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Resumo

O presente artigo tem como objetivo analisar as práticas educativas na educação de crianças de 0 a 3
anos em uma creche pública de São Cristóvão/SE. Foram observados os seguintes aspectos: ambiente de
aprendizagem, no que diz respeito à dimensão física, relacional, temporal e organização curricular; o
planejamento das práticas educativas; o papel do professor; a avaliação e a parceria com a família. A
Constituição Federal de 1988 reconhece a Educação Infantil como direito da criança, o que é reforçado na
Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB, Lei nº 9394/96), que enfatiza a necessidade de desenvolver
nesta etapa os aspectos físicos, afetivos, intelectual, linguístico e social da criança. No entanto,
constata-se que espaços dedicados à educação de crianças de 0 a 5 anos funciona em condições precárias.
Tanto no que diz respeito à infraestrutura quanto nos aspectos pedagógicos.
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Abstract

The present article aims at analyze educational practices in the education of children 0-3 years in a public
daycare center in São Cristóvão/SE. We observed the following aspects: learning environment, with regard
to the physical dimension; relational, temporal, and curriculum organization; planning of educational
practices; teacher&39;s role, evaluation and partnership with family. The 1988 Constitution recognizes the
right of the kindergarten as a child, which is reinforced in the Law of Directives and Bases of Education
(LDB, Lei nº 9394/96), emphasizes the need to develop at this stage the physical, affective, intellectual,
linguistic and social of the child However, it is observed that spaces dedicated the education of children
aged 0 to 5 years working in precarious conditions. Both with regard the infrastructure as well as in
pedagogical aspects.

Keywords: Early Childhood Education. Children. Teacher.

Introdução

Pág.1/8



O atendimento às crianças pequenas no Brasil tem princípio no final do século XIX e início do século XX
quando são criadas as primeiras creches, essas tinham como finalidade retirar as crianças abandonadas da
rua, diminuir a mortalidade infantil, formar hábitos higiênicos e morais nas famílias, trazendo um caráter
assistencialista. Considerando que, nessa época, não se tinha um conceito bem definido sobre as
especificidades da infância, a mesma era "[...] concebida como um objeto descartável, sem valor
intrínseco de ser humano" (RIZZO, 2003, p. 37).

Ainda no final do século XIX, chegam ao Brasil os jardins de infância, uma ideia européia que
diferentemente das creches tinham desde sua origem, finalidades essencialmente pedagógicas voltadas ao
atendimento das camadas mais abastadas da população.

Em Sergipe, o primeiro jardim de infância surgiu em 1932, era uma instituição pública, embora o
atendimento beneficiasse mais amplamente as crianças de classes privilegiadas, voltada para a formação
cultural, social e educacional das crianças de até seis anos de idade. A instituição trazia muito das
discussões feitas na época sobre assistência e cuidado com a criança, e usava do ideário escolanovista. O
Jardim de Infância Augusto Maynard (que só recebeu essa denominação a partir de 1963, devido à lei
1205 de 18 de outubro de 1963) surgiu dentro do projeto Casa da Criança de Sergipe, que envolvia, além
do jardim de infância, a Inspetoria de Higiene Infantil e Assistência Escolar, que refletia o ideário higienista
da época (LEAL, 2004).

As camadas populares da sociedade só foram favorecidas durante os anos 80, quando aconteceu a efetiva
conquista histórica no plano legal relativa à criança e sua educação. A Constituição Federal de 1988 e o
Estatuto da Criança e do Adolescente (1990), reconheceram a educação como direito da criança de 0 a 6
anos e como dever do Estado, sob a responsabilidade dos municípios, em regime de colaboração, a
cumprir-se mediante o "atendimento em creches, (0 a 3 anos) e pré-escolas (4 a 6 anos)[iv]" definindo
ambas como instituições educacionais, sendo importante que haja um efetivo reconhecimento dessas. O
que também é reforçado na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB, Lei nº 9394/96), que enfatiza a
necessidade de que nessa etapa de ensino as crianças se desenvolvam em seus aspectos físicos, afetivos,
intelectual, linguístico e social, conforme o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil

Modificar essa concepção de educação assistencialista significa atentar para
várias questões que vão muito além dos aspectos legais. Envolve, principalmente,
assumir as especificidades da educação infantil e rever concepções sobre a
infância, as relações entre classes sociais, as responsabilidades da sociedade e o
papel do estado diante das crianças pequenas (BRASIL, 1998, p.17).

