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Oliveira-Formosinho e Kishimoto (2002, p. 43). 



 

 

RESUMO 

 

 

 

O estudo em questão produziu conhecimentos na linha de pesquisa Práticas Educativas e 

Formação Profissional. O tema desta investigação trata das reações das educadoras diante dos 

bebês e suas demandas no cotidiano das creches, localizadas no município de Itajaí, SC. Os 

objetivos visados foram: conhecer as principais demandas das crianças na creche; identificar 

as reações das professoras no cotidiano da creche; caracterizar as ações utilizadas pelas 

professoras ao lidar com as demandas das crianças; observar as principais dificuldades das 

professoras para atender as necessidades das crianças. Os sujeitos que integraram o grupo 

focal foram oito professoras graduadas, selecionadas conforme o tempo de atuação 

profissional de no mínimo dez anos, com o intuito de valorizar as experiências dessas 

docentes. Um dos referenciais teóricos utilizados remete-nos à Sociologia da infância, no qual 

Sarmento (2003) dirige-se as crianças como capazes de construir de maneira sistematizada 

caminhos de significação e de ação intencional, diferentes dos modos como os adultos o 

fazem em meio à realidade. Outro aporte teórico presente em nossa pesquisa destaca o 

desenvolvimento infantil, concebido por Wallon (1995) quando afirma que a criança dedica-

se a viver a infância e o conhecimento a respeito dela cabe ao adulto realizar; contudo, deve-

se considerar a experiência da criança e não o modo como o adulto a interpreta. O 

encaminhamento metodológico adotado consiste em uma abordagem qualitativa. Os dados 

indicam que as crianças demandam de suas professoras interações regulares, espontâneas, 

ativas; e são ávidas por atenção, necessitam explorar individual e coletivamente, e vivenciar 

momentos lúdicos. E para tal, as crianças precisam de incentivo do educador para mediar suas 

iniciativas em seus desafios, tentativas, acertos, erros e incidentes. São todos anseios das 

crianças que evocam proteção, amparo, consolo e, essencialmente, o contato físico constante 

entre a criança e a educadora, seja durante os cuidados corporais, seja na hora da alimentação 

e do sono. As reações das educadoras diante das demandas das crianças evidenciaram-se 

como sendo favoráveis em cinco das oito professoras, cujas ações indicaram compreensão, 

acolhimento e afetividade. Entretanto, mesmo essas professoras dotadas de empatia e sutileza 

em condições adversas emitiram respostas desfavoráveis. Quanto às outras três educadoras, 

observamos sinais de apatia, de intolerância e de agressividade perante as demandas das 

crianças, ao passo que, em raros momentos, adotaram posturas favoráveis durante alguns 

debates. A professora em seu cotidiano é afetada de modo singular por questões de seu 

cotidiano e pelos direitos e deveres de sua categoria profissional. Esse fato requer o 

investimento em políticas públicas, sociais, de saúde e de valorização do educador, sob o 

ponto de vista da urgência de cuidados dessa pessoa, cuja missão é nobre, admirável e 

indispensável à construção da sociedade. 
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ABSTRACT 

 

 

This study produced knowledge in the line of research Education Practices and Professional 

Training. This investigation deals with the theme of educators‟ reactions to babies and their 

demands in the daily routine of crèches in the town of Itajaí, SC. Its objectives were: to 

determine the main demands of children at the crèche; to identify the teachers‟ reactions in the 

daily routine of the crèche; to characterize the actions used by the teachers to deal with the 

children‟s demands; and to observe the main difficulties faced by the teachers in meeting the 

children‟s needs. A focal group was created, comprised of eight graduate teachers, selecting 

teachers with at least ten years of professional service, in order to take advantage of their 

experiences. One of the theoretical references used refers to childhood Sociology, in which 

Sarmento (2003) states that children are capable of systematically building routes of 

signification and intentional action that are different from the ways in which adults deal with 

the reality. Another theoretical support present in our research highlights the children‟s 

development, according to Wallon (1995), when he affirms that the child dedicates itself to 

living childhood, and knowledge about the child is the duty of the adult, therefore the child‟s 

experience should be considered, and not adult‟s interpretation of it. The methodological 

route adopted consists of a qualitative approach. The data indicate that children require 

regular, spontaneous, active interactions on the part of their teachers; also, they are avid for 

attention, and they need to explore and experience moments of play, individually and 

collectively. For this, children need to be motivated by the educator, who needs to mediate 

their initiatives and challenges, attempts, successes, mistakes and events. These are all 

anxieties of the children who demand protection, support, consolation and essentially, 

constant physical contact between the child and the educator, whether during bodily care or at 

the time of feeding and sleep. The educators‟ reactions, when faced with the children‟s 

demands, were favorable in five of the eight teachers, whose actions indicated understanding, 

welcoming and affectivity. However, even these teachers who showed empathy and subtlety, 

in adverse conditions they sometimes gave favourable responses. As for the other three 

educators, signs of apathy, intolerance and aggressiveness were observed in response to the 

children‟s demands, while in rare instances, they adopted favourable positions during some 

debates. The teacher, in her daily routines, is affected in a unique way in her questions of 

private life and in the rights and duties of her professional category. This fact requires 

investments in public, social and health policies and valorization of the educator, from the 

point of view of the urgency of care of this person, whose mission is noble, admirable and 

indispensible for the construction of society. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Ao iniciarmos nossas reflexões, destacamos a Profissão Docente e a Educação 

infantil como sendo os principais eixos temáticos em nosso estudo. Sendo assim, 

desenvolveremos nossas discussões sob os referenciais teóricos fundamentados pela 

Sociologia da infância, por meio da Psicologia do Desenvolvimento Infantil de Wallon e, 

certamente, ancoradas nos estudos de autores em Educação Infantil de 0-3 anos de idade.  

   À medida que refletimos, mediados pelo ponto de vista adotado por Sarmento 

(2003), observamos em sua análise, o entendimento acerca da necessidade de transcender a 

intuição de infância adulto-centrada. Esse modo de conceber a criança mostra-se bastante 

arraigado em nossa cultura, cujo impacto reflete na percepção dos modos diversos de ser, de 

sentir, de pensar e de agir das crianças. São modos de agir e reagir que medeiam as relações, 

cujos reflexos repercutem sobre a qualidade das interações dos adultos no papel de pais e de 

educadores, quando em contato com as crianças pequenas - sem que nos esqueçamos do fato 

de que essas crianças encontram-se circunstancialmente vulneráveis no âmbito psicofísico, 

condição decorrente dos processos de desenvolvimento e de aprendizagem em determinadas 

etapas da vida infantil. 

É relevante refletirmos sob o ponto de vista da valorização das interações entre 

educadoras e bebês, com ênfase à humanização, à qualidade das relações entre as partes, à 

atenção aos fatores relativos ao bem estar, às condições de trabalho das profissionais e ao 

impacto das ações dos adultos sobre as crianças. Por meio das “culturas da infância”, 

Sarmento (2003) reflete que as crianças são capazes de construir de maneira sistematizada 

caminhos de significação e de ação intencional diante do mundo. Esses mecanismos são 

totalmente diferentes dos modos como procedem os adultos ao significar e a agir em meio à 

realidade. Para Sarmento (2004, p. 1): “Conhecer as „nossas‟ crianças é decisivo para a 

revelação da sociedade, como um todo, nas suas contradições e complexidades”.  

Quando concebemos o plano do desenvolvimento de bebês e das crianças pequenas, 

utilizamo-nos das ideias de Wallon (1979), identificando o valor e a originalidade de sua 

teoria, ao responder com eloquência às questões de desenvolvimento infantil nos dias atuais. 

Os educadores em sua prática docente, ao integrarem o processo de cuidar e educar, tornam-

se figuras decisivas no tocante às relações e às interações com as crianças e delas entre si, no 

âmbito do desenvolvimento e da aprendizagem infantil, o que nos remete ao pensamento de 

Wallon (1979) quando pontua: 
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Uma educação que queira respeitar a totalidade da personalidade e a integridade dos 

processos realizados deverá utilizar, ao contrário cada época da infância para 

assegurar às disposições e às aptidões correspondentes ao seu pleno 

desenvolvimento, de forma que entre elas não existam atrofiadas ou extraviadas, 

mas também de modo que à sucessão das idades corresponda uma integração 

progressiva das actividades mais primitivas nas mais evoluídas. (WALLON, 1979, 

p. 14). 

 

A condição de uma criança muito pequena é delicada e complexa, reflete a sua 

completa vulnerabilidade, dependência física e afetiva diante de um adulto. A pequena 

criança para sobreviver e desenvolver-se, tendo preservada a sua integridade física e 

emocional, está sujeita a todos as formas de mediações e interferências. Experiências que 

automaticamente serão incorporadas, agregadas ao seu comportamento no decorrer de seu 

desenvolvimento e construção da personalidade. Por intermédio da teoria psicogenética do 

homem, das questões psicológicas da infância e do desenvolvimento da criança é que Wallon 

(1979) chama a atenção para entendimento do modo de ser em cada idade. 

 
O desenvolvimento psíquico da criança é composto de estádios que não são a estrita 

continuação uns dos outros. Entre eles existe a subordinação, mas não identidade de 

orientação funcional. As actividades mais primitivas são mais recentes e integram-se 

nestas últimas mais ou menos completamente. (WALLON, 1979, p. 12). 

 

Consideramos as transformações as quais a sociedade vem atravessando, incluindo as 

reais exigências do mercado de trabalho, fatores que incidem sobre as práticas profissionais 

dos pais, sobre as dinâmicas familiares e, inevitavelmente, sobre a rotina das creches. De 

modo que, ao discutirmos os direitos à qualidade de vida e ao bem estar das crianças, 

consideramos uma gama de iniciativas que devem favorecer a saúde, a nutrição, o acesso à 

educação, à cultura, ao lazer, à liberdade, à atenção às demandas emocionais, ou seja, 

condições de vida dignas junto da família, como referem Vasconcellos, Aquino e Dias (2008). 

A forma como a criança entende a realidade não corresponde à representação que um 

adulto faz dela. A criança pode transcender a pessoa na medida em que a sua experiência 

diferencia-se da do adulto em outras possibilidades. Conforme Wallon (1995), a criança 

dedica-se a viver a infância, já o conhecimento a respeito dela cabe ao adulto realizar; é 

preciso, contudo, considerar a infância com base na experiência da criança e não pelo modo 

com o adulto a interpreta.  

Os adultos ao relacionarem-se com as crianças tendem a buscar referências por meio 

de sua própria história, seus registros de vida psíquica, o que implica no risco de realizar uma 

projeção da imagem construída do presente e, não de fato, a ocorrência autêntica da infância 

no passado. Sobre isso Wallon (1995) comenta: “Deste modo é muito difícil observar a 
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criança sem lhe emprestar alguma coisa dos nossos sentimentos ou das nossas intenções”. 

(WALLON, 1995, p. 36). 

A intensidade das emoções captadas durante os encontros de grupo focal tem 

relevância pelo fato de ampliar o ponto de vista de observação e de análise das reações das 

educadoras, durante as interações entre elas e os bebês com suas respectivas demandas. 

Acerca dos estudos orientados para as emoções na espécie humana, Wallon (1979) aponta: 

 
Com efeito, na espécie humana, são as relações afectivas com o meio que começam 

por dominar o comportamento. A partir da idade de os 6 meses, a gama das trocas 

emotivas com o meio próximo está praticamente toda adquirida pelo que pode dar e 

este estádio o nome de emocional. (WALLON, 1979, p. 61).  

 

Ainda, sob a mesma concepção de infância, resgatamos o que pensa Tristão (2004) ao 

discutir as ações de educar e de cuidar das crianças, sob o foco de humanização das relações, 

com ênfase à pessoa do educador em suas necessidades pessoais e profissionais. Perante essas 

reflexões, enquanto pesquisadores, temos a oportunidade de avançar acerca dos estudos 

referentes ao aspecto das reações das educadoras, como fator constitutivo das interações entre 

professoras e bebês no contexto das creches.  

Posto isso, inserimos o nosso tema de pesquisa com o propósito de aprofundar as 

análises, sobre o fenômeno que envolve as reações das educadoras diante dos bebês e suas 

demandas no cotidiano das creches (Ver apêndice A e B). Identificamos que o campo de 

pesquisa ainda é pouco explorado em termos de investigação e de intervenção, o que nos 

motiva a conhecer as dinâmicas de interação, as atitudes adotadas pelas educadoras. 

Nesse contexto, elegemos a seguinte questão norteadora desta pesquisa: Quais as 

reações das educadoras diante dos bebês e suas demandas no cotidiano das creches?  

Definimos, assim, os seguintes objetivos, a partir da fala das educadoras:  

 

 conhecer as principais demandas das crianças na creche; 

 identificar as reações das professoras no cotidiano da creche; 

 caracterizar as ações utilizadas pelas professoras ao lidar com as demandas das 

crianças; 

 observar as principais dificuldades das professoras para atender as necessidades 

das crianças. 

 

Conforme a problemática e os objetivos referidos, realizamos uma pesquisa baseada 

em sessões de Grupo Focal com as professoras de creche, de acordo com o que está descrito 

no capítulo 4, relativo ao estudo e caminho metodológico. O estudo em questão envolve 

professoras graduadas no curso superior de Pedagogia, ocupantes de cargos efetivos, cuja 
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atuação está vinculada às creches populares do município de Itajaí, SC. A seleção das 

educadoras para integrarem o grupo focal ocorreu com base no critério relativo ao tempo 

mínimo de 10 (dez) anos de prática, e as demais considerações serão apresentadas no item 4.1 

reservado à descrição dos sujeitos da pesquisa. 

Compreendemos que a relevância do presente estudo consiste em dirigir o foco das 

investigações e das discussões sobre os fenômenos da pequena infância, de modo a considerar 

os fatores que integram os fazeres, as reações emocionais das educadoras, seus contextos de 

trabalho, suas possibilidades e suas limitações para atuar. Entendemos que a atuação 

profissional desse grupo sugere atenção humanizada, acompanhamento e cuidados com a 

saúde, com o bem-estar físico e emocional das educadoras infantis, assim como a construção 

de espaços para tratar com ampla dedicação às questões de formação inicial e continuada 

desses docentes.  

Para tal, adotamos a sistemática de investigação voltada para as práticas de Grupo 

focal, com o intuito de oportunizar espaços favoráveis à reflexão, ou seja, criar um contexto 

profícuo ao debate de temas pertinentes ao contexto de pesquisa, orientado para os interesses 

do grupo em discussão, visto que cogitamos, ainda, possíveis devolutivas, orientações e 

sínteses críticas das questões abordadas. 

Os grupos focais devem proporcionar momentos que viabilizem o desenvolvimento e 

discussão de temáticas que auxiliem na aquisição de novas ferramentas possíveis de serem 

inseridas na atuação dos sujeitos envolvidos. Conforme Kitzinger e Barbour (1999): 

“Qualquer discussão de grupo pode ser chamada de um grupo focal, contanto que o 

pesquisador esteja ativamente atento e encorajado às interações do grupo”. (BARBOUR, 

2009, p. 20). 

Enfim, por meio da pesquisa orientada para as questões de Grupo Focal, produziremos 

conhecimentos dirigidos para as realidades das práticas docentes em educação infantil. Temos 

o propósito de abordar os tópicos relevantes acerca das reações das educadoras diante dos 

bebês e suas demandas no cotidiano das creches, localizadas no município de Itajaí, SC. 

No segundo capítulo serão contemplados os temas relativos à formação das educadoras 

infantis. 
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2 A CONSTITUIÇÃO DOCENTE  

 

Ao revisarmos a literatura produzida até o presente momento, o propósito consiste em 

resgatar os estudos científicos dirigidos às temáticas de Formação Docente e às pesquisas 

orientadas para a educação infantil, inseridas entre a faixa etária de 0 a 3 anos de idade. 

  Quando resgatamos os estudos de Fortunati (2009), baseados na experiência de San 

Miniato, identificamos que o autor dedicou-se às questões de desenvolvimento social, 

comunicativo e linguístico dos primeiros anos de vida. O autor investiu, igualmente, em 

experiências de formação, em pesquisas relacionadas aos contextos educativos da infância, 

em trabalhos desenvolvidos pelas imediações da Toscana, ampliando-se para outras 

localidades da Itália, em países como: o Brasil, a Espanha, a Inglaterra, a Dinamarca e os 

Estados Unidos. Isso significa dizer que, enquanto pesquisadores brasileiros, nos 

identificamos, estamos inseridos em um contexto de ampla articulação, cuja realidade 

configura importantes investimentos, ou seja, avanços relativos à demarcação e à conquista de 

valoroso espaço no campo da educação infantil. 

