histórias é o 

início, o ponto-chave para tornar-se um leitor, um inventor, um criador. 

No canto das sensações é o momento em que as crianças têm o prazer de tocar um 
objeto com formas, cores, tamanhos e texturas diferentes, pisar e estourar bolhas, entrar e sair 
de caixas, e é nesse instante que os educadores devem estar atentos quanto ao aprendizado, 
pois, atividades assim são muito importantes para o desenvolvimento infantil,por isso torna-se 
fundamental que o professor propicie aos bebês um contato direto com materiais que 
favoreçam o reconhecimento das diferentes sensações, cores, formas, além disso essa 
atividade favorece uma  maior convivência com outras crianças, ampliando seu contato social 
com pessoas e com o mundo que a cerca.  



 

     

Figura 5 e 6: Explorando os cantos e as texturas. 

       

    Existe uma boa quantidade de materiais, objetos que podem ser explorados nas 

salas de berçário. Podemos classificá-los de acordo com as necessidades das crianças ou de 

suas primeiras aprendizagens, como diferentes texturas, cores, formas, sons, tamanhos, dentre 

vários outros. Para as texturas podem juntar pedaços de lixa, tecidos, algodão em bolinhas, 

buchas que contenham duas faces – uma áspera e outra lisa, massinha caseira, novelos de lã, 

etc. Os tamanhos podem ser trabalhados com potes, latas, garrafas PET, argolas de plástico, 

almofadas pequenas e grandes, bolas de diversos tamanhos, blocos do tipo lego, carrinhos de 

diversos tamanhos, bonecas variadas e muitos outros. Além de deixar as crianças manuseá-

los, as professoras devem mostrar as diferenças existentes entre os mesmos. 

 

 

Figura 7 e 8: Ambiente preparado e sendo manuseado pelos bebês. 

 

O projeto berçário lugar de aprendizagens trouxe um novo olhar sobre as práticas 

pedagógicas das educadoras, que segundo as coordenadoras daquela instituição as docentes 

concebiam os bebês como seres que “pouco podia aprender”, ”a novidade” do canto, na visão 

das presentes puderam trazer novas descobertas para as crianças e, por conseguinte 

transformou a prática pedagógica das educadoras. 



Nesse sentido, é válido ressaltar a fala de uma das docentes após a aplicação da 

oficina e o sentimento que ficou evidenciado no olhar de cada uma delas sobre a importância 

desse projeto: [...] “O sentimento que em nós ficou e vai permanecer é o de que nós como 

educadoras (principalmente sendo de berçário), possamos todos os dias refletir que o 

trabalho no berçário está para além dos cuidados, e que 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” (professora R). 

A satisfação em apurarmos o olhar para o trabalho da gestão e coordenação na creche 

foi inenarrável, visto que, todavia, um olhar diferenciado para as crianças do berçário ainda 

precisa ser mais exercitado visto que esse é um campo pouco trabalhado pelos profissionais 

da educação.  

 

 

 

CONCLUSÃO 

 

O relato de experiência foi estruturado a partir das aulas expositivas do Estágio 

Supervisionado em Gestão e Coordenação e das atividades de intervenção realizadas no 

espaço da creche, o que subsidiou o debate teórico-prático tão necessário à prática das 

educadoras do berçário. 

As reflexões e debates potencializaram-se em possíveis mudanças relativas ao cuidar 

e educar, e foram compreendidas como ações necessárias e indissociáveis. Nesse contexto, 

percebemos que apesar de o canto, ser uma discussão com poucos debates o mesmo tem 

trazido bons resultados para as instituições que o tem aderido, a exemplo da creche onde 

aplicamos a oficina, sendo assim, cremos ser ele um novo olhar para a forma de como as 

crianças podem desenvolver suas aprendizagens com mais significado e uma nova ideia que 

vem para somar nos trabalhos realizados pelas educadoras no berçário da creche. A nosso ver 

o resultado da intervenção nos foi bastante relevante visto que, como estudantes de Pedagogia 

e futuras professoras faz-se necessário que refletirmos sobre propostas pedagógicas que 

estimulem o desenvolvimento motor, afetivo, social e cognitivo das crianças de maneira 

significativa.  



Dessa forma, percebemos que a depender da concepção que o professor (a) tenha 

sobre aprendizagens, esse ambiente pode promover ou inibir o desenvolvimento infantil. 

Sendo assim, para que os cantos sejam parceiros pedagógicos propícios ao desenvolvimento e 

aprendizagens, o professor precisa ter bastante clareza sobre a importância de seu trabalho, 

visto que a organização do espaço deve em primeiro lugar, atender às necessidades das 

crianças (as afetivas, as relacionadas à construção da autonomia, de socialização e também as 

fisiológicas) e constituir-se em um espaço de desafios, descobertas e possibilidades de a 

criança estabelecer muitas e variadas relações, MEC (2006).  

Deste modo, acreditamos termos cumprido os principais objetivos traçados pelo 

projeto e pela disciplina de Estágio Supervisionado. O momento vivenciado por nós e pelas 

docentes participantes da oficina possibilitou aprendizagens mútuas, visto que a participação, 

envolvimento, cooperação e socialização das experiências de vida fizeram-se presente em 

nossa caminhada.  

Foram diversos os momentos de diálogo, em que o conhecimento teórico esteve 

presente fundamentando a prática, principalmente no que concerne ao trabalho realizado em 

parceria com os sujeitos participantes de tal processo formativo. Acreditamos que o trabalho 

realizado qualifica o debate estabelecido quando propõe o diálogo e a troca de experiências 

compartilhadas. Freire (1983) assevera que conhecer não é um ato através do qual um sujeito 

transformado em objeto recebe passivamente os conteúdos que o outro lhe dá ou lhe impõe. O 

conhecimento exige uma presença curiosa do sujeito em face do mundo, requer ação 

transformadora sobre a realidade. 

Tal experiência nos fez refletir que o trabalho no berçário está para além dos cuidados 

básicos de higiene, alimentação e sono, e é nesse sentido que o pedagógico não se resume 

apenas no desenvolvimento de capacidades e habilidades, mas, sobretudo, um exercício 

constante de cidadania e comprometimento com o social. 
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