Como ressalta esse Referencial as escolas de educação infantil devem estar atentas as especificidades
infantis, aliando sempre o cuidar e o educar, respeitando o direito das crianças à educação de qualidade.

A proposta pedagógica de creches e pré-escolas precisa estar comprometida com o desenvolvimento
integral da criança, essa através das diversas interações que o ambiente escolar proporciona, interação
criança-criança, criança – adulto e criança-mundo físico, deve ser estimulada a criar, explorar e construir.

É interessante que essas explorações possuam significado para o ser infantil, e que sejam realizadas de
forma lúdica, ao abordar a questão da brincadeira na educação infantil Oliveira et. al (1999, p.67) afirma
que “O brincar trabalha os conteúdos vividos pela criança ou pelo grupo [...]. Neste processo a criança
constrói o cenário necessário para que sua fantasia fique mais próxima à realidade vivida”.

Com isso, o presente artigo busca analisar as práticas educativas na educação de crianças de 0 a 3 anos
em uma creche pública de São Cristóvão/SE. Em quatro visitas in loco foi realizada entrevista
semi-estruturada com a diretora da instituição e observações em sala de aula. Foram analisados os
seguintes aspectos: ambiente de aprendizagem, no que diz respeito a dimensão física, relacional, temporal
e organização curricular; o planejamento das práticas educativas; o papel do professor; a avaliação e a
parceria com a família.
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O presente artigo compõe-se, além desta introdução e das considerações finais, de mais duas seções. A
primeira apresenta a caracterização da instituição investigada e a segunda a análise dos dados coletados.

Caracterização da Instituição

A escola investigada está localizada no município de São Cristóvão/Sergipe. Esta instituição foi fundada em
1992, atende crianças de 0 a 3 anos e uma turma de pré-escola com crianças de 4 anos. O horário dos
funcionários está dividido em dois turnos: 6h às12h e 12h às 18h, sendo que as crianças iniciam suas
atividades às 6h 30min e terminam às 17h 30min. A mesma acolhe quarenta e três crianças, possuindo
duas professoras graduadas em Pedagogia e oito funcionários divididos em cuidadoras - pessoas
responsáveis pelo banho e troca de fraldas das crianças, como também no auxílio na hora da alimentação
-, serventes e merendeiras.

Análise e Interpretação dos dados

Foram analisados os seguintes aspectos: o ambiente de aprendizagem, no que diz respeito à dimensão
física, relacional, temporal e organização curricular; o planejamento das práticas educativas; o papel do
professor; a avaliação e a relação com a família.

O ambiente de aprendizagem

Muitos teóricos da Psicologia como Vygotsky, Wallon e Piaget enfatizam a importância da interação da
criança com o meio para a construção do conhecimento. Outros autores como Kramer (2007), Oliveira
(1996) e Lima (s/d) também destacam a relevância do espaço no processo de aprendizagem das crianças.

Jean Piaget defende a ideia de que a criança se desenvolve a partir do seu contato com o meio. Para esse
autor ela constrói o conhecimento agindo sobre os objetos, é o que ele chama de conhecimentos físicos, e
ao fazer relações entre os objetos a criança adquire os conhecimentos lógico-matemáticos, esses
contribuem para o desenvolvimento natural da criança, já que permitem que elas atuem sobre o ambiente
e por isso façam as suas próprias descobertas.

É de fundamental importância que a escola proporcione espaços adequados para que ocorra esse tipo de
interação a fim de promover a construção desses conhecimentos, o que irá contribuir com a aprendizagem
e o desenvolvimento integral das crianças.

Vygotsky também falava sobre a importância do meio no desenvolvimento infantil para ele as pessoas se
desenvolvem de fora para dentro, ou seja, “o indivíduo realiza ações externas, que serão interpretadas
pelas pessoas a seu redor, de acordo com os significados culturalmente estabelecidos” (OLIVEIRA, 1993,
p. 39).

Já Wallon aponta a necessidade da criança de movimentar-se no espaço. A criança que já anda gosta de
mudar de direção, contar e achar uma lógica entre os passos, carregar e trocar objetos de lugar e muitas
outras atividades que caracterizam a exploração do espaço físico (MAHONEY (org.), 2000).

É importante ressaltar que a preocupação com a constituição e organização do espaço escolar não é uma
discussão nova, ainda no século XIX Froebel, ao formular seu modelo de jardim de infância, já ressaltava a
importância de espaços que permitissem o contato da criança com a natureza, assim como destacava a
necessidade de salas amplas e iluminadas (KUhlmann, 1998).