 Faria (FORTUNATI, 2009, prefácio), em São Paulo, dedicou-se a refletir sobre a 

profissão docente como uma prática a ser associada e compartilhada com a família, tendo 

como propósito central de ambas as partes, o protagonismo das crianças e não somente a 

ênfase às questões pedagógicas. Diante de tal ponto de vista, observamos as contribuições do 

entendimento diferenciado acerca das condições relativas à infância, o modo como os adultos 

compreendem, interagem e medeiam o desenvolvimento e as aprendizagens das crianças. 

Já, em Barcelona, Balaguer (FORTUNATI, 2009, prefácio) discute sobre a superação 

de antigos paradigmas, sustentados pela forte tradição pedagógica escolar, ao transcender tal 

contexto e aderir a uma postura de renovação, de esperança e de confiança, no sentido de 

compreender a realidade que envolve a infância. A pesquisadora diz, ainda, que a experiência 

de San Miniato resgata os princípios de renovação em termos pedagógicos, cuja base está 

alicerçada na democracia, no diálogo e na curiosidade de aprender com os outros. 

Entendemos que essa autora discute temas de grande significância relativos à educação 

infantil, cujas ideias e atitudes são arejadas como métodos pedagógicos baseados em valores 

significativos, agregados ao desenvolvimento e às aprendizagens das crianças.  

Moss (FORTUNATI, 2009, prefácio), em Londres, comenta sobre a repercussão da 

experiência italiana em educação infantil, a qual trata da qualidade do projeto e dos avanços 

na prestação de serviços educacionais, convertidos em reais benefícios às crianças pequenas e 
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às suas famílias. O autor destaca, sobretudo, o fato de Fortunati valorizar três importantes 

eixos de base em sua experiência, conforme os valores relativos: a ação protagonista da 

primeira infância, o caráter aberto e escolar do trabalho educativo e a relevância da integração 

da família, junto ao projeto de educação dos filhos. O pesquisador britânico enfatiza que o 

protagonismo implica em uma intuição que vem a enriquecer e inovar o modo de conceber a 

criança em suas competências, curiosidade, sociabilidade, criatividade, enquanto ser ativo, 

forte; enfim, com alto potencial para a construção de identidade e para a produção de 

conhecimento. Dentre estes projetos pedagógicos inovadores, destacamos o incentivo a 

presença e o envolvimento dos pais no processo de educação dos filhos, evidência entendida 

por nós como meio de superação e avanços, dedicados ao bem estar de educadores, família e 

crianças. 

O trabalho de Mantovani (FORTUNATI, 2009, prefácio), em Milão, é destacado pela 

visão de que a boa sociedade revela-se por meio de um sistema educacional de qualidade, 

principalmente quando o foco das atenções são crianças pequenas. A autora discute acerca da 

competência precoce da criança, sobre a construção social do conhecimento, e a respeito da 

complexidade da ecologia das relações e dos contextos de vida. E trata, também, dos recursos 

para a leitura, modos de percepção e de valorização das qualidades dos sujeitos, em condição 

de coexistência no ambiente educativo de infância. Diante desses estudos, pontuamos o 

aspecto social da formação cognitiva durante a infância, os benefícios da leitura aplicada às 

crianças pequenas, a atenção ao plano perceptivo e o destaque ao potencial delas em meio as 

suas interações. 

Os resultados da pesquisa de Macarini, Martins e Vieira (2009) indicam a mobilização 

de pais e de professores para a necessidade de maior troca e comunicação. Exemplo disso é o 

surgimento de iniciativas por parte da creche investigada, favorecendo o contato entre as 

mães, os pais e os professores. Utilizou-se, ainda, o recurso de mediação entre as partes por 

meio da entrevista inicial com crianças recém-chegadas. As reuniões periódicas visavam 

favorecer a interação entre educadoras e pais, ao passo que a resposta por parte da família 

indicou o caráter de satisfação referente ao trabalho da creche. Isso nos faz refletir sobre a 

qualidade das interações, os espaços orientados para o diálogo; enfim, pensar acerca das 

estratégias aproxima e propicia um diálogo autêntico e produtivo entre educadoras, pais e 

crianças pequenas.  

Estudos como os de Vasconcellos, Aquino e Dias (2008) tratam da Educação Infantil 

em Pesquisa e Temas desenvolvidos desde 1987, com o propósito de viabilizar ações que 
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desenvolvam iniciativas de formação continuada para os educadores infantis. A modalidade 

utilizada nos estudos desses autores foi a de pesquisa-intervenção, uma investigação ocorrida 

paralelamente ao processo de formação continuada. 

O trabalho foi executado em três situações: no primeiro momento, os sujeitos 

selecionados foram vinte e três educadoras e vinte e três mães de creches públicas. No 

segundo tempo, participaram vinte e sete professoras e vinte e sete mães de creches 

particulares da mesma localidade. No terceiro acontecimento da pesquisa, integraram o estudo 

dezoito educadoras e familiares, vindas de quatro creches comunitárias de outro município. 

O referencial teórico considerado foi a corrente sócio-histórica, cuja ênfase implica em 

uma interface entre fatores maturacionais e culturais, que, no âmbito do desenvolvimento, 

revela que o mecanismo psicológico dos sujeitos é construído, tendo em vista as 

transformações biológicas e os eventos sociais. Em virtude das necessidades levantadas pelas 

professoras, estas sugeriram novas formas de atuação, incorporando, assim, novos referenciais 

em suas práticas; porém, revelando em seus discursos, a contradição entre os saberes e as 

práticas. 

As profissionais, ao buscarem o aprimoramento no decorrer de seus percursos 

profissionais, visavam transcender a condição de falta de conhecimento, adotar uma atuação 

respaldada no processo de ressignificação de saberes. Dessa forma, os resultados apontaram 

para o fato de que a qualificação dos profissionais, a formação dos educadores e demais 

colaboradores, são iniciativas que implicam na elaboração de um novo projeto em caráter 

coletivo. Baseado na reconstrução de sentidos, de significados e de valores que integrem uma 

nova racionalidade que sustente todas as realidades da infância. Por intermédio desse enfoque 

apresentado, pensamos que é primordial dirigir o olhar e as atenções para a pessoa do 

educador infantil, ao investir em recursos sob o ponto de vista pessoal e profissional. 

A temática referente às concepções de professoras sobre a criança Ideal/Fácil/Difícil e 

o alcance da autonomia, cujo foco está sobre as práticas pedagógicas cotidianas, são estudos 

desenvolvidos por Almeida e Dessandre (2008). Estes compreendem a educação infantil 

como um período favorável de construção de valores morais em que educadores e crianças 

revalidam seus princípios em meio à dinâmica social. A pesquisa enfatiza, ainda, os aspectos 

favoráveis da condição de autonomia para efeito da desnaturalização das concepções de 

criança. 

Os resultados das análises revelaram que a criança fácil é aquela que está em busca de 

independência, mas precisa de auxílio das pessoas. Já o sujeito considerado difícil é aquele 
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cujas atitudes atrapalham quem educa, pelo fato de a criança discordar e questionar a 

professora. As educadoras constataram a possibilidade em considerar as qualidades positivas 

de uma criança entendida como difícil, do mesmo modo que uma criança considerada fácil de 

lidar pode apresentar comportamentos difíceis. Enfim, o estudo sugere uma articulação entre 

psicologia e educação, no sentido de compreender as diferenças entre as crianças. A pesquisa 

aqui descrita faz-nos refletir sobre as diferentes características e a intensidade das demandas 

apresentadas por cada criança e dirigida à pessoa do educador infantil. Ao ponto que as 

professoras absorvem elevados níveis de sobrecarga física e emocional em seu cotidiano.  

O trabalho produzido por Jorge, Reis e Nascimento (2008) esboça o tema sobre as 

práticas cotidianas e concepções de desenvolvimento de professoras de educação infantil.  O 

estudo pretendeu observar a visão que integra os modos de dizer e de fazer no cotidiano das 

educadoras. Os resultados obtidos revelaram a presença de uma noção ambientalista, 

incorporada nos discursos das professoras e, ainda, a ocorrência de iniciativas voltadas para a 

interação social e a aprendizagem de hábitos. Enfatizamos nesta pesquisa o fato de que as 

educadoras constituem o seu cotidiano profissional, mediado por determinado entendimento 

da realidade e cujos reflexos incidem sobre os seus atos de cuidar e educar as crianças. 

Esse estudo destaca a relevância em considerar a criança como ser integrante do grupo 

de pertencimento familiar. Gomes (2008) aborda as concepções das mães e das professoras de 

educação infantil: os resultados obtidos sugerem uma tendência de mães e de professoras que 

valorizam de modo excessivo as iniciativas que reforçam o caráter de submissão e alienação 

na formação das crianças.  

Estudos realizados por Bógus et al. (2007), acerca dos cuidados oferecidos pelas 

creches e sob o enfoque perceptivo das mães e das educadoras, visavam conhecer as 

percepções de mães de crianças de 0 a 2 anos, sobre os cuidados desenvolvidos pelas creches 

frequentadas por seus filhos, assim como identificar as concepções das educadoras sobre o 

seu papel acerca dos cuidados com as crianças e da atenção dedicada às famílias. Para o 

estudo utilizou-se a abordagem qualitativa de pesquisa e aplicação da técnica de grupo focal.  

Os resultados do estudo referentes às expectativas das mães apontaram para a presença 

de três eixos temáticos: as relações da família com a creche, os cuidados prestados pela creche 

à criança e a creche enquanto política pública. Quanto aos grupos das educadoras emergiram 

os eixos orientados para: as dificuldades dentro das rotinas de trabalho, a relação educadora-

família, as relações com a coordenação da creche, a inserção e a capacitação profissional. As 

considerações referentes às mães retrataram uma concepção entendida como privilegiada, 
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pelo fato de a família ter acesso às creches, porém elas apresentaram baixo nível de exigência 

com relação aos cuidados prestados. Mais uma vez resgatamos nossa questão de pesquisa ao 

trabalharmos com o grupo focal, orientadas para as discussões cujos temas envolvem as 

interações entre educadoras e suas reações, bem como as crianças e suas demandas no 

cotidiano das creches. Reconhecemos o ponto de vista deste estudo ao identificarmos a 

relevante função dos grupos focais, dirigidos aos debates sobre os cuidados relativos às 

interações entre as educadoras, as crianças e as suas famílias. 

O estudo de Oliveira et al. (2006) retrata a realidade das relações com ênfase nos eixos 

de aprendizagem, de identidade e de teoria-prática. Foram investigados, também, os 

repertórios utilizados por professores de crianças de zero a seis anos de idade, participantes do 

curso de formação docente, com o propósito de observar o impacto das experiências 

formativas sobre as educadoras. A pesquisa reflete sobre identidades profissionais e pessoais 

das educadoras de creche, com o sentido de significar o processo de construção social, por 

intermédio das interações ocorridas entre as educadoras e as crianças. Cada qual tem suas 

histórias de vida entrelaçadas, tecidas, configuradas em modos de ser e de agir nos grupos de 

educação infantil, bem como nos demais espaços da vida pessoal, social e de aprendizagem. 

Os resultados obtidos revelam que as Adis (Alunos Iniciais em Formação Docente), ao 

assumirem a autoria do próprio texto, enfatizam as ações de dispersão do sujeito, o sentido e a 

forma de inserir-se no processo de transformação. Esse estudo retrata que o aluno esconde-se, 

aparece, incorpora e rejeita sentidos existenciais, o que implica em dar espaço e voz ao aluno 

que produz conhecimento sob a forma de narrativa. Verificamos que pesquisas como esta 

valorizam a história pessoal e profissional produzida pelas próprias educadoras, ao refletirem 

e apropriarem-se de suas trajetórias descritas. 

A pesquisa realizada por Beraldo e Carvalho (2006) investiga o caráter de satisfação e 

de insatisfação relativos ao estresse ocupacional. A investigação foi realizada com educadoras 

de creches, por meio de grupos focais e entrevistas e ainda abordou temas como as formas de 

enfrentamento (coping) em situações estressantes. Os resultados foram obtidos com base em 

uma análise qualitativa dos dados, referentes às categorias de satisfação, de insatisfação e de 

esgotamento. Os pesquisadores concluíram que a criança é a fonte principal de satisfação no 

trabalho, embora gere, também, preocupações. Observamos por meio deste estudo, a 

identidade com nosso tema de pesquisa, voltado para a saúde dos sujeitos, suas qualidades 

pessoais e profissionais em contato com crianças pequenas, ao tratarmos das reações das 

educadoras diante das demandas das crianças no cotidiano das creches. 
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A pesquisa desenvolvida por Freitas e Shelton (2005), acerca da Atenção à Primeira 

Infância nos EUA e no Brasil, destaca o impacto das transformações culturais, sociais e 

econômicas sobre as políticas públicas de atendimento à criança pequena. O estudo discute 

sob a perspectiva histórica, as políticas no Brasil e nos Estados Unidos da América, ao 

considerar as noções de cuidado e educação em pesquisa e formação de professoras de 

crianças de 0 a 6 anos.  

Essa atuação ocorreu em períodos diferenciados nas redes particular, pública estadual 

e municipal e, desde 1987, na rede federal, no Núcleo de Desenvolvimento Infantil (NDI), 

vinculado ao Centro de Ciências da Educação (CED) da Universidade Federal de Santa 

Catarina (UFSC). Os resultados indicaram que a ação de cuidar é desvalorizada no 

atendimento à primeira infância, de forma que se faz necessário reconstruir a concepção 

acerca do modo de cuidar, enquanto direito da criança aos cuidados e à educação, pois a 

pesquisa sugere iniciativas no âmbito das políticas públicas da pesquisa e das práticas, 

sugerindo-nos pensar sobre a atenção dedicada à pessoa do educador, com ênfase em sua 

saúde psicofísica e os desdobramentos de sua condição no tocante ao critério de bem estar e 

disponibilidade para tratar das demandas presentes no contexto de educação infantil. Por meio 

desta pesquisa, enfatizamos a importância de dirigir os cuidados ao bem estar do educador 

infantil, ao promover políticas e ações que humanizem e preservem os direitos de crianças e 

professoras. 

Ao enfatizarmos os estudos sócio-antropológicos da relação adulto-criança, 

resgatamos as reflexões de Sarmento (2003) sobre os jogos de guerra e acerca das crianças 

como construtoras de cultura - suas ideias relativas às culturas produzidas para as crianças e 

por elas. O autor discute também a questão da gramática das culturas da infância e a respeito 

da função do jogo simbólico; enfim, são debates relevantes ao tratarem da superação do ponto 

de vista psicologizante. 

Ao adotarmos uma visão sócio-histórica, a ênfase ocorre frente à valorização das 

culturas da infância em seus modos de interação com seus pares e com os adultos, sugerindo 

um olhar inovador e outro espaço reservado para o ser criança. Sarmento (2004) pontua que o 

imaginário infantil é uma base de conhecimento e não uma imaturidade ou algo que falta na 

criança, mas sim um fator inerente à condição da infância que permite a interação de modo 

sensível e criativo com a realidade e com os outros, sobretudo com os adultos. 

Sarmento (2004), ao tratar da Sociologia da infância, reflete, ainda, sobre os temas da 

institucionalização moderna da infância, sobre a reinstitucionalização na 2ª modernidade e 
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acerca do lugar da infância. O autor trata da interatividade e fala da função da ludicidade, da 

fantasia do real e da reiteração. Dessa forma, os estudos de Sarmento contribuem e enfatizam 

o que desenvolvemos em nossa pesquisa voltada para a profissão docente e educação infantil. 

São reflexões que recaem nas formas cotidianas do educador compreender e interagir com as 

crianças pequenas e suas demandas, convocando-nos a adotar um olhar inovador voltado para 

a infância, de modo a instrumentalizar a pessoa que cuida, educa; enfim, acompanha as 

crianças pequenas em seus processos de desenvolvimento, de formação de identidade e de 

aquisições em termos de aprendizagens mediadas pelos adultos. 

A contribuição de Martins Filho (2005), sob o mesmo ponto de vista, aborda temáticas 

como base em Projeto com Crianças, Educação, Culturas e Cidadania Ativa (CECCA), e o 

subprojeto: Culturas da Infância: as Produções Simbólicas das Crianças e dos Professores de 

Educação Infantil (CIPROCEI). A pesquisa trata do modo como ocorrem as relações entre 

adultos e crianças, as marcas decorrentes das relações estabelecidas e discute, também, as 

condições referentes ao tempo, ao espaço, às atividades oportunizadas pela instituição e 

mediadas por seus educadores. Assim, os resultados obtidos destacam que a criança age por 

recombinações, interpretações e modificações de situações de seu mundo, o que lhe 

possibilita elaborar seus próprios modos de ação, produzindo as culturas de pares. Ao 

interferir junto à realidade, a criança adota um modo particular de assimilar, dar sentido aos 

acontecimentos e a materialidade construindo uma linguagem própria. Posto isso, retomamos 

o nosso tema de pesquisa, cujos eixos temáticos articulam-se à profissão docente e à educação 

infantil. Consideramos, enquanto pesquisadores, a função das questões antropológicas e 

sociológicas como alicerces do processo de construção humana, os quais são determinantes na 

orientação das relações entre adultos e crianças. 

Nesse contexto, observa-se o fator de qualidade das interações entre as partes 

envolvidas de maneira a retratar os papéis desempenhados por educadores e crianças, 

confrontando-nos com nossa questão de pesquisa, no sentido de investigar sobre as reações 

emocionais das professoras, ao lidarem com demandas dos bebês no contexto das creches.   

Em pesquisa realizada por Tristão (2004), o foco voltou-se para conhecer, caracterizar, 

descrever e analisar a constituição da prática pedagógica de professoras de bebês (crianças de 

0 a 1 ano) que atuam em uma creche conveniada com a Prefeitura Municipal de Florianópolis, 

SC. Partindo da análise do material coletado no berçário, a percepção foi a de que o trabalho 

docente realizado com crianças pequenas é dotado de uma concepção de infância 

desenvolvida na prática cotidiana. O cuidado com o outro também foi uma marca da ação 
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docente com bebês, levando a percepção de crianças e de professoras como pessoas inteiras, 

provocando uma discussão sobre a díade “cuidar e educar” e suas implicações para a 

educação. 

Os resultados apontam que os cursos de formação não se configuram eficazes no 

preparo para a atuação profissional. O aprendizado de ser professora de crianças pequenas é 

adquirido pela experiência cotidiana, empírica, decorrente das relações com as crianças. As 

experiências como mães, mulheres e professoras de outros níveis educacionais, são 

determinantes para apropriação de um papel profissional em processo de construção. Ainda 

que a educadora atue em condições desfavoráveis ou adversas, em regime de contrato 

temporário, em uma unidade sem qualquer garantia de espaço para a reflexão e formação 

profissional, ela mostra-se ética, e crítica. Contudo, verificou-se a presença de uma professora 

que, apesar de todas as adversidades, tornou-se profissional sustentada em referenciais éticos, 

dotada de uma postura crítica diante da realidade e do seu próprio trabalho. 

Em face aos estudos já referendados, entendemos que a questão central de nossa 

pesquisa coaduna com as investigações descritas até o momento, quando tratamos das reações 

emocionais das educadoras, ao serem confrontadas com as demandas concretas das crianças 

no cotidiano das creches. A ênfase de nosso estudo orienta-se à pessoa da educadora infantil, 

envolvida no processo de cuidar e de educar as crianças pequenas. De modo que, no próximo 

capítulo, trataremos da temática relativa à educação dos bebês e das crianças pequenas. 
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3 A EDUCAÇÃO DOS BEBÊS 

 

 Ao considerarmos as reflexões de Wallon (1979) acerca do desenvolvimento humano, 

entendemos que as emoções traduzem-se por meio de manifestações e de necessidades 

biológicas. São ocorrências que atuam sobre o ambiente, mobilizam-no em favor dos vínculos 

entre os indivíduos e resgatam um forte traço de socialização. O contexto social é um terreno 

fértil em possibilidades para a construção do universo simbólico incorporado ao movimento 

da humanidade durante o processo histórico.  

Sobre as reações, entendemos que tais acontecimentos decorrem tanto de ordem 

racional quanto do plano das emoções, as quais podem ser vivenciadas pelos adultos como 

experiências-respostas que revelam determinada situação física e psicológica, evocada diante 

dos estímulos do meio ambiente. Segundo Wallon (1979 p. 289): “Nossa experiência é feita 

das realidades com as quais as circunstâncias da vida nos puseram em contato. Temos uma 

tendência espontânea para a identificar com estas realidades”.  

Quando refletimos acerca das reações das educadoras e das demandas dos bebês, 

utilizamo-nos dos pareceres de Wallon (1979) por intermédio da psicogênese, cujo estudo 

dedica-se ao processo de transformação da criança em adulto. O estudioso desenvolve uma 

análise evolutiva do recém-nascido até a sua fase adulta, com ênfase nas dimensões orgânica e 

social, sobretudo, quanto à influência do meio em que a criança tem sustentadas as suas 

experiências. “Mas o seu desenvolvimento ulterior pode variar muito, consoante encontre ou 

não ocasiões para se manifestar. É aqui que intervém o meio, que é complemento o meio 

indispensável da função.” (WALLON, 1979, p. 57). 

Sendo assim, consideramos ainda o fato de que tanto as educadoras quanto os bebês 

encontram-se envolvidos no processo humano de interação, em que ambos reagem e 

expressam-se com relação ao meio. Cada qual com suas possibilidades e limitações atreladas 

às características pessoais, aptidões decorrentes do desenvolvimento psicofísico de adultos e 

crianças. Sobre isso, Wallon (1979) afirma  

 
[...] a criança aprende a conhecer os outros, enquanto outras pessoas, capazes de andar 

com ela, capazes de se aproximarem dela, tal como ela pode aproximar-se delas, 

capazes de falar com ela se esforça por falar. Institui-se a partir dessa idade uma 

espécie de reciprocidade. A criança aprende que para qualquer acção não há apenas 

um pólo, o seu, mas que há dois pólos, o pólo daquele que realiza a ação e o pólo 

daquele que é o objecto da acção. (WALLON, 1979, p. 204). 
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As reações emocionais são parte constitutiva e determinante do caráter humano, 

fazendo-se presentes em todas as circunstâncias do desenvolvimento humano. Quando na fase 

adulta, o sujeito vive em um determinado momento evolutivo, sendo dotado de habilidades 

físicas, intelectuais e emocionais específicas dessa condição. Conforme Wallon (1979, p. 46), 

“[...] todo facto psíquico, tal como todo facto biológico, colhe as suas origens de um contato 

entre o ser vivo ou o ser psíquico e o seu meio, ela não decide a priori a parte que lhe cabe, 

na sua produção, a natureza do meio ou à do ser que reage”. 

Uma personalidade em processo de desenvolvimento e constituição, como é o caso de 

bebês, encontra-se em berçários de creches de educação infantil, cuja faixa etária compreende 

o intervalo entre zero (0) e três (3) anos de idade - etapa de desenvolvimento em que os bebês 

requerem atenções e cuidados constantes, sobretudo, por apresentarem condições que variam 

em suas características e em seus graus de intensidade, quanto às suas demandas pessoais. 

 De acordo com o que discute Wallon, sobre a qualidade das exigências apresentadas 

pelo bebê desde o seu nascimento, até o momento em que possui maior autonomia em seu 

desenvolvimento psicofísico; esse ser, ainda pequeno, depende totalmente dos cuidados de um 

para sobreviver, interage com o meio ambiente de modo imediatista, ou seja, suas atitudes 

revelam uma interação com o meio social voltada para: “[...] o que faz o objeto imediato da 

sua actividade, ou seja, o conjunto mais ou menos indiferenciado, o complexo de objetos e de 

circunstâncias com que está simultaneamente ocupad[o]”. (WALLON, 1979, p. 345). 

As questões identificadas como sendo de ordem fisiológica são aquelas relacionadas 

aos cuidados básicos com alimentação, sono, micção, evacuação, higiene, atenção para 

sensações reativas à dor, ao frio, ao calor, dentre outras manifestações orgânicas orientadas 

para o bem-estar dos bebês. Para Wallon (1979), um adulto ao relacionar-se com uma criança 

pequena deve considerá-la um ser cujas necessidades devem ser preenchidas, já que esta nada 

pode fazer por si só, sendo, assim, manipulada por outro, servindo este de modelo para suas 

primeiras atitudes. 

Observamos, ainda, que o adulto experimenta, em seu cotidiano, a contradição entre as 

suas possibilidades de ser e o modo de ser da criança, ambos compartilham semelhanças e 

diferenças. As semelhanças fazem-se presentes pelo caráter sócio-antropológico e ontológico 

das relações, ao mesmo tempo em que são observadas as significativas diferenças relativas às 

etapas de desenvolvimento do ser humano. No entanto, os adultos e as crianças pequenas 

compartilham de uma semelhança sócio-antropológica e ontológica, que os demarcam em 

suas particularidades e transformações durante o processo de construção das suas identidades 
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humanas. Entretanto, demarcamos, ainda, as demandas de ordem emocional dos bebês, 

afetividade e a paciência, ou seja, dispor de sensibilidade em dedicar a atenção constante ao 

bebê, agir com empatia e com sutileza no trato com as crianças pequenas - características que 

articulam o conhecimento profissional e a experiência pessoal, enquanto síntese para a 

construção do “ser” de uma educadora infantil.  

De forma a complementar o que vem sendo discutido, trazemos o ponto de vista 

descrito por Tristão (2004) quando comenta que ser professora de bebês é uma profissão 

marcada por “sutileza” e habilidade que implica em uma percepção individual e complexa 

diante de cada criança. Uma condição que envolve a educação enquanto cenário, que 

contextualiza os papéis de docentes e de crianças, ambos protagonistas de um processo que 

deve visar à constante humanização das relações entre educadoras e crianças. As atividades 

pelas quais a criança deixa-se envolver revelam alternâncias contínuas entre objetividade e 

demonstrações afetivas, ao ponto de ela se absorver por inteiro em um objeto, tornando-se 

alheia ao ambiente. Ao permanecer mergulhada em profunda conexão com o brinquedo, 

deixando de assimilar outros estímulos, a criança poderá, ainda, compartilhar e exteriorizar 

suas emoções, tais quais: bater palmas, gargalhar, pular, dançar e correr, de modo a expressar 

sua afetividade. “[E]la oscila, perpetuamente, entre a manipulação, as efusões afetivas, a 

colaboração gestual, a oposição”. (WALLON, 1988, p. 3). 

Por outro lado, quando a criança demonstra desconforto, ao resmungar, agitar os 

braços, as pernas, chorar de modo intenso; as sensações experimentadas por meio de 

estímulos corporais insatisfatórios - como sentir sede, fome, calor, frio e sono -, são demandas 

manifestadas pelo bebê as quais alertam para os cuidados por parte do adulto. O modo de 

relação que o bebê manterá, inicialmente, com o exterior terá a conotação afetiva, ou seja, a 

configuração da emoção em seu ponto de partida frente à trajetória da vida humana.  

As reflexões apresentadas até o momento resgatam a questão chave do projeto de 

pesquisa em questão, cuja ênfase orienta-se para as respostas emocionais das educadoras de 

crianças em creches. Investigar as emoções decorrentes das interações entre adultos e bebês, 

observar as reações emocionais reveladas pelas professoras, ante as exigências concretas de 

atenção e de cuidados intensivos que demandam as crianças.  

Quanto às habilidades, às chamadas aptidões a serem adquiridas e consolidadas pela 

criança durante o seu desenvolvimento, Wallon (1979) pontua que é nessa fase que a criança 

necessita de lidar com diferentes tipos de atividades, “perceptivas ou motoras”, as quais lhe 

trarão, possivelmente, autonomia em outras tarefas.  
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Adotamos o entendimento acerca da criança como um ser em potência, conforme a 

psicologia de Henri Wallon (1995). A criança é intuída como sujeito ativo, inserido em um 

amplo campo de possibilidades, em seu percurso de vida e cujo potencial é o de ser 

inacabado, aberto às possibilidades que o cercam. Ainda assim, um sujeito inteiro, completo e 

dotado de um dinamismo que o impulsiona em todas as etapas de seu desenvolvimento, até a 

sua condição de adulto. “Em cada idade, a criança constitui um conjunto indissociável e 

original.” (WALLON, 1995, p. 16). 

Os fatores biológico e social da construção humana encontram-se obrigatoriamente 

implicados de modo a complementarem-se de modo integrado no sujeito, por meio das 

relações recíprocas, em que o social é a condição essencial para a estruturação de uma vida 

psíquica. Para o autor: “As capacidades biológicas são as condições de uma vida em 

sociedade - mas o meio social é condição para o desenvolvimento das capacidades”. 

(WALLON, 1995, p. 14). 

Ao tratarmos da Sociologia da infância de Sarmento (2004), suas reflexões articulam-

se ao desenvolvimento e à educação infantil, ao debater sobre o espaço destinado à infância, 

tendo em vista a tendência à extinção do direito natural de ser criança no mundo 

contemporâneo. O autor destaca o fato de que 

 
[...] cada criança se insira na sociedade não como um ser estranho, mas como um 

ator social portador da novidade que é inerente à sua pertença à geração que dá 

continuidade e faz renascer o mundo. As crianças, todas as crianças, transportam o 

peso da sociedade que os adultos lhes legam, mas fazendo-o com a leveza da 

renovação e o sentido de que tudo é de novo possível. (SARMENTO, 2004, p. 2-3). 

 

Os estudos baseados nas vertentes sócio-antropológicas e psicológicas sugerem uma 

interface entre o eixo do desenvolvimento e da formação das crianças enquanto seres sociais, 

como esclarece Sarmento (2004), ao discutir novos rumos dirigidos para a compreensão do 

lugar ocupado, o papel desempenhado pela infância, a identidade da criança na sociedade 

contemporânea. “A identidade das crianças é também a identidade cultural, isto é a 

capacidade das crianças constituírem culturas não redutíveis totalmente às culturas dos 

adultos”. (SARMENTO, 2004, p. 11). 

Sarmento diz que o lugar da infância é um “entre-lugar” (BHABHA, 1998, apud 

SARMENTO, 2004), um espaço que integra o modo de ser dos adultos, e ainda, a forma 

particular das crianças reinventarem seus mundos de vida. As crianças transitam entre o 

passado e o futuro, entre a realidade e a fantasia, sendo sujeitos que produzem cultura e 

constroem a história.  
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Sarmento (2004), ao identificar a criança enquanto sujeito ativo, dinâmico e que 

produz cultura, a qualifica enquanto um ser dotado de potencial e que carrega em si uma 

espécie de plasticidade emocional. Uma condição psicológica peculiar, irredutível à ação do 

adulto, a criança está imbuída dessa plasticidade de personalidade e no plano do imaginário 

transita entre a fantasia e a realidade.  

 Para Sarmento (2004), por meio da brincadeira, a criança vivencia, resiste às 

situações de fortes traumas e adversidades. De acordo com Goldman e Emminson (1987, 

apud Sarmento, 2004), a criança move-se por critérios que implicam na “não linearidade”, 

como sendo a capacidade de transportar-se em meio às situações, aos objetos, às pessoas do 

mundo real para o mundo imaginário. O autor ressalta, ainda, que a imaginação do real é 

processo decisivo para a consolidação das culturas da infância, enquanto fator elementar para 

a capacidade da criança de reconstruir pela fantasia. Um modo inovador de absorver a 

realidade imediata, fazendo-o por meio da brincadeira de faz-de-conta. O autor afirma: “É por 

isso fazer-de-conta é processual, permite continuar o jogo da vida em condições aceitáveis 

para a criança”. (SARMENTO, 2004, p. 16). 

Entendemos que as demandas das crianças e as emoções dos adultos configuram 

importante cenário de investigação pelo fato de tratarmos da qualidade das interações entre 

educadoras e seus bebês (Ver apêndice A e B). Fenômenos que entendidos sob os enfoques da 

Psicologia do Desenvolvimento, da Sociologia e da Educação Infantil, fazem-nos retomar o 

nosso tema de pesquisa que investiga as reações das educadoras diante das demandas dos 

bebês no cotidiano das creches. 

É na ação cotidiana que os professores transitam, inevitavelmente, entre os estados 

racional e emocional ao lidarem com as demandas de toda ordem objetivadas pelas das 

crianças. Tristão (2004) refere que o educador, perante essa realidade, necessita juntar a esse 

modo de perceber uma disposição para observar, compreender, acolher, ou seja, um olhar 

dotado de “sutileza” em presença de situações e reações emocionais dos bebês. De maneira 

que o caminho para a individuação faz-se em meio ao embate e à contradição com os outros. 

As características de personalidade das educadoras; suas possibilidades em lidar com 

situações que lhes exigem agir entre razão e emoção diante das demandas das crianças; as 

reações emocionais que envolvem constante preocupação, em variados graus de intensidade, 

ansiedade, depressão, cansaço, fadiga física e mental, medo, descaso, apatia, prostração, e 

demais estados psicológicos como alegria, entusiasmo, afetividade; são emoções que se 

alternam constantemente e são experimentadas pelas professoras na relação com as crianças. 
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Ao passo que a face contraditória do ser humano, o seu caráter histórico e dialético atrelado à 

noção de emoção é o que justifica os antagonismos próprios do estado biológico e lógico da 

condição dos homens e da realidade. “A emoção é uma linguagem antes da linguagem.” 

(WALLON, 1995, p. 15). 

Ao consideramos o espaço fundamental ocupado pelas emoções, no tocante à 

construção de uma personalidade, entendemos que nosso estudo insere-se em um plano 

complexo e ao mesmo tempo relevante, de modo que demarcaremos nosso ponto de partida 

nessa pesquisa sob o enfoque das reações emocionais das educadoras em seu cotidiano de 

interações com as crianças e suas respectivas demandas. Ao passo que, no próximo capítulo, 

será aplicado ao estudo as questões metodológicas adotadas em nossa pesquisa junto ao grupo 

focal.  
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4 O ESTUDO: CAMINHO METODOLÓGICO 

 

O estudo a ser desenvolvido está inserido no eixo de pesquisa de Práticas docentes e 

de educação infantil. Trata-se de uma abordagem qualitativa com base na articulação de 

Grupos Focais. Stadnik, Cunha e Pereira (2009, p. 40) comentam: “A investigação do tipo 

qualitativa é um trabalho que permite a adoção de uma amostra pequena e não aleatória”. O 

estudo em questão tem como propósito investigar as reações das educadoras diante das 

demandas das crianças no ambiente das creches.  

O encaminhamento metodológico adotado nessa pesquisa é dirigido para uma 

abordagem qualitativa, com o propósito de viabilizar a investigação orientada para as áreas de 

Educação, de Psicologia e das demais ciências sociais. No entendimento de Flick (2004, p. 

28): “A pesquisa qualitativa é orientada para a análise de casos concretos e em sua 

particularidade temporal e local, partindo das expressões e atividades das pessoas em seus 

contextos locais”. O campo metodológico de uma investigação qualitativa favorece o acesso 

às qualidades dos fenômenos. A sua aplicação na prática é apropriada à consecução de 

estudos científicos como é o caso da nossa pesquisa.  

A pesquisa realizada por meio de um grupo focal possibilita as correlações entre 

visões que não coadunam, perspectivas divergentes e posturas radicalmente antagônicas, 

aspectos favoráveis à validação de enunciados e de posturas dos entrevistados. Para Flick 

(2004), a concepção de grupos de foco é mobilizada por duas forças atuantes: a discussão 

gerada pelos significados já existentes e a sua negociação, surgindo, assim, os dilemas, os 

quais são desvelados devido à diversidade dos argumentos.  

A pesquisa desenvolvida sob o enfoque metodológico de grupos focais não estabelece 

hipóteses e conceitos a priori, por entender que tal caminho não permite a comparação entre 

os dados. O desenvolvimento de uma pesquisa em que as abordagens teórica e metodológica 

sugerem o intercâmbio social entre visões individuais, os conceitos e as hipóteses são 

construídos e aprimorados durante o processo.  De modo que seus métodos e a sua teoria 

serão ajustados conforme o desenvolvimento do estudo, visto que Flick, ao refletir sobre os 

ajustes metodológicos necessários durante a pesquisa, pontua: “O pano de fundo teórico do 

método é a construção conjunta da realidade”. (FLICK, 2004, p. 134). 

 As questões debatidas esboçam pontos de vista desenvolvidos, reestruturados, 

demarcados e, até mesmo, descartados durante o embate de ideias entre os entrevistados. Ao 
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discutir sobre os avanços em termos de conciliação entre a metodologia em pesquisa e o 

referencial teórico com base nas interações sociais, Flick diz:  

 
O fato de a literatura metodológica ter levado cada vez mais em conta essa dinâmica 

e a negociação social das visões individuais, enquanto elemento essencial da 

abordagem teórica construcionista social para a realidade, é também resultado do 

estudo da discussão em grupo como método. (FLICK, 2004, p. 131). 

 

Para Flick (2004), o pesquisador assume uma posição relevante em uma pesquisa 

qualitativa, pelo fato de gerar impacto sobre os sujeitos que integram o Grupo Focal e, 

conforme as condições em que atua, ainda pode ampliar suas capacidades reflexivas, otimizar 

o caráter analítico e crítico da investigação.  

Em síntese, a metodologia de Grupo Focal deve orientar nosso trabalho enquanto 

pesquisadores voltados para a investigação sobre as reações das educadoras, ao lidarem com 

as demandas das crianças no ambiente das creches, e, sobretudo, ao termos presente que o 

nosso objeto de estudo está dirigido para o impacto das interações com as crianças, sobre as 

ações da pessoa do educador infantil. Em seguida, abordaremos aspectos relativos ao contexto 

em que os sujeitos de pesquisa estão envolvidos e as características profissionais das 

educadoras infantis. 

 

4.1 SUJEITOS DA PESQUISA 

 

O contexto pesquisado envolve creches populares de diferentes localidades do 

município de Itajaí-SC, cujo serviço atende às crianças de 0 a 3 anos. Os bebês, em sua 

maioria, permanecem sob os cuidados das educadoras em tempo integral, sendo levados para 

a creche no período da manhã e ao final do dia são entregues aos pais. No caso de ausência do 

familiar, os bebês são diariamente conduzidos por veículos particulares que fazem o 

deslocamento entre a creche e o domicílio de cada um deles. 

As entrevistadas residem e trabalham nas imediações da cidade de Itajaí, SC, o que 

vemos como aspecto favorável ao acesso, à participação e à permanência no grupo. Os 

sujeitos da pesquisa são oito (8) professoras graduadas, selecionadas conforme o tempo de 

atuação profissional de no mínimo dez anos, como propósito de valorizar as experiências 

adquiridas pelas educadoras. Barbour discute a importância dos critérios para a formação de 

um grupo focal:  
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Uma vez que o grupo será a principal unidade de análise na pesquisa com grupos 

focais, faz sentido convocá-los para facilitar comparações, ao garantir que os 

membros do grupo compartilhem pelo menos uma característica importante. 

(BARBOUR, 2009, p. 87). 

 

 Pelo fato de as professoras serem ocupantes de cargos efetivos no contexto de 

educação infantil, dá-lhes maior autonomia junto ao Grupo Focal. Stadinik, Cunha e Pereira 

(2009, p. 38, grifos dos autores) demarcam: “[...] uma vez efetivados, podemos imaginar que 

no professor, de alguma forma, tem mais tranqüilidade e segurança para efetuar suas ações e 

falar sobre o que realmente pensa e sente (vitais para a análise)”.  

Parte dos sujeitos que integram o grupo focal possuem um histórico anterior de 

convivência profissional com a moderadora (orientadora) e, também, com a outra 

pesquisadora (Ana). Entendemos esse contato prévio como uma forma de mediação entre 

pesquisador e sujeitos pesquisados, um facilitador do processo de recrutamento dos sujeitos 

que participariam do Grupo Focal. Para Barbour o recrutamento dos sujeitos para a pesquisa 

deve considerar o fato de que: “Ter familiaridade com os padrões comportamentais culturais 

ou subculturais também pode ajudar com as questões práticas envolvidas na organização de 

grupos focais”. (BARBOUR, 2009, p. 80). 

 A característica de homogeneidade do Grupo focal adotada por esta metodologia é 

vista como fator favorável ao compartilhamento de características em comum e oportuna à 

interação e ao desenvolvimento de um debate, orientado para o contexto do estudo pretendido. 

Barbour (2009) chama a atenção para a implicação do fator homogeneidade do grupo e suas 

possibilidades quando comenta que as afinidades devem estar relacionadas ao contexto de 

vida dos sujeitos, e não às atitudes que cada um carrega consigo. 

No tocante ao momento de composição do Grupo focal, Barbour (2009) salienta que, 

mesmo em se tratando de sujeitos dotados de características e reações emotivas radicalmente 

opostas, isso permite avançar no clareamento das ideias, já que discussões em grupos tendem 

a trazer à tona o que há por trás dos pensamentos (BARBOUR, 2009).  

A participação das educadoras ocorreu em caráter voluntário, o que entendemos como 

um fator facilitador para a adesão por interesse e maior comprometimento com a pesquisa. As 

educadoras foram orientadas quanto às questões éticas - salientamos que suas identidades 

seriam preservadas e utilizamos nomes fictícios para o propósito da pesquisa. A respeito das 

informações prestadas às educadoras, como é o caso do esclarecimento, este deve ser:  
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[...] o mais completo possível daquilo que se solicita a quem participa do estudo, a 

obtenção da concordância do investigado com a investigação, é chamado de 

“consentimento informado” (Fontana & Frey, 1994) sendo fundamental para dar 

sustentação ao trabalho. (STADINIK; CUNHA; PEREIRA, 2009, p. 40). 

 

O aceite das educadoras ao convite fez-se por meio da assinatura do Termo de 

Consentimento Dirigido aos Educadores (Ver apêndice C). Para Stadnik, Cunha e Pereira 

(2009, p. 40), esse é o momento em que “declaram formalmente o conhecimento dos 

objetivos e procedimentos da pesquisa”. Junto ao tópico de apresentação dos apêndices, 

constará o quadro com a síntese das características pessoais, profissionais e suas justificativas 

quanto à escolha de serem educadoras infantis (Ver apêndice A e B).  

Foram realizados os procedimentos necessários para a operacionalização do estudo, 

com base nas ações orientadas para o entendimento e adesão por parte das educadoras. Os 

sujeitos da pesquisa foram esclarecidos das condições para o desenvolvimento do Grupo 

focal, foram informados sobre a função de cada pesquisador (Ana e Rubiara) e os respectivos 

enfoques pedagógico e psicológico de seus estudos. Para Barbour (2009), é de suma 

importância que a discussão de um grupo focal seja conduzida de forma que todos os 

participantes interajam entre si, e não apenas com o pesquisador. 

Aproveitamos, ainda, para esboçar um breve perfil contendo as características das oito 

educadoras, conforme as informações coletadas em folha de registro e que revelam histórico 

pessoal e profissional delas. Os dados encontram-se inseridos em quadro no Apêndice D. 

Andréa, aos 51 anos, é casada, descreve ter dois filhos, revela experiência profissional 

baseada em doze anos dirigida à educação infantil. Há três anos atua em caráter efetivo, é 

graduada pela Universidade do Vale do Itajaí (Univali) e pós-graduada em Educação Infantil 

pela Aupex, instituição de ensino superior. A seguir sua justificativa quanto à motivação para 

trabalhar com educação infantil:  

 
- Porque é uma fase em que as crianças apresentam um desenvolvimento muito 

grande, aprendem a andar, a falar, socializar, etc... É muito gratificante poder 

dedicar amor, carinho e compreensão, fazendo muitas vezes o papel de mãe, avó 

ou tia, visto que as crianças ficam mais tempo com as professoras do que com os 

pais. (Andréa).  

 

Bruna, aos 42 anos, é casada, mãe de um filho, ocupa cargo efetivo junto à instituição 

que atua. Tem experiência de 24 anos junto à educação infantil, graduou-se e pós-graduou-se 

em educação infantil com ênfase em anos iniciais pela Univali. Quanto à justificativa dirigida 

à escolha em trabalhar com crianças, ela refere: 
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- Iniciei com esta faixa etária por gostar muito dos bebês e fui envolvida cada vez 

mais com o trabalho pedagógico, hoje estou com os de 3 anos e adorando. 

(Bruna). 

 

Eduarda, aos 30 anos, é casada, possui um filho, é ocupante de cargo efetivo há quatro 

anos na creche em que trabalha, exerce a profissão de educadora infantil há 14 anos, sendo 

nove em setor privado cinco em setor público. A educadora graduou-se e pós-graduou-se pela 

Aupex e Ipegex, instituições de ensino superior, sendo a educadora uma especialista em ludo-

pedagogia. A seguir sua motivação para trabalhar com educação infantil: 

 
- No início foi a única turma que sobrou para eu trabalhar. Hoje eu amo o que 

faço, sei o quanto sou importante para as crianças dessa faixa etária. (Eduarda).  

 

Júlia, aos 37 anos, é casada, refere ter dois filhos, ocupa cargo efetivo há cinco anos 

em setor público, é graduada pela Univali e trabalha com educação infantil há 20 anos. Em 

sua justificativa acerca de sua motivação para trabalhar com educação infantil, a educadora 

diz:  

- A princípio, para ficar próximo da minha filha bebê, depois gostei da 

experiência e decidi ficar no berçário enquanto minha filha seguiu seu caminho. 

(Júlia). 

 

Léia, aos 43 anos, é casada, relata ter dois filhos, é ocupante de cargo público em 

caráter efetivo há cinco anos na creche em que trabalha. Há 22 anos atua com educação 

infantil. Graduou-se pela Univali e fez pós-graduação junto à Aupex, instituição de ensino 

superior. Em sua justificativa por atuar na educação infantil, ela diz:  

 
- Primeiramente por gostar desta faixa etária e por ser gratificante trabalhar com 

estes seres tão pequenos. (Léia). 

 

 Quanto à Miriam, aos 42 anos, é casada, mãe de dois filhos. Ela ocupa cargo efetivo 

há três anos junto à creche em que trabalha. A educadora atua há 27 anos com a infância, dos 

quais três anos em serviço público e três anos em setor privado. A educadora é pós-graduada 

em educação infantil pela Aupex, instituição de ensino superior, com ênfase nos anos iniciais 

e na prática lúdica em educação infantil. A educadora justifica que sua escolha para atuar com 

crianças pequenas ocorreu:  

 
- Por achar a etapa mais importante e a base para toda uma vida. Um dos 

momentos mais mágicos e valiosos onde os pequenos começam a descobrir o 

mundo a sua volta e por amá-los muito. (Miriam). 
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Roberta, aos 44 anos, é casada, possui um filho, ocupa cargo efetivo há 20 anos em 

setor público, refere ter pós-graduação pela Aupex. Ela atua há 25 anos com educação infantil 

Sua justificativa sobre a sua escolha em trabalhar com crianças:  

 
- Eu me identifico com essa idade. (Roberta). 

 

Sônia, aos 51 anos, é casada, revela ter dois filhos. Há dois anos trabalha em regime 

de contrato temporário. A educadora atua há 25 anos em educação infantil e sua formação 

inclui a graduação pela Univali. Sua justificativa acerca da escolha em atuar junto à educação 

infantil revela:  

 
- Pelo desafio de vê-los crescer a cada dia e fazer parte deste crescimento. (Sônia). 

 

Posto isso, entendemos que os sujeitos aqui descritos integram o grupo focal de 

pesquisa, ao passo que a nossa temática está dirigida para o eixo da Profissão Docente e 

Educação Infantil. O foco de nosso estudo está orientado para as educadoras em suas reações 

diante dos bebês em suas demandas no cotidiano das creches. Na seção a seguir, abordaremos 

as questões relativas aos procedimentos de coleta e de registros de dados. 

 

4.2 PROCEDIMENTOS DE COLETA E REGISTROS DOS DADOS 

 

A coleta de dados ocorreu por meio de dois encontros de Grupo Focal e fez-se sob o 

ponto de vista de investigação dirigido para as reações das educadoras diante das demandas 

das crianças no cotidiano das creches e seus debates. 

Utilizamos instrumentos de registro que correlacionam observações, registros de 

relatos e vídeo-gravações, extraídos de sessões organizadas por temáticas. Kitzinger e 

Barbour (1999) pontuam a respeito da análise da dinâmica de um grupo ao comentarem: 

  
Na análise da interação grupal, é importante, portanto, examinar as vozes individuais 

na discussão. Cada participante do grupo focal pode ser descrito em referência a 

muitas características relacionadas: um grupo focal de mulheres pode incluir 

indivíduos de várias idades, classes sociais e orientações sexuais, por exemplo. 

(BARBOUR, 1999, p. 55). 

 

Os encontros foram realizados em duas sessões, com o tempo previsto de 

aproximadamente uma hora e meia em cada reunião, durante duas semanas consecutivas. 

Quanto à metodologia de Grupo Focal aplicada em pesquisa, Barbour (2009) revela que não 

se sabe o que um sujeito de pesquisa responderia caso fizesse parte de uma entrevista 
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individual e aprofundada, porém passa-se a conhecer o discurso que ele preparou para 

defender perante os colegas.    

Ao refletir sobre o uso das práticas de desenvolvimento comunitário e formas 

participativas de intervenção, oportunizadas pela formação de grupos focais, Barbour (2009) 

aponta: “As pesquisas e os desenvolvimentos de projetos têm utilizado uma variedade de 

métodos de grupos, incluindo „bancas de especialistas‟ para desenvolver protocolos e 

orientações consensuais em áreas caracterizadas pela incerteza profissional” (BARBOUR, 

2009, p. 26). 

A adesão à metodologia focal encontra-se presente em diferentes áreas de 

conhecimento, segundo Barbour (2009), quando destaca o potencial dos grupos focais para o 

desenvolvimento de pesquisas e trabalhos sociais, a exemplo dos seguintes trabalhos: 

Wilkinson (2003), em Psicologia; Wilson (1997), estudos em Educação; Hollins et al. (2002), 

pesquisas em terapia Ocupacional; Garrison et al. (1999), com ênfase na família e no 

consumo; Harvey-Jordan e Long (2002), estudos em atuação comunitária; e, ainda, as 

investigações em pediatria de Heary e Hennessy (2002). Barbour ainda trata da relevância da 

técnica focal ao comentar que “[...] é sua capacidade de capturar respostas e eventos enquanto 

e desenrolam”. (BARBOUR, 2009, p. 29-30).  

Os encontros de grupo focal aconteceram no ano de 2010 junto às dependências do 

Programa de Mestrado em Educação da Universidade do Vale do Itajaí (Univali), durante o 

período noturno, visando criar as condições favoráveis e amplificar o potencial de gravação, 

como adverte Barbour (2009). Para a autora, ao refletir acerca do impacto gerado pelos 

ambientes de pesquisa, estes são capazes de fornecer dados que possam ser comparados, pois 

diferentes elementos surgem, o que resulta em novo recurso de análise. (BARBOUR, 2009). 

As professoras selecionadas foram recebidas com um lanche, com o intuito de 

promover um ambiente acessível à integração entre os sujeitos e os pesquisadores. Elas 

receberam crachás de identificação, foram informadas a respeito da pesquisa e de alguns 

procedimentos relativos às atividades. Barbour (2009) enfatiza as vantagens agregadas ao uso 

de materiais para a operacionalização dos encontros de Grupos Focais, quando fala dos 

fatores orientados para a atmosfera agradável, para o bom humor, para o potencial que sugere 

as discussões e para o espaço que facilite as comparações entre os sujeitos. 

As sessões foram mediadas pela orientadora dessa pesquisa, observadas e registradas 

por essa pesquisadora e outra colega igualmente pesquisadora. Contamos com o auxílio de 
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outros três pesquisadores, integrantes do grupo de pesquisa Contextos Educativos e Práticas 

Docentes os quais atuaram de modo a captar as áudio e vídeo-gravações.  

Os dados de áudio foram captados por meio de gravador digital, foram transcritos na 

íntegra, mantendo as falas originais sem correção. As imagens auxiliaram na complementação 

das falas, dos registros das expressões não verbais das entrevistadas. Barbour (2009) 

considera prudente o uso de dois recursos de gravação, de modo a precaver-se em caso de 

falhas técnicas. 

No decorrer das sessões de grupo focal, não foram observadas manifestações de 

desconforto e nem registradas objeções relativas à presença de uma câmera. Quanto às vídeo-

gravações, utilizadas na coleta de dados junto ao grupo focal, Barbour (2009) destaca que os 

vídeos têm a capacidade de captar relevantes formas de comunicações para além daquelas 

verbalizadas, favorecendo a observação das particularidades de cada sujeito, em suas falas e 

expressões corporais. 

 Durante o primeiro encontro de Grupo Focal, abordamos os temas relacionados aos 

eixos voltados para os cuidados básicos relativos ao banho, troca de fraldas, alimentação, 

sono e questões dirigidas para a formação e qualificação profissional e qualidade das 

interações entre educadoras e bebês. Para cada eixo temático era apresentado um breve vídeo 

relacionado às interações das crianças com ambiente.  

Posteriormente a execução de três vídeos caseiros de curta duração, provenientes da 

Internet, cujas imagens esboçam as interações entre adultos e bebês, a mediadora iniciava o 

diálogo, sugerindo a participação das educadoras para emitirem seus pareceres sobre o 

referido assunto e de maneira a contextualizar a realidade de suas práticas na creche. 

 Já, no segundo encontro, apresentamos temas orientados para os eixos: das emoções, 

das relações com a família, da exploração de materiais e das questões de aprendizagem dos 

bebês, bem como o impacto desses fatores sobre as práticas profissionais dos sujeitos 

investigados. Com intuito de criar uma atmosfera favorável aos debates entre as educadoras, 

utilizamos quatro vídeos. O objetivo principal da utilização dos vídeos foi o de suscitar a 

reflexão e o debate de questões dirigidas à pesquisa e relevantes ao grupo. Para tanto Barbour 

(2009) considera:  

 
O uso de materiais acessíveis como esses pode lembrá-los de que as discussões não 

serão determinadas por preocupações distantes, bem como permite que eles se 

baseiem nos produtivos recursos advindos de suas vidas e interesses diários. 

(BARBOUR, 2009, p. 75). 
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Os registros dos dois encontros do grupo focal foram descritos por meio de anotações, 

em folhas específicas, na ordem das respectivas falas das educadoras. Outros fatos relevantes 

observados pela pesquisadora foram, também, descritos por intermédio dos diálogos das 

participantes (Ver apêndices E e F).  Barbour (2009) comenta que, ao analisarem-se as falas 

de uma conversação, qualquer detalhe é relevante para o pesquisador: uma pausa, uma 

correção, uma mudança no tom da voz, até mesmo um espirro. 

Os dados foram captados por áudio e vídeo-gravações, transcritos literalmente de 

modo a complementar e aprimorar as análises. Para Barbour (2009), as transcrições permitem 

acessos posteriores aos dados de forma que, a partir de novas leituras, possa-se reanalisá-los.   

Entendemos que o pesquisador, ao atuar junto ao um Grupo Focal, e utilizando-se do 

recurso de vídeo gravações, busca captar com qualidade as características predominantes e 

com o potencial de análise favorável ao estudo pretendido. Assim, nas palavras de Barbour, 

“[...] manter um olho atento a distinções, qualificações e tensões que tiverem potencial 

analítico”. (BARBOUR, 2009, p. 111).  

Com base no estímulo oportunizado pelos vídeos, apresentou-se o ponto de partida 

para as discussões que sugerissem as condições vivenciadas pelas educadoras ao fazerem o 

mesmo com seus bebês no contexto das creches. Após as educadoras terem assistido aos 

vídeos, a coordenadora do Grupo Focal abriu o espaço para a exposição de ideias e início do 

debate entre as profissionais a respeito das temáticas analisadas. Flick reflete sobre a 

relevância do material decorrentes dos debates em grupo focal: 

 
Seria uma pena seguir uma abordagem que não permitisse ao pesquisador tirar 

vantagem dos insights adicionais que tais comparações intragrupo podem 

proporcionar - uma vez que os participantes do grupo focal podem engajar-se em 

debates acalorados, pautando-se por diferentes circunstâncias e experiências 

individuais, enquanto „mergulham‟ nas questões e nas tarefas que nós, como 

moderadores, estabeleceram para eles. (BARBOUR, 2009, p. 55, grifos do autor). 

 

 

As pesquisadoras complementaram suas observações ao efetuarem seus registros por 

escrito, em formulários específicos para cada eixo de análise durante os encontros. Esses 

registros permitem ao pesquisador captar, registrar os detalhes e particularidades esboçadas 

pelos sujeitos quando em interação durante os encontros de grupo focal.  

Quanto ao desenvolvimento do Primeiro Encontro de Grupo Focal, foram apontados 

temas cujos eixos eram voltados para os cuidados básicos como: o momento do banho em que 

o vídeo reproduz o comportamento do bebê ao interagir com a mãe, com a água e com os 
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demais elementos e objetos presentes, durante o banho realizado em um tanque de lavar 

roupa
1
. 

Os instantes relativos à troca de fraldas implicam em uma situação em que o bebê, em 

contato com a mãe e ao interagir com ela, ocorrem importantes formas de comunicação como 

é o caso da linguagem verbal e as expressões corporais, emitidas tanto pelos adultos quanto 

pelos bebês
2
. 

Em relação ao momento voltado para a alimentação, o vídeo apresenta as 

circunstâncias em que o bebê come uma bolacha. O modo como ele manipula o alimento, 

degustando-o com prazer, e o modo como o bebê segura a bolacha enquanto come
3
. 

  Foram discutidos, ainda, assuntos relativos ao tempo de sono dos bebês, enquanto 

demanda e as atitudes de cada educadora, bem como as questões dirigidas para a formação e 

qualificação profissional e os fatores de qualidade que refletem nas interações entre 

educadoras e bebês.  

Para criar uma atmosfera de discussão favorável ao Segundo Encontro de Grupo 

Focal, foram apresentados os vídeos sobre os eixos temáticos dirigidos para as emoções dos 

bebês, visto que o primeiro vídeo esboça os comportamentos de um bebê que faz birra diante 

da mãe e do cachorro em casa e o comportamento da mãe ao observar o quadro emotivo de 

seu filho
4
. 

O segundo vídeo retrata o modo como os pais lidam com seus filhos, as condições em 

que os pais relacionam-se com as educadoras e o contexto da creche, ao abordar situações 

relativas aos hábitos e cuidados com seus filhos
5
. 

O terceiro fragmento apresenta as imagens de um bebê que assiste a um clipe musical 

e, simultaneamente, imita os movimentos da cantora e suas dançarinas, o que revela o espaço 

de desenvolvimento e as aquisições do bebê quanto ao processo de aprendizagem
6
. 

                                                 
1 Mel 11 meses no banho. Disponível em: < http://www.youtube.com/watch?v=YD7777PsOMA>. Acesso em: 13 jul. 2010. 

 
2 Primeira vez que o pai troca fralda do bebê. Disponível em: <http://www.youtube.com/watch?v=fhbVfoj-

QO8&feature=related>. Acesso em: 13 jul. 2010. 

 
3 Bebê comendo bolacha. Disponível em: <http://www.youtube.com/watch?v=WoBF0fsKC8o>. Acesso em: 13 jul. 2010.  

 
4 Birra. Disponível em: <http://www.youtube.com/watch?v=gDHxNdDQD-c>. Acesso em: 13 jul. 2011. 

 
5 10 coisas para não se fazer quando for matricular o filho na creche. Disponível em: 

<http://www.youtube.com/watch?v=90RS8gI7Se4>. Acesso em: 13 jul. 2011.  

 
6 Bebê dança Beyoncé. Disponível em: <http://www.youtube.com/watch?v=1B6NjailD6o&feature=related>. Acesso em: 13 

jul. 2010. 
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O quarto e último tema de discussão do grupo, nesse dia, tratou da análise acerca, 

ainda, da aprendizagem do bebê ao explorar os brinquedos. Imagens de um bebê olhando-se 

em um espelho foram apresentadas
7
. Outra situação analisada pelas educadoras mostra o bebê 

em contato com um objeto em formato de um picolé, cujo som é reproduzido quando o objeto 

é movimentado. Nesse momento, o bebê retoma o contato e explora o brinquedo repetidas 

vezes, estimulado pelo som do objeto.  

Foram selecionados outros vídeos com base nas aprendizagens de um bebê brincando 

na lama, interações com os demais espaços dentro e fora da creche; a mediadora, no entanto, 

ao observar e considerar o limite de tempo, a disposição e o bem estar individuais das 

educadoras, definiu por finalizar as atividades.  

 O encerramento dos trabalhos com o Grupo Focal ocorreu em meio à discussão sobre 

a infraestrutura das creches em seus espaços dotados ou não de áreas verdes, de parques e de 

jardins. A metodologia orientada para os Grupos Focais implica no desenvolvimento de um 

“método de pesquisa dialógico”, conforme descreve Freire (1970, apud SARMENTO, 2004). 

Para Barbour (2009) é essencial que o pesquisador, em se tratando do método de pesquisa 

dialógico, facilite o conhecimento que será produzido pelo e para o sujeito da pesquisa.  

As educadoras refletiram sobre as possibilidades e as restrições de cada contexto 

apresentado por elas mesmas, e, sobretudo, quanto ao seu papel e a seu modo de lidar com os 

recursos pessoais, profissionais e materiais em suas realidades. Flick (2004) afirma que a 

principal característica do grupo focal é a produção de dados gerada a partir da interação entre 

os sujeitos e os insights provocados nos momentos de troca de ideias, cujo acesso ficaria 

restrito sem essa interação. 

  Por fim, entendemos que a metodologia de coleta de dados baseada em grupos focais 

favoreceu o desenvolvimento, a consecução dos trabalhos, de modo a aprofundarmos nossas 

análises em pesquisa acerca das reações das educadoras quando confrontadas com as 

demandas das crianças no cotidiano das creches. A seguir, trataremos do processo analítico 

acerca do estudo dirigido para as reações das educadoras diante das demandas dos bebês no 

cotidiano das creches. 

 

 

 

 

                                                 
7 Nenem e o espelho. Disponível em: <http://www.youtube.com/watch?v=ALa-b8FAvTw&feature=related>. Acesso em: 13 

jul. 2010.  
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4.3 PROCESSO ANALÍTICO 

 

Os dados de cada sessão de Grupo Focal foram transcritos pela pesquisadora o que, 

segundo Barbour (2009), faz com que o pesquisador fique atento e familiarizado aos dados 

coletados. A partir das transcrições e anotações dos elementos não verbais, iniciamos um 

processo minucioso de leitura e codificação, com o objetivo de identificar certos padrões a 

serem considerados e comentados.  

O tratamento dos dados fez-se por meio de análise dos conteúdos, extraídos dos 

relatos das educadoras, das linguagens em comum e das reações psicofísicas externadas pelos 

sujeitos pesquisados. Os dados serão apresentados com base no quadro o qual contém os 

agrupamentos relativos às características pessoais, profissionais e justificativas das 

educadoras quanto as suas práticas em educação infantil. (Ver apêndice D). 

Para a elaboração das análises, buscamos identificar o caráter predominante, as 

exceções, as reações favoráveis e as desfavoráveis em relação à qualidade das interações entre 

as professoras e os bebês. Consideramos as reações favoráveis, como sendo as ações 

identificadas por comportamentos agradáveis e que resultem em saúde psicofísica e bem estar 

entre as partes envolvidas. Em contrapartida, consideramos que a educadora infantil em seu 

cotidiano de trabalho é afetada direta e regularmente pelas demandas das crianças e, em 

resposta a essas solicitações, as professoras podem apresentar respostas desfavoráveis, 

contraproducentes e prejudiciais, tanto para si quanto para a criança em seu processo de 

desenvolvimento e de aprendizagem. Entendemos, assim, que as reações favoráveis e 

desfavoráveis das educadoras geram impacto sobre o desenvolvimento e a aprendizagem das 

crianças em seu cotidiano revelados durante a pesquisa. 

Utilizamos uma legenda multicolorida para relacionar as reações favoráveis 

identificadas como: compreensão, acolhimento e afetividade na cor verde. Quanto às reações 

desfavoráveis adotamos a cor vermelha ao relacionarmos com: a apatia, a intolerância e a 

agressividade. Os quadros contendo as definições relativas às reações favoráveis - a 

compreensão, o acolhimento e a afetividade, empatia e sutileza, a identificação dos sujeitos 

por meio de nomes fictícios, as falas relevantes das professoras, os registros da linguagem 

corporal delas e, ainda, uma análise das suas respectivas reações das educadoras -, encontram-

se inseridos no Apêndice A. 
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Os dados foram extraídos das falas das educadoras, captados por meio dos recursos de 

áudio e vídeo-gravações e transcritos por completo, conforme os diálogos. Vasconcellos, 

Aquino e Dias entendem que:  

 
O registro em vídeo permite a análise de situações naturais de observação, dando a 

este recurso tecnológico destaque de importância para a análise das interações 

sociais humanas e possibilitando uma amplificação na capacidade de análise do 

pesquisador. (VASCONCELLOS; AQUINO; DIAS, 2008, p. 14). 

 

As transcrições literais e os quadros com as definições das reações desfavoráveis - 

apatia, intolerância e agressividade, as falas significativas das educadoras, a linguagem 

corporal delas e as análises das suas respectivas reações acerca do segundo encontro de Grupo 

Focal -, são apresentados no Apêndice B. 

 No sentido de codificar os elementos gerados e agrupá-los de acordo com os três 

principais eixos de análise dos encontros de grupo focal, durante o estudo, refletimos a 

respeito das principais reações das educadoras diante das demandas das crianças e, ainda, 

acerca dos aspectos esboçados nos relatos das entrevistadas, descritos nos quadros analíticos 

sobre os dados coletados (Ver apêndice A). Pretendíamos, sobretudo, identificar os traços 

predominantes nas falas das educadoras, ao considerarmos elementos acerca das reações das 

professoras quando confrontadas com as demandas dos bebês no cotidiano das creches. 

  As análises desenvolvidas a partir deste momento contemplam o conjunto de dados 

coletados e referentes aos primeiro e segundo encontros de grupo focal, de modo que os 

quadros com as informações sobre as educadoras, os quadros contendo as análises, as 

transcrições literais e os demais documentos anexados encontram-se nos apêndices A, B, C, 

D, E, F, G e H. 

Com o propósito de operacionalizarmos nosso método de análise, desenvolvemos 

nossas reflexões acerca dos eixos de pesquisa relativos à profissão docente e à educação 

infantil, de modo que a ênfase das nossas discussões repousa sobre as reações dos adultos no 

papel das educadoras, mediante as interações destas com os bebês e suas demandas. No 

próximo capítulo apresentaremos as análises relativas às reações das professoras. 
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5 RESULTADOS DA PESQUISA: REAÇÕES DAS PROFESSORAS 

 

Adotamos em nosso estudo o conceito de reações baseado na conotação dirigida para 

determinado ato ou efeito de reagir, ou, ainda, a resposta a uma ação qualquer por meio de 

outra ação (FERREIRA, 1999), o que nos permite demarcar nosso foco de pesquisa, voltado 

para as reações das educadoras diante dos bebês e suas demandas no cotidiano das creches.As 

reações sob o nosso ponto de vista são ocorrências que agregam tanto as emoções quanto os 

comportamentos de ordem racional. Os adultos ao interagirem com as crianças apresentam 

determinadas respostas físicas e psicológicas perante os estímulos que a realidade objetiva.  

A palavra “demanda”, derivada do verbo demandar, indica a ação de requerer, 

necessitar, reivindicar, ir a busca de, como também sugere o ato de procurar. (BECHARA, 

2009). As demandas das crianças foram demarcadas com base nas ocorrências relatadas pelas 

educadoras, como sendo as exigências e as necessidades de cada bebê e de seus pais em 

algumas circunstâncias. As demandas emocionais dos bebês exigem dos adultos o esforço de 

reflexão para compreender o que acontece com a criança tal como ocorre em situações de 

ansiedade, choro intenso e birra. Comportamentos do bebê que incitam, nos adultos, reações 

emocionais as quais podem, ainda, gerar sentimentos de angústia ou irritação. Segundo 

Wallon: 

 
A sua pessoa está aí mais ou menos misturada e a percepção que tem dela é global. 

É partindo da sua própria experiência, das repetições e das diferenças que aí se 

apresentam, que se tornará capaz de selecionar determinados traços mais constantes 

e mais essenciais do que outros. Sabendo reconhecer o que é conforme ou não à sua 

expectativa, progredirá de coisas para as coisas por via de analogias. Mas o elemento 

dissimulado que lhes é comum e que lhes serve de explicação para o adulto continua 

a ser durante muito tempo inacessível à sua imaginação. (WALLON, 1979, p. 345-

346). 

 

 

Nesse contexto, uma educadora é diretamente afetada em suas emoções, sendo exigida 

a interagir com a criança em condições que podem configurar certa tensão, ansiedade e até 

mesmo sobrecarga emocional.  

Outra característica relevante em nossas análises é o aspecto da empatia, observada 

nas reações dos nossos sujeitos de pesquisa, definida como uma postura do educador ao 

colocar-se na situação do outro, de modo a focar sua atenção, o seu olhar detalhado para as 

demandas apresentadas pelas crianças no cotidiano das creches. Para Tristão (2004) a empatia 

indica um modo de ser, implicado com a habilidade da educadora em captar os sinais 
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apresentados pelos bebês, é uma forma de conhecer, decifrar a linguagem da criança de 

maneira a agir e atender às suas demandas. 

 Ao refletirmos sob o ponto de vista das interações entre adultos e crianças, acerca das 

reações das professoras diante das demandas dos bebês, articulamos o que Tristão (2004) fala 

a respeito do cotidiano das educadoras infantis, ao descrevê-lo enquanto rotina totalmente 

revestida de sutileza. 

Entendemos por sutileza uma forma intuitiva de ser e que envolve características de 

personalidade, a capacidade de captar as demandas do outro ao mesmo tempo em que sugere 

o aprendizado, a aquisição de conhecimentos fundamentados na trajetória acadêmica e 

profissional. Enfim, a disposição para agir com sutileza consiste em uma síntese entre saberes 

pessoais e conhecimentos, ou seja, um apanhado de traços individuais e outros construídos 

por meio da aprendizagem o qual esboça o modo de ser e de intuir a realidade das crianças 

pequenas. Características estas apontadas como sendo demandas as quais exigem da 

profissional determinada disposição para ver além do óbvio, sensibilidade para captar os 

sinais manifestados pelos bebês e seus familiares como reitera Tristão (2004). 

 É nessa perspectiva que se insere o nosso tema de pesquisa ao direcionarmos o nosso 

foco para as reações das educadoras diante das demandas dos bebês no cotidiano das creches. 

De modo que passaremos a analisar as reações das professoras com base em temáticas sobre 

as demandas das crianças debatidas durante os dois encontros de grupo focal. As questões 

discutidas trataram das demandas das crianças identificadas nos cuidados corporais como: a 

hora do banho, a troca de fraldas, o sono, a alimentação, questões sobre formação e 

qualificação das educadoras, as emoções das crianças, a relação com os pais e as 

aprendizagens decorrentes da exploração de materiais e do ambiente. 

Na sequência apresentaremos as reações favoráveis e desfavoráveis identificadas neste 

estudo, sendo as favoráveis indicativas de compreensão, de acolhimento, de afetividade e as 

desfavoráveis, de apatia, de intolerância e de agressividade. 

 

 

 

 

 

 

 

43



 

 

5.1 REAÇÕES FAVORÁVEIS: COMPREENSÃO, ACOLHIMENTO E AFETIVIDADE 

 

As reações favoráveis sob o ponto de vista de nossa pesquisa apontam para os fatores 

que contribuem para a qualidade das interações durante as rotinas cotidianas na creche, em 

que educadoras podem reagir de modo compreensivo, acolhedor e afetivo. Entendemos que a 

compreensão é uma reação que implica em observar, ouvir, refletir e agir, ao considerar com 

atenção, sutileza e empatia as demandas relativas à interação regular, espontânea e ativa das 

crianças, à birra e às disputas, ao choro contínuo, à necessidade de exploração individual, 

decorrentes dos momentos lúdicos compartilhados entre elas. 

 Quanto à visão de acolhimento adotada em nossa investigação, referimo-nos às ações 

que o adulto dispõe-se a aceitar, envolver e suprir as demandas das crianças, sob a forma de 

confirmação positiva e de inseguranças frente às suas explorações, seja pelo olhar, por meio 

de palavras, ao oferecer o aconchego do calor e segurança do abraço. As professoras são 

convocadas, ainda, a dedicar atenção e incentivo durante as atividades em seus desafios, 

tentativas, acertos e erros, diante de demandas de inseguranças - circunstâncias de pequenos 

incidentes e eventos geradores de maior tensão, fragilidade física e emocional, cujas 

demandas sejam de proteção, amparo e consolo.  

A afetividade, em nosso entendimento, sugere posturas afetuosas verbais e gestuais 

que denotem entendimento e cuidados com a sensibilidade física e emocional dos bebês, ou 

seja, para a pequena infância aqui referida, devem ser priorizados os vínculos significativos de 

carinho, segurança e pertencimento, proporcionados pelos contatos visuais e corporais 

adotados na interação com os bebês e com as crianças pequenas em qualquer situação de 

interação. São manifestações que envolvem os modos como são conduzidos, os contatos 

durante os cuidados corporais, a hora da alimentação, do sono, as brincadeiras e as demais 

atividades que sugerem desenvolvimento físico, emocional e cognitivo das crianças. 

Das oito professoras que participaram deste estudo, cinco delas apresentaram 

indicativos, em seus relatos, de predominância das reações de compreensão, de acolhimento e 

de afetividade, características que sugerem maior empatia e sutileza ante as demandas das 

crianças. Ainda assim, essas mesmas educadoras podem, em determinadas situações, 

apresentarem reações desfavoráveis e indicativas de apatia, de intolerância e de agressividade, 

por conta de condições adversas, embora em menor regularidade e intensidade.  

O efeito das atitudes dos adultos, as suas expressões corporais, a entonação da voz, as 

mímicas faciais e os gestos, ou seja, as linguagens não formalmente verbalizadas emitidas 
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pelo educador são clara e sensivelmente captadas pelos bebês e crianças menores. Nesse 

mesmo aspecto, destacamos Post e Hohmann (2004) quando falam sobre os bebês e as 

crianças que, ainda, não compreendem o que o adulto diz na sua totalidade, entretanto, eles 

têm a sensibilidade aguçada para fazer a leitura da linguagem corporal dos adultos.  

O ponto de vista das educadoras Miriam, Sônia, Andréa e Eduarda, acerca do banho, é 

entendido como uma forma de aprendizagem, quando elas interagem com os bebês 

conversando, narrando os fatos durante a realização do banho, ou seja, as falas dessas 

professoras indicam o entendimento adequado, cujas interações estão voltadas para a 

compreensão, acolhimento e afetividade, em um envolvimento com os bebês, conforme 

explica esta professora: 

 
- [...] narrando e conversando. E pra gente também né? O banho como uma 

atividade gostosa para os bebês. E assim eu acho que  é  ahh... que os berçários os 

nossos é mais cognitivo, a gente trabalha a fala. Tem que trabalhar a afetividade. 

Então assim quando tu... quando eles confiam em ti eles vão pro banho e nem tão. 

E tem tanta criança, tinha um menino ali na creche que ele tinha de tomar banho. 

Por que a mãe dele dava banho de qualquer maneira e ele tinha medo. Daí com o 

tempo fui... fomos conversando com ele, ele não passou... agora suporta bem 

assim...(Sônia). 

 

Observamos que essa educadora, ao descrever sua experiência de interação com os 

bebês durante a hora do banho, apresentou uma linguagem corporal positiva, motivada e 

afetiva ao relatar sua rotina. A educadora comunicou-se com seu timbre de voz grave 

(característica peculiar e marcante), com uma expressão facial séria, reflexiva, com fala 

articulada em tom baixo, gestos dotados de delicadeza, ternura e interesse, ao dirigir o seu 

olhar, escuta e atenção aos comentários sobre os cuidados e educação dos bebês. As reações 

evidenciadas por essa educadora fazem-nos refletir sobre os aspectos biológico e social como 

base para formação do ser humano, com ênfase às interações recíprocas como fator essencial 

para a consolidação de uma vida psíquica (WALLON, 1995). 

Sônia, ao oferecer o banho ao bebê, entra em contato diretamente com seus 

mecanismos sensitivos ao pegá-lo no colo, despi-lo, colocá-lo em contato com a água, serve 

de mediador da criança em relação ao seu próprio corpo e à sua realidade, por meio de suas 

sensações, controle do bem estar e de suas demandas físicas e emocionais. O que nos faz 

refletir e considerar o que Post e Hohmann (2004) discutem sobre a conduta do educador 

infantil diante das singularidades, da valorização das necessidades pessoais, das questões de 

temperamento e das preferências de cada criança, a ser ajustada de modo a dar suporte ao 

estilo e ao ritmo de cada criança. 
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Sônia, aos 51 anos, tendo dois filhos sugere experiência, bom humor e mostra-se 

comunicativa, reage indicando ser compreensiva, acolhedora e afetiva às demandas referentes 

ao desenvolvimento psicofísico e às aprendizagens das crianças. A educadora revela ter 

consciência dos benefícios trazidos pela aquisição de conhecimentos durante o período da 

graduação, ao entender a finalidade das suas ações e identificar os equívocos ocorridos antes 

da formação superior. A professora com seu perfil mais empático e sutil de tratar dos 

processos de desenvolvimento de aprendizagens, como indica a sua justificativa acerca da 

escolha em atuar junto à educação infantil. Ela revela: “Pelo desafio de vê-los crescer a cada 

dia e fazer parte deste crescimento”. (Sônia). 

A postura de Sônia nos faz refletir sobre a integração entre o conhecimento e a prática, 

destacamos uma visão dinâmica e contextualizada da realidade dos fenômenos tais como eles 

ocorrem. Para tanto, em se tratando de ambientes favoráveis ao desenvolvimento e 

aprendizagem de crianças na faixa etária de 0-3 anos de idade, compartilhamos do 

pensamento de Moyles (2006, p. 89): “Se acreditamos que a vida das crianças deve ser 

divertida, desafiadora, em termos cognitivos e físicos, e cheia de amor, por exemplo, devemos 

nos esforçar para criar um ambiente que preencha essa ambição”. 

Andréa sugere qualidade ao interagir e tratar de modo responsivo às demandas dos 

bebês, ao compreender, acolher e reagir com afetividade diante das circunstâncias relativas ao 

banho, como um momento que transcende a mera rotina de higiene das crianças. A professora 

leva-nos a reafirmar a importância de investir no controle do bem-estar psicofísico e dedicar 

atenção à autoestima dessas crianças, ideias estas que coadunam com o parecer de 

Goldschmied e Jackson:  

 

Lavar o rosto, secar as mãos e as primeiras tentativas de escovar os dentes, fazem 

parte dos cuidados corporais básicos que colaboram para que a pessoa se sinta bem 

com ela mesma. Como adultos, nem precisamos nos lembrar  de quão diferentes nos 

sentimos quando temos a possibilidade de tomar um banho depois de um dia 

cansativo. O indiscutível prazer se revela no rosto da criança quando toma um banho 

sem pressa, e sua cuidadora penteia ou escova dedicadamente seu cabelo, ajuda-a a 

lavar-se, e diz a ela quanto está bonita, enfatiza o valor desse cuidado minucioso. 

(GOLDSCHMIED; JACKSON, 2006, p. 140). 

 

 

Isso significa dizer que os bebês e as crianças mais novas absorvem conteúdos 

originados de todas as suas experiências relativas ao contato com o próprio corpo, 

estimulados pelo toque do outro e filtrados pela visão, por meio da audição, do tato, do olfato, 

do paladar, de modo que todos esses sentidos articulam-se sensivelmente com as emoções as 

quais são vividas com intensidade pelos bebês e crianças pequenas. 
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Andréa tem consciência e reconhece as sensações resultantes do prazer do banho e os 

reflexos sobre o desenvolvimento e as aprendizagens delas. A educadora mostra-se bem 

localizada de seu papel, enquanto mediadora das relações entre as crianças e seus pais. Ela 

sugere empatia e sutileza em suas falas que, ainda, revelam indícios de motivação e arrojo 

para lidar com os imprevistos do cotidiano e com as demandas das crianças e de seus pais. 

Andréa expressa em suas falas uma atitude bem humorada, comunicativa, dinâmica e 

determinada, ao interagir com os bebês e com as suas famílias. Segundo a sua justificativa 

quanto à escolha para educar crianças pequenas ela comenta:  

 
- Porque é uma fase em que as crianças apresentam um desenvolvimento muito 

grande, aprendem a andar, a falar, socializar, etc... É muito gratificante poder 

dedicar amor, carinho e compreensão, fazendo muitas vezes o papel de mãe, avó 

ou tia, visto que as crianças ficam mais tempo com as professoras do que com os 

pais. (Andréa).  

 

Consideramos que a justificativa apresentada por Andréa, indica uma visão atenta e 

assertiva frente às demandas das crianças, ela valoriza as experiências da criança decorrentes 

das aprendizagens, com ênfase às interações com o próprio corpo, com a professora e com o 

ambiente. Isso significa dizer que Andréa adota junto às crianças uma postura mediadora 

tanto perante avanços cognitivos quanto diante das trocas afetivas. As questões identificadas 

como sendo de ordem fisiológica são aquelas relacionadas aos cuidados básicos com 

alimentação, sono e atenção para as demandas orgânicas orientadas para o bem-estar dos 

bebês.  

Observamos que Andréa possui qualificação profissional que condiz com seu ponto de 

vista que compreende a atualização em termos de conhecimento esboçado por ela. 

Identificamos que a professora, aos 51 anos, com dois filhos, indica afinidade para cuidar de 

crianças, fator entendido por nós como sendo relevante ao associarmos os requisitos pessoais 

da professora enquanto mãe, somada às suas qualidades relativas à sua profissionalidade. Em 

nosso entendimento, isso mostra sinais de que Andréa adota traços favoráveis voltados às 

reações de compreensão, acolhimento e afetividade, adequados ao convívio entre adultos e 

crianças pequenas (Ver apêndice A). 

 Para Eduarda, quando a criança disputa o brinquedo, não o faz necessariamente pelo 

desejo de explorá-lo, mas sim pelo fato de não querer ceder, dividir, emprestar para o outro. 

Ela entende o modo de a criança lidar com as disputas, com a socialização, com a partilha dos 

espaços, dos objetos e das atenções. A educadora pensa, ainda, sobre a demarcação das 
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identidades, a formação das personalidades das crianças pequenas, o que indica compreensão, 

acolhimento e afetividade ao tratar de demandas que geram tensão entre as crianças. 

Ao refletirmos sobre a qualidade dos cuidados corporais oferecidos às crianças 

pequenas em faixa etária de 0 a 3 anos, pontuamos que as experiências de aprendizagem 

ativas revelam-se pela via sensitiva e por meio de interações permeadas por segurança e 

confiança oportunizadas a elas, conforme descrevem Post e Hohmann: 

 

Bebés e crianças até aos 3 anos aprendem com todo o seu corpo e todos os seus 

sentidos. Bebés e crianças até aos 3 anos aprendem porque querem. Bebés e crianças 

até aos 3 anos comunicam aquilo que sabem. Bebés até aos 3 anos aprendem num 

contexto de relações de confiança. (POST; HOHMANN, 2004, p. 22-23) 

 

Constatamos então, acerca do que foi dito das interações relativas ao contato corporal 

entre educadora e bebês, a implicação em constante proximidade física, como um canal direto 

de comunicação, de expressão da situação psicofísica entre as partes, meio em que a 

construção de vínculos pode favorecer o desenvolvimento e os avanços cognitivos das 

crianças. 

Eduarda sugere iniciativas que incentivam o contato dos pais com seus filhos e busca a 

qualidade das interações entre creche e família, o que implica em abertura para diálogos 

favoráveis sobre as demandas psicofísicas das crianças por parte da educadora. A educadora é 

consciente em relação às demandas afetivas da criança decorrentes da ausência da mãe:  

 

Aí ela levou ele na creche e ele chorou, chorou, chorou que não queria largar a 

mãe, eu falei assim “Ai, Adriana, ele sente tanto a tua falta, quando tu começo 

trabalhar ele chorava direto ele ficava triste, ele só queria ficar amontoado num 

cantinho, enrolava num cobertor e ficava quietinho. Ele sente tanto a tua falta, dá 

bastante atenção pra ele quando tu tá em casa nem que tenhas que acordar ele”. 

Aí sei que ele meio que não escutou e virou, aí segunda- feira ontem pegou uma 

folguinha de novo de manhã pra ficar com ele e trouxe ele só à tarde. Isso pra 

gente já é uma maravilha. Eu sei que ela tá fazendo que ela precisa daquilo, ele... 

é novinha que ela tá querendo conquistar e ela precisa ter um lugar pra deixar o 

filho. Ela tem que ter consciência que o filho precisa dela. Até tem uns acordos 

comigo, eles podem levar a criança mais tarde, que eu sei quem tem vontade de 

ficar com o filho, quem pode ficar com o filho. (Eduarda). 

 

 

 A professora ao falar de modo calmo, pausado, com tom de voz delicado, moderado e 

reflexivo, indica sensibilidade, afeto e consciência ao mediar as interações entre as crianças e 

seus pais. Ao efetuarmos uma leitura corporal durante as falas da educadora, observamos 

sinais de preocupação em sua voz mais embargada, melancólica e em seu olhar afetuoso. A 

conduta dessa educadora evidencia um modo adequado de tratar das demandas infantis. A 

criança demonstra desconforto ao resmungar, ao agitar os braços, as pernas, ao chorar de 
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modo intenso; as sensações experimentadas por meio de estímulos corporais insatisfatórios - 

como sentir sede, fome, calor, frio e sono -, são demandas manifestadas pelo bebê as quais 

alertam para os cuidados por parte do adulto. O modo de relação que o bebê manterá, 

inicialmente com o exterior terá a conotação afetiva, ou seja, a configuração da emoção em 

seu ponto de partida frente à trajetória da vida humana. As reações emocionais são 

determinantes para a construção da identidade do homem, na medida em que as emoções 

integram as diversas experiências ao longo do desenvolvimento e comportamento humano 

regular, de acordo com o que pontua Wallon (1979). 

Eduarda denota empatia e sutileza ao tratar das demandas das crianças, dos interesses 

e das necessidades dos pais, ao tentar minimizar os efeitos causados pelas condições adversas, 

presentes nas rotinas de cuidados na creche. A professora reflete de forma crítica e localizada 

das reais dificuldades que enfrenta em sua realidade, porém busca oferecer o melhor possível 

em termos de oportunidades e soluções ao seu alcance, de modo a auxiliar os pais na 

educação de seus filhos. Identificamos que atitudes como as de Eduarda melhoram a 

qualidade das interações entre crianças e pais, como também a relação com a própria 

educadora em suas rotinas na creche. 

Eduarda, aos 31 anos e mãe de um filho, expressa-se com um tom de voz delicado e 

gentil, indica traços cuja predominância reflete a compreensão, o acolhimento e a afetividade 

para tratar das demandas das crianças e acerca dos contatos estabelecidos com os pais. Em 

suas falas, Eduarda sugere ser bem articulada, adota opiniões respaldadas em conhecimento 

teórico e prático sólido, cujas críticas foram pertinentes e que contribuíram para as reflexões, 

junto aos debates de grupo focal acerca da educação infantil.  

Observamos que Eduarda indica qualidade em termos de desenvolvimento pessoal e 

profissional, sugere iniciativas interessadas e motivadas frente à atualização e aquisição de 

novos conhecimentos em sua área de atuação. Identificamos em Eduarda indícios de 

qualidades pessoais relativas à empatia e à sutileza e, ainda, competência em nível docente, 

fatores adequados e compatíveis à atuação junto à pequena infância.  

A justificativa de Eduarda ao escolher trabalhar com a pequena infância evidencia que, 

apesar de não planejar inicialmente atuar junto às crianças, entende que sua experiência foi 

profícua, importante à construção de sua identidade profissional, bem como de sua 

consciência diante de seu papel como mediadora ao cuidar e educar de bebês e de crianças 

menores: “No início foi a única turma que sobrou para eu trabalhar. Hoje eu amo o que 
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faço, sei o quanto sou importante para as crianças dessa faixa etária”. (Eduarda). (Ver 

apêndice A).  

Quanto às aprendizagens relativas à exploração de ambientes, Eduarda indica 

valorizar, ser compreensiva, acolhedora e afetiva ao estimular as crianças durante as 

experiências ocorridas em contato com um parque ao ar livre. A professora sugere reações e 

interações de qualidade, ao mencionar sua função cognitiva e emocional oportunizadas às 

crianças, por meio das atividades ocorridas em áreas de lazer: “Pra eles é tudo! É tudo que 

eles têm o horário que eles estão mais calmos, mais tranquilos, que não tem conflito, que tá 

tudo zen, é o momento da areia. Como eles brincam!”. (Eduarda). A professora refere 

satisfação, segurança e afeto em seu olhar e tom de voz moderado com ênfase na frase “Para 

eles é tudo”, fala mais demarcada, cuja expressão corporal é indicativa de reconhecimento e 

incentivo às atividades lúdicas em contato com a areia.  

O momento descrito por Eduarda indicou a inclusão da brincadeira espontânea, 

favorecida às crianças durante a brincadeira ao ar livre, o incentivo às atividades que 

exploram a riqueza do contexto em termos de aprendizagem durante esse momento. Para Post 

e Hohmann:  

 
Muito da aprendizagem ocorre no tempo de escolha livre. Através de suas 

explorações sensório-motoras escolhidas individualmente, bebés e crianças 

envolvem-se em experiências chave de aprendizagem: encher e esvaziar, pôr e tirar, 

descobrir que os objectos existem mesmo que não os consiga ver, repetir uma acção 

para fazer com que algo volte a acontecer, e assim por diante. (POST; HOHMANN 

2004, p. 249). 

 

 Ao tratarmos ainda sobre as aprendizagens decorrentes da exploração de diferentes 

espaços, trazemos a vivência de Bruna quando ela destaca e valoriza a presença de ambientes 

bem equipados de sua creche, as áreas verdes amplas a serem exploradas como é o caso dos 

parques. A professora reflete e refere como sendo privilegiadas as crianças que convivem e 

desfrutam da realidade de sua creche, tendo em vista que as demais estruturas são geralmente 

casas adaptadas e inadequadas às demandas de bebês, crianças menores e de suas educadoras.  

Bruna, aos 42 anos, mãe de um filho, sugere experiência, afinidade, empatia e sutileza 

para tratar das demandas das crianças, de modo que identificamos que suas características de 

formação pessoal e qualificação profissional estão condizentes com suas falas bem 

articuladas, reações coerentes diante das demandas das crianças voltadas para a compreensão, 

o acolhimento e a afetividade. A professora, apesar de portar-se de modo reservado, pouco 

participativo e seu tom de voz ser baixo, de forma que entendemos que sua restrita 
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participação durante os debates foi permeada pela timidez, ou falta de maior integração com 

as demais professoras, ao relatar suas histórias, apresentou-se cuidadosa e sensível às 

demandas dos bebês quando opinou durante os debates do grupo focal (Ver apêndice A). 

Quanto aos momentos ocasionados pela exploração de novos contextos e ambiente, 

Andréa indica valorizar as situações que podem proporcionar diferentes interações do 

cotidiano, mesmo as não planejadas, a exemplo do contato com um cãozinho que adentrou a 

sala e interagiu com as crianças. A educadora, assim, indicou compreensão, acolhimento e 

afetividade ao tratar das formas de interação entre as crianças, a professora surpreendidas pela 

presença do cachorro em sala quando descreveu o episódio: 

     

O cachorrinho ! Assim bem brincalhão... assim! Aí daqui um começou a correr e 

o cachorrinho já começou a correr atrás e o cachorro já começou a latir e já 

querendo morder na perna do outro, outro já saiu correndo. Aí eu digo sai 

daquiii! Aí enxotei, enxotei o cachorrinho, mas assim foi uma coisa assim que 

ninguém espera né? Eu digo: meu deus! Aí ficaram naquela o auau o auau o 

auau rsrsrsrs...  Eu digo auau foi embora rsrsrsrs... Mas assim o medo e a reação 

de cada criança, né? (Andréa). 

 

 

Andréa falou sorrindo com seu tom de voz forte, grave e bem demarcado. A sua 

linguagem corporal era descontraída, descrevendo de modo lúdico e divertido a situação 

inusitada, adotou uma atitude alegre, espontânea e ainda emitiu gargalhadas ao lembrar sua 

interação com os bebês e com as suas famílias. Perante o vivido pela professora, 

consideramos as reflexões de Wallon (1979) ao identificarmos que as emoções traduzem-se 

por meio de demandas biológicas, as quais sugerem o estabelecimento de vínculos entre as 

pessoas e que reafirmam o relevante caráter de socialização e a construção de um universo 

simbólico atrelado ao ritmo do desenvolvimento humano.  

 Compreendemos que o relato de Andréa enfatiza o valor das aprendizagens, ocorridas 

com as crianças por meio da exploração de novos contextos, mesmo os não previsíveis, mas 

que podem proporcionar diferentes experiências. Os novos elementos da realidade 

apresentados à criança durante as suas atividades exploratórias servem de estímulo e 

aprimoramento do desenvolvimento psicofísico e cognitivo a serem apreendidos, 

incorporados pelas crianças e cuja mediação cabe à professora ao dedicar-lhes atenção e 

oferecer-lhes segurança durante as interações. Sendo assim, compreendemos articular-se ao 

que revelam os estudos de Vasconcellos, Aquino e Dias (2008) quando tratam de estratégias 

voltadas à formação continuada dos educadores infantis. São estudos baseados na 
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reconstrução de sentidos, de significados e de valores que integrem uma nova racionalidade 

que sustente todas as realidades da infância. 

Além das educadoras interagirem com as demandas decorrentes das aprendizagens das 

crianças, elas ainda sugerem tratar de modo adequado a questão dos limites necessários às 

crianças, como é o caso da birra. 

Miriam apresenta compreensão, acolhimento e afetividade diante das demandas das 

crianças ao entender que é mais assertivo realizar a rotina do banho antes de alimentá-los pelo 

fato de que, após comer, os bebês sentem muito sono, tendem a relaxar e a dormir, entende 

que mantê-los acordados para dar o banho é difícil e os deixam muito irritados, explica que as 

crianças buscam exercer a liderança ao disputar atenção, o domínio de espaços e de 

brinquedos.  

Entretanto Miriam enfatiza que os bebês de um ano de idade, a faixa etária que cuida e 

educa, ainda não apresentam demandas de birra e disputas evidentes. A professora indica 

compreender o papel do educador ao mediar o desenvolvimento e as aprendizagens das 

crianças, destacando o fator “criatividade” na conduta de quem educa: “Eh! também tem um 

grande peso a criatividade do professor, do profissional que está ali dentro. Porque às vezes 

também ele tem um recurso enorme e ele também não explora”. (Miriam). Miriam com sua 

voz de timbre alto, grave e cuja fala sugere inquietação, acompanhada de entendimento, 

sensibilidade, determinação, experiência e crítica elevada, defende suas posições com 

predominante dinamismo ao mobilizar os debates durante o grupo focal. A educadora emite 

sinais corporais indicativos de recursos pessoais e profissionais que sugerem autonomia, 

segurança, motivação e afinidade para cuidar e educar as crianças pequenas. Ao passo que, 

refletimos sobre o desenvolvimento e a formação das crianças enquanto seres sociais, 

conforme esclarece Sarmento (2004), ao discutir novos rumos dirigidos para a compreensão 

do lugar ocupado, o papel desempenhado pela infância, a identidade da criança na sociedade 

contemporânea.  

Miriam aos 45 anos é mãe de dois filhos e sugere ser compreensiva, acolhedora e 

afetiva ao prestar cuidados às crianças. Ela indica, ainda, consciência, afinidade e qualidades 

relativas às competências pessoais e profissionais que demandam a prática com bebês e 

crianças pequenas. Sua motivação para atuar junto à pequena infância: “Por achar a etapa 

mais importante e a base para toda uma vida. Um dos momentos mais mágicos e valiosos 

onde os pequenos começam a descobrir o mundo a sua volta e por amá-los muito”. (Miriam). 
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Conforme os dados identificados no quadro de características pessoais e profissionais 

dessa educadora, observamos o investimento em qualificação, aspecto que condiz com suas 

falas bem argumentadas e críticas construtivas acerca da realidade em educação infantil (Ver 

apêndice A). 

Já Andréa relata um fato que poderia gerar conflito - crianças ao disputarem os 

brinquedos durante as atividades. No entanto, ela o faz de maneira leve e bem humorada. A 

professora compreende que a disputa entre crianças é regular e faz parte dos processos de 

aprendizagens das crianças e reage com compreensão, acolhimento e afetividade às demandas 

apresentadas, de modo que identificamos as ideias de Post e Hohmann os quais destacam a 

importância da constante interação em nível físico, o contato visual e a proximidade 

estabelecida entre a educadora e a criança menor:  

 
As crianças muito pequenas passam muito do seu tempo no ou próximos do chão. 

Na medida em que a comunicação é melhorada quando ambos os participantes se 

conseguem ver claramente um ao outro, os educadores pegam frequentemente nos 

bebês ou na criança ao colo para trocarem olhares e expressões faciais, ou baixam-

se, ajoelhando-se, sentando-se ou deitando-se no chão ao lado da criança. Descendo 

sempre ao nível físico da criança, sempre que possível, os educadores partilham o 

controlo. E, por sua vez, há menos probabilidade de as crianças percepcionarem os 

adultos como gigantes que se baixam e as agarram sem aviso para impor uma 

mudança de actividade ou levá-las para “sítios longínquos”. (POST; HOHMANN, 

2004, p. 75). 

 

 

Em relação aos modos como Eduarda relata sua vivência sobre limites e regras para 

educar as crianças, quando estas apresentam comportamentos relativos à birra, observamos 

que a professora sugere a sua compreensão, acolhimento e afetividade diante dessas 

demandas: 

 
- ... combinamos assim, tem uma regrinha que diz que não pode levar brinquedo 

para o refeitório. Porque eles levam pro refeitório e não trazem. Aí a gente acaba 

ficando sem aquele brinquedo. Aí tem uns que pegam o brinquedo vem olham... e 

assim deixa o brinquedo aí, por favor, que agora é hora de fazer a refeição 

uhaahahahah... (imita choro) se joga no chão, faz aquele escândalo e aí a gente 

pega leva no colo rsrsrrss... bota no refeitório, conversa um pouquinho e aí se 

quiser comer come e daqui a pouco se acalma e já á  brincando de novo esquece. 

(Eduarda). 

 

 

Eduarda em sua fala delicada, em tom baixo, mas de modo pontual, indica 

entendimento, segurança e afeto ao tratar de limites e de regras de convivência com as 

crianças. Retomamos o que destaca Wallon (1979) quando enfatiza a urgência das demandas 
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apresentadas pelo bebê muito pequeno, desde que nasce e acompanham-no até o momento em 

que possui maior independência física e emocional.  

Contrária às condutas de Júlia, Léia, Sônia e Eduarda em relação ao uso da 

mamadeira, Andréa, Bruna, Miriam e Roberta indicam compreensão e acolhimento nas 

demandas afetivas das crianças relacionadas ao uso da mamadeira. São iniciativas que visam 

garantir o preparo de no mínimo uma mamadeira durante a rotina de alimentação, ao passo 

que se trata do desenvolvimento físico, emocional e cognitivo desses bebês.  

Para Miriam, a mamadeira representaria o único vínculo afetivo preservado da relação 

materno-infantil durante as mudanças de rotinas entre a saída da criança de casa para a creche. 

Em nosso parecer, vemos como favorável a iniciativa de certas professoras ao adotarem o uso 

da mamadeira como reação de compreensão, acolhimento e afetividade. Ao passo que 

identificamos as reações favoráveis das educadoras infantis perante as demandas das crianças, 

relacionadas às ideias de Oliveira-Formosinho e Kishimoto (2002), que tratam da questão ao 

articular o conceito de profissionalidade com o propósito de caracterizar as relações das 

educadoras em seus diversos meios de atuação junto à infância, ao desenvolvimento e à 

construção da personalidade. Para as autoras:  

 
O conceito de profissionalidade docente diz respeito à ação profissional integrada 

que a pessoa da educadora desenvolve junto às crianças e famílias com base em seus 

conhecimentos, competências e sentimentos, assumindo a dimensão moral da 

profissão. (OLIVEIRA-FORMOSINHO; KISHIMOTO, 2002, p. 41). 

 

 

Entendemos que os comportamentos de birra são identificados por Eduarda com 

empatia e sutileza às demandas corporais e emocionais, por falta de limites e, ainda, por 

influência e imitação dos outros. A educadora procura demarcar limites às crianças e ainda 

ouvir as queixas das mães, de maneira a compreender, acolher e dispor de afetividade quando 

entende que a mãe necessita atenção e ser orientada.   

Compreendemos que durante um determinado tempo, principalmente aquele que 

envolve a pequena infância, o sujeito é dotado de uma completa vulnerabilidade social e que 

se prolonga por alguns anos do seu desenvolvimento, a criança, no entanto, revela-se 

competente desde muito cedo. Para Oliveira-Formosinho e Kishimoto (2002) a situação de 

dependência e vulnerabilidade em relação ao adulto implica em dizer que a criança pequena: 

   
É um ser frágil, que necessita de cuidados físicos e psicológicos constantes, o que dá 

ao adulto o direito de regular o seu ambiente físico. É um ser dependente dos outros 

para a satisfação das suas necessidades durante um largo período de tempo, mas que, 
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simultaneamente, fala desde cedo “cem linguagens”. (OLIVEIRA-FORMOSINHO; 

KISHIMOTO, 2002, p. 45). 

 

Verificamos que a qualidade das interações estabelecidas pelas professoras, os modos 

como elas desenvolvem-se pessoal e profissionalmente, as suas experiências somadas no 

decorrer de suas vidas, refletem-se em suas escolhas e reações diante da realidade material, 

social, cultural, física e emocional que as teceu em suas trajetórias. Isso significa dizer que as 

educadoras de acordo com suas possibilidades, podem intervir com empatia e sutileza junto às 

crianças em seus processos de desenvolvimento e de aprendizagens. 

As professoras enfatizam em suas falas o termo “rotina”, cujo significado implica em 

uma repetição habitual e mecânica das mesmas ações, ou, ainda, a prática a ser observada 

regularmente (Bechara, 2009). Entendido, também, como sendo o caminho já percorrido e 

conhecido em geral, trilhado maquinalmente, rotineira sequência de atos ou procedimentos 

que se observa pela força do hábito, ou ainda, uso, prática, norma geral de procedimento. 

(FERREIRA, 1999). 

Ao refletirmos sobre as rotinas realizadas pelas educadoras, resgatamos as ideias sobre 

o processo de construção da profissionalidade do educador, em que Oliveira-Formosinho e 

Kishimoto (2002) abordam o conceito de globalidade da infância, cuja base está no caráter 

diverso dos cuidados e as linhas divisórias não estão bem demarcadas. São contextos em que 

o desenvolvimento e a aprendizagem da criança pequena repercutem em forma de exigências 

apresentadas aos profissionais.   

As professoras Miriam, Roberta, Andréa e Sônia compartilham da mesma posição ao 

atribuírem a escolha da hora do banho aos critérios relativos à quantidade de crianças, ao 

clima, ao sono e às demandas fisiológicas das crianças.  

 Quanto ao sono das crianças verificamos que Eduarda indicou agir e interagir 

adequadamente, respeitar as rotinas de sono das crianças e, ainda, interage com os pais de 

forma a negociar o momento adequado de chegar à creche, ao permanecer com o filho em 

casa mais tempo. Isso denota sutileza, empatia no trato com as crianças e seus pais, sugerindo 

qualidade no acolhimento em nível de afetividade. 

 Sobre o tempo do sono, pensamos que se trata de uma necessidade indispensável para 

o desenvolvimento neurológico e emocional de bebês e crianças pequenas. No que tange as 

características de previsibilidade e flexibilidade das educadoras quanto às rotinas e cuidados 

corporais das crianças, Post e Hohmann (2004) comentam que tanto os educadores quanto às 

crianças necessitam de saber os passos a serem seguidos na rotina diária e serem capazes de 

55



 

 

reelaborá-los para que se adaptem as necessidades normais de um bebê, tais quais: sono, 

alimentação e higiene. 

Sônia relata suas reações relativas ao ciúme, ao apego e à dificuldade de afastar-se das 

crianças quando termina o ano letivo. A educadora enfatiza a força mobilizada pelos vínculos 

de afetividade e que, mesmo afastados, estabelecem laços emocionais significativos, tornam-

se referências um para o outro: “[...] quando sai final do ano, tu chora junto...Quando eles 

tão indo embora e aí sabe o que eu faço eu vou lá na sala disfarço (procurar a criança na 

outra sala) rsrsrs...”. (Sônia). A educadora expressa em sua voz e em seu rosto claros sinais 

de melancolia, atenuados pelo seu bom humor característico de suas falas, ela sugere 

preocupação e pesar diante dos vínculos de apego, de separação e ausência sentida de ambas 

as partes, durante as rotinas educativas e de cuidados. De maneira que identificamos a face 

contraditória do ser humano, o movimento histórico e dialético relacionado à emoção, ao jogo 

de forças que se apresenta no ser humano em seu aspecto biológico e lógico ao interagir com 

a realidade. (WALLON, 1995) 

 Sônia em seu cotidiano atende às demandas apresentadas pelas crianças acerca do 

processo de separação ao final do ano letivo, as mudanças de turma e de educadora, fatores 

estes que nos fazem pensar sobre os comportamentos de apego e desapego, vivenciados pelas 

crianças pequenas na relação com seus pais, bem como acerca dos vínculos estabelecidos com 

as educadoras, afinal esse processo educativo envolve tanto as crianças quanto os adultos que 

fazem parte dela. (BONDIOLI; MANTOVANI, 1998). 

 Observamos que Eduarda, Andréa, Miriam e Sônia, ao tratarem das questões de 

ordem emocionais dos bebês, revelam interagir adequadamente às demandas dos bebês, ao 

pautar, também, sua conduta com uso de afetividade, sem negar o desconforto diante da 

separação inevitável da criança. Sobre o bem- estar do educador infantil, resgatamos as ideias 

de Freitas e Shelton (2005) em relação aos direitos da criança, aos cuidados e à educação, já 

que a pesquisa sugere iniciativas no âmbito das políticas, sugerindo-nos pensar sobre a 

atenção dedicada à pessoa do educador, com ênfase em sua saúde psicofísica e os 

desdobramentos de sua condição, no tocante ao critério de bem estar e disponibilidade para 

tratar das demandas presentes no contexto de educação infantil. 

Ao exemplo das reflexões desenvolvidas e observadas nos diálogos entre as 

educadoras, é regular a ocorrência de situações em que os bebês fazem birra, uma forma 

emocional de emitir sinais de contrariedade, impaciência e falta de limites. Entretanto, há 

outros fatores que as professoras devem considerar ao tratar da criança cuja condição pode 
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envolver dificuldades psicológicas. O professor pode vivenciar situações em que a criança 

sofre ao elaborar e apropriar-se de determinado evento em sua vida, ou ainda, uma forma de 

sofrimento ao vivenciar as situações de apego e desapego dos pais e emoções frente à relação 

com a própria educadora, dentre outras determinantes. 

Ao refletirmos sobre a responsabilidade do educador em atender as diferentes 

demandas das crianças em busca do seu bem–estar psicofísico, ao mesmo tempo em que 

precisa estar atento às suas possibilidades e fragilidades, destacamos as considerações de 

Oliveira-Formosinho e Kishimoto (2002a) com referência às educadoras e à construção de 

seus saberes durante os seus ciclos de vida no exercício profissional: 

 
Envolve crescimento, como o da criança, requer empenho, com a criança, sustenta-

se na integração do conhecimento e da paixão. Cultivar as disposições para saber 

ser, sentir e agir, em contexto, um desafio que requer processos de sustentação e 

colaboração, pois não se faz no isolamento (OLIVEIRA-FORMOSINHO; 

KISHIMOTO, 2002, p. 49). 

 

 

Isso significa dizer que o papel desempenhado pelas professoras é complexo e implica 

em investimento físico e emocional evidentes, cujas exigências requerem refletir, sentir e agir 

com responsabilidade diante de demandas de bebês e de crianças menores as quais de fato são 

importantes. 

Quando falamos de aprendizagens de bebês e de crianças menores, entendemos que os 

tempos definidos como sendo de livre escolha, sugerem ótimas oportunidades de aquisições 

significativas por parte das crianças. Segundo Post e Hohmann (2004), as crianças, ao 

fazerem suas próprias escolhas, passam a observar e a explorar os espaços, a imitar as ações 

dos outros e a se relacionar com estes. Além disso, é nesse momento de escolha livre que eles 

podem, também, revelar suas frustrações e suas vitórias. 

   Eduarda, ao contar uma passagem sobre a aprendizagem por imitação dos 

comportamentos dos outros, dá indícios de afetividade, de empatia e de sutileza em suas ações 

dirigidas às demandas dos bebês: 

 
- Tudo que a gente faz ela faz igual... Aí eu olhando de olha nela, que tava do meu 

lado, aí ela olhando pra mim e eu olhando pros colegas, aí eu vejo que eles têm 

mania agora, aprenderam a pedalar rápido, aí eles pedalam e batem um no outro. 

Aí eu fiquei olhando, fiquei fazendo cara feia pra um que tinha se batido, ela 

olhou, olhou pra mim viu como que tava a mão (educadora coloca mão na cintura 

e fez cara séria, feia, ao relatar que a criança a imitou). Meus Deus, eu beijei ela 

toda. rsrsrsrs...(Eduarda). 
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Eduarda, em sua expressão corporal, fala em tom suave e com seriedade, atenção e 

ternura no olhar ao relatar a sua experiência com a criança que a imitava. Tal circunstância 

leva-nos a identificar a criança enquanto um ser ativo, dotado de dinamismo, produtor de 

cultura, imbuído de potencial, alguém que possui uma determinada característica de 

personalidade, e uma situação psicológica capaz de mover-se entre o plano imaginário e a 

realidade, conforme as ideias de Sarmento (2004). 

Ao permitir que as crianças brinquem em diferentes espaços, Eduarda viabiliza uma 

rica forma de desenvolvimento, o que indica qualidade em suas interações com as crianças e, 

ainda, a educadora responde de modo afetivo e favorável as demandas decorrentes das 

aprendizagens apresentadas por elas, remetendo-nos ao pensamento de Post e Hohmann 

(2004) sobre as rotinas e os horários relativos à refeição, ao sono e aos cuidados corporais dos 

bebês os quais estão profundamente ligados às pessoas envolvidas nessas atividades: “Ter 

essa figura como uma „base‟ é garantia de um sentido de segurança para a criança muito 

pequena durante o período que está fora de casa”. (POST; HOHMANN, 2004, p. 15, grifos 

dos autores).  

Andréa, no tocante ao interesse pelo bem estar dos filhos, observamos como sendo 

reação favorável à compreensão, ao acolhimento, à afetividade e ao auxílio aos pais, pois a 

educadora reflete sobre a relação com suas crianças e sobre a interação do casal: 

 
- Mas eu esse ano eu fiz diferente, a primeira reunião que teve com os pais eu 

procurei assim conversar bastante com cada um deles, levei vários livros que eu 

tinha assim de problemas no casamento, de como educar as crianças, levei vários 

e no final eu disse, se alguém quiser levar o livro pra ler pode levar depois devolve 

sem problemas. Porque geralmente a gente só passa os recados e coisa acaba 

ligeiro tu já tá cansada também. Eu disse não dessa vez eu vou fazer uma coisa 

diferente. (Andréa). 

 

 

A educadora referiu-se à experiência com os pais com descontração, naturalidade, 

motivação e otimismo. Andréa com sua fala em voz alta, impactante e segura emitiu traços de 

satisfação, arrojo e determinação para atuar junto aos pais. A educadora sugere em sua 

linguagem corporal indicativos de sua consciência e de sua sensibilidade para educar e cuidar 

de crianças pequenas. De modo que refletimos sobre o que Wallon (1979) discute sobre a 

afetividade entre os adultos, acerca da organização familiar, das interações entre os perfis 

feminino e masculino e demais vínculos de caráter coletivo, cuja influência atua sobre o 

processo de desenvolvimento de uma personalidade. 
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Observamos que Andréa adotou uma postura diferenciada e relevante dentre as demais 

professoras, ao relacionar-se com os pais, mesmo ao superar o próprio esgotamento 

psicofísico decorrente do trabalho com as crianças. Ainda assim, ela busca interagir com os 

pais de modo a criar espaço para o diálogo e estabelecer relações de qualidade.  

Entendemos as ações de Andréa baseadas em empatia e sutileza voltadas para o 

atendimento das demandas das crianças e de seus pais. Tais iniciativas podem fortalecer os 

vínculos afetivos, oferecer segurança, promover a confiança mútua e ampliar as possibilidades 

em termos de desenvolvimento e de aprendizagem das crianças em consonância com os 

interesses da família e da educadora infantil. Essas discussões podem ser agregadas às 

reflexões de Macarini, Martins e Vieira (2009) sobre a mobilização de pais e professores para 

o efetivo diálogo, quando propõem a aproximação por parte da creche investigada como 

atitude favorável no que tange à qualidade das interações entre educadoras, crianças e pais. 

As professoras Andréa, Bruna, Eduarda, Miriam e Sônia direcionaram suas atitudes de 

modo a enfatizar esses traços de forma significativa os quais envolvem maior empatia e 

sutileza em suas falas durante os debates de grupo focal. Essas educadoras indicaram 

compreensão, acolhimento e afetividade diante das demandas das crianças no cotidiano das 

creches. Acerca das questões relativas à construção da profissionalidade do educador, 

trazemos a contribuição de Oliveira-Formosinho e Kishimoto (2002) que se utilizam da 

expressão “life long learning” para referir à aprendizagem ao longo da vida e aos fatores de 

desenvolvimento pessoal e profissional daqueles que cuidam da pequena infância. 

A próxima seção será orientada para as reações desfavoráveis relativas à apatia, à 

intolerância e à agressividade expressadas pelas professoras durante os encontros de grupo 

focal. 

 

5.2 REAÇÕES