Na instituição observada, notamos que as salas de aula são amplas e os mobiliários são adequados a faixa
etária das crianças atendidas, no entanto as condições das carteiras não estão em bom estado de uso. A
fim de solucionar esse problema, a prefeitura do município levou os mobiliários para reforma.

A situação relatada na escola está prejudicando o desenvolvimento das atividades, pois a creche ficou com
um número reduzido de carteiras, impossibilitando as crianças de produzirem as tarefas visto que as
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mesmas carteiras são utilizadas no refeitório e nas salas de convivência.

Lima (s/d) também fala do papel do espaço escolar para despertar nas crianças a sensibilidade para
perceber os elementos da natureza e aguçar a imaginação, apresentando sempre universos
desconhecidos. Isso pode ser feito especialmente através de espaços que elas geralmente não encontram
em seu cotidiano, como áreas verdes no caso de grandes centros urbanos. Na instituição investigada as
crianças são privadas desse contato, já que não há área verde, ficando restrita a realização das atividades
em sala de aula.

A importância da área externa da escola também é destacada por Faria (1998) que diz ser ela tão
importante quanto o espaço interno. Conforme essa autora, tais espaços devem permitir o fortalecimento
da independência das crianças.

Os Tempos na Creche

Com relação à dimensão temporal e organização curricular, a rotina se constitui da seguinte forma: as
crianças chegam às 6h30min e vão para o refeitório tomar café, logo após tem o momento da escovação,
de 8h às 9h as crianças fazem a roda, neste momento elas oram, cantam, preenchem o calendário, a
professora faz a chamada e às vezes conta uma história.

Depois disso a professora aplica uma atividade, realizada em pares devido ao grande número de crianças,
há apenas uma pessoa responsável pela organização da atividade nesse momento. Às 9h30min as crianças
vão lanchar e ao retornar ficam brincando na sala.

Às 11h, as crianças almoçam, escovam os dentes e se deslocam para o dormitório. Este espaço é
composto por berços de madeiras e cômodas, onde são guardados os lençóis e as roupas, é um espaço
aconchegante possuindo uma boa iluminação bem como uma boa higiene. Destacamos que os funcionários
da creche respeitam o horário do sono das crianças, deixando-os acordar sozinhos.

Na medida em que eles vão acordando, uma cuidadora os levam para o banho, enquanto que as demais
cuidadoras cuidam da higiene pessoal (passam talco) e vestem as roupas das crianças. Logo após este
momento a cuidadora os direciona para o refeitório. Em seguida elas retornam para a sala. É válido
ressaltar que enquanto a turma menor está lanchando, a turma maior aguarda na sala, a fim de ocorrer a
permuta.

No turno da tarde não ocorre nenhuma atividade pedagógica, porque após o banho e o lanche elas
assistem televisão até a hora da saída. O que faz questionar a necessidade de um planejamento que tenha
como foco principal um melhor aproveitamento do tempo, o tempo na escola precisa refletir o direito a
mais tempo de educação. Assim, caberia a gestão escolar organizar junto com a sua equipe de
profissionais projetos que articulassem os mais variados tipos de conhecimento, ciências e tecnologias,
culturas, linguagens, expressão corporal, artes fazendo da escola um ambiente rico em possibilidades de
aprendizagens.

Com relação à alimentação, cabe destacar que a Secretaria de Educação disponibiliza nutricionistas para
fazer esse acompanhamento, essa profissional envia o cardápio e a merendeira prepara seguindo suas
orientações. No entanto, na falta dos alimentos necessários a merendeira prepara uma refeição diferente
da proposta pela nutricionista.

Organização do trabalho pedagógico

Como destaca Oliveira (1998, p. 91) “uma proposta pedagógica para as instituições de educação infantil
envolveria a organização para as crianças e com elas, de variadas atividades, com diferentes materiais e
em espaços físicos e rotinas adequadas.”

Devido a falta de mobiliários anteriormente citado a organização da sala de aula permite que as crianças
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se movimentem. Ao analisarmos este espaço percebemos que a professora organizou de forma que a
criança entre em contato desde cedo com o mundo letrado, pois existem murais com as atividades
produzidas por eles, o painel dos aniversariantes, o calendário das datas comemorativas de cada mês, o
painel do “Quantos Somos” onde as crianças, com o auxilio da professora, realizam a contagem de
quantas meninas e meninos tem na sala, quantos vieram e quantos faltaram.

Segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (2009) as atividades trabalhadas
nesta área de ensino devem “respeitar princípios estéticos, voltando-se para diferentes manifestações
artísticas e culturais que considerem a diversidade cultural, religiosa, étnica, econômica e social do país”.
Esse objetivo propõe que a criança seja capaz de criticar, de expor sua ideia, de construir seu próprio
conhecimento.

Tizuko Kishimoto (1996) defende a importância dos brinquedos e brincadeiras como forma de desenvolver
e apropriar o conhecimento da criança, visto que esses materiais são necessários para a prática
pedagógica, como também é um elemento importante no currículo.

Para Wallon, a criança precisa de um espaço para brincar, isso acarretará no seu desenvolvimento tanto
biologicamente quanto psicologicamente, pois:

[...] o brincar e o brinquedo participam, juntos, na estruturação do “eu” e na
aprendizagem da própria vida, no desenvolvimento afetivo, motor, intelectual e
social. O brinquedo, nesse aspecto é tido como um meio que possibilita à criança
conhecer e analisar o mundo e construir sua personalidade (ANDRADE, s/p,
2010).

Desta forma, os jogos, sejam de regras e/ou motores devem ser utilizados para a promoção das mais
diversas relações da criança com o conhecimento. Outras formas de obter essa relação é através de
desenhos, pinturas, poesias, músicas, teatro e dança. Enfim, o professor da educação infantil deve
planejar atividades que desenvolvam a imaginação das crianças, fazendo com que ela construa o seu
próprio conhecimento podendo pensar e solucionar situações de forma livre.

Entretanto, apesar da sala possuir bonecos de pano, bola e outros brinquedos, as crianças não têm acesso
porque estão guardados em caixas localizadas numa parte alta da estante. Com isso, notamos que as
crianças são limitadas a manusear alguns brinquedos não possuindo desta forma autonomia para escolher
o brinquedo que lhe agrada.

Um balde presente na sala nos chamou atenção, porque este estava quebrado e situava-se em um local de
fácil acesso para as crianças. Esta situação não oferecia segurança às mesmas, pois poderia machucá-las.
Cabe ressaltar que a criança precisa se sentir livre e segura na escola, por isso a necessidade de
ambientes adaptados à idade delas evitando possíveis acidentes. O espaço deve estar organizado de uma
forma que permita a socialização entre criança – criança e criança-adulto e que favoreça a sua
independência.

Com relação às atividades propostas pela professora, estas não estimulam a experiência e a criatividade,
visto que são baseadas em métodos tradicionais. Neste ínterim, Cademartori enfatizou que:

Entre as manifestações lúdicas da criança está o rabisco, exploração do
movimento e da visão. [...] O aprendizado das letras está intimamente ligado à
atividade de rabiscar [...] No primeiro ano de escolaridade estimula-se o desenho
e a escrita, sem valorizar o rabisco, atividade anterior e ordenadora tanto de um
quanto de outra.

Quando a criança cria imagens visuais mesmo tolhida pelo código de
reconhecimento, desfruta de possibilidades expressivas que serão restringidas
pela abstração do alfabeto fonético. [...] Na representação visual, a criança
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experimenta a simultaneidade do espaço; quando inicia a alfabetização, ela é
conduzida a associar a temporalidade [...] a um sinal espacial: a letra
(CADEMARTORI, 1986, p.77-78).

Com isso, os diversos recursos didáticos acessíveis a professora podem influir positivamente no processo
de aprendizado das crianças. Cabe ressaltar também, a relevância que o contato com a literatura infantil
assume nos primeiros anos da formação escolar do indivíduo. Como as crianças ainda não são
alfabetizadas uma forma de introduzi-las no “mundo” dos livros é através da contação de histórias, como
afirma Abramovich (2006) “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 (a mesma
história ou outra)” (ABRAMOVICH, 2006, p.23). Na instituição investigada observou-se, durante as visitas,
que a contação de histórias acontecia de forma esporádica, não se constituindo em uma atividade
presente na rotina das crianças.

Segundo a diretora da instituição, a creche trabalha com projetos didáticos, divididos em semestres.
Porém não existe um produto final a ser compartilhado com as crianças. No que diz respeito ao
desenvolvimento do trabalho em sala de aula, as crianças participam de forma tranquila, bem como a
professora e as crianças combinam regras de convivência, apesar da docente ter dito acreditar que na
maioria das vezes as crianças não compreendem o que está sendo ensinado.

Notamos que a professora respeita os ritmos das crianças, mas no seu planejamento pedagógico não está
previsto elementos que favoreçam as atividades em grupo, que estimulem a participação das crianças
provocando interesse e curiosidade.

Quanto a forma de avaliação adotada pela instituição, segundo a diretora, é baseada no acompanhamento
do professor nas atividades desenvolvidas em todo o processo, como também o envolvimento e a
participação das crianças na realização das mesmas. Outra forma de avaliação citada foi o
acompanhamento do desenvolvimento infantil por meio de diários, no entanto não tivemos acesso a esses
documentos.

Ressaltamos que todo o planejamento deve ser pautado na concepção de que a educação infantil não deve
oferecer apenas cuidados básicos, mas sim atividades que possibilitem o desenvolvimento global da
criança. As atividades desenvolvidas devem contemplar as áreas cognitiva, motora e sócio- afetiva, dentro
dessas atividades a brincadeira não pode ser esquecida, já que é brincando que as crianças exploram o
meio em que vivem e desenvolvem a capacidade de se relacionar com as outras pessoas.

A atuação da Professora

Com relação à professora da turma observada, notamos que essa possui uma relação harmônica pautada
no respeito com as crianças, e isso faz com que elas reconheçam a sua autoridade. Vimos também que a
professora estabelece uma relação afetiva próxima com as crianças, característica que não foi observada
nas cuidadoras que demonstraram não respeitar as competências sociais das crianças, nem tampouco
atribuir significados as suas ações. O que provoca reflexões quanto à necessidade de que os órgãos
públicos exijam no momento da contratação dessas profissionais, geralmente pessoas que possuem
apenas o nível médio, a competência necessária para desempenhar as suas atividades, bem como
invistam em cursos de formação continuada para que essas possam aperfeiçoar a sua prática.

Notamos, no entanto, que no momento reservado a brincadeira também a professora não interage com as
crianças. Essa circunstância é preocupante, pois as brincadeiras são uma forma saudável de educar,
transmitindo para a criança segurança e confiança para a inserção na vida escolar, momento em que se
separam, durante algumas horas do dia, dos seus pais. Com isso, o professor deve permitir sempre a
criança o direito a brincadeira e reservar um espaço para brincar com elas.

Outro fato que nos chamou atenção foi que as crianças não interagem muito entre si, preferem brincar
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sozinhas. Isso pode ter como causa o intervalo de tempo que a escola reserva na sua rotina, no período da
tarde, para as crianças assistirem a televisão não promovendo neste turno atividades de socialização entre
eles.

Por fim, analisamos a relação entre escola e família. A diretora relatou que a creche busca saber com os
pais o que a criança gosta, o que come e suas manias quando esta inicia sua estadia na instituição. Bem
como, os pais e professores se comunicam para falar sobre o desenvolvimento da criança nas reuniões
pedagógicas.

Considerações Finais

Diante dos dados coletados na instituição investigada, podemos apontar que em alguns aspectos os
profissionais da educação ainda pensam esse nível de ensino atribuindo-lhe um caráter assistencialista.
Isso ocorre devido ao cuidar prevalecer, em detrimento do educar.

Os profissionais da educação infantil devem planejar atividades que desenvolvam a imaginação das
crianças, fazendo com que ela construa o seu próprio conhecimento podendo pensar e solucionar situações
de forma livre. Com isso, através do brincar a criança pode desenvolver sua coordenação, suas habilidades
visuais e auditivas, seu raciocínio lógico.

Assim, os jogos e as brincadeiras dentro do contexto escolar surtem um efeito positivo, proporcionando as
crianças uma aprendizagem significativa. A ludicidade deve estar presente no ensino das crianças na
Educação Infantil, pois esta favorece um bom desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem.

Como vimos, na creche observada as crianças são privadas de manusear os brinquedos, pois estes ficam
retidos nos armários e só podem ser utilizados quando a professora permitir que as crianças utilizem,
limitando o direito de escolha da criança e criando uma situação de dependência do adulto.

Outro ponto a ser destacado é a infraestrutura da instituição, que diz muito sobre a concepção de
educação e de criança que a escola adota. Certos espaços, ou a falta deles, podem gerar uma situação de
dependência ou autonomia, por isso é importante que a escola se preocupe com esse aspecto.

Comparando as falas dos teóricos estudados e a realidade observada fica muito claro que as práticas da
referida escola deixam muito a desejar, pois oferecem poucas possibilidades de interação às crianças, de
modo que elas possam brincar, explorar o ambiente e desenvolver-se de uma forma completa.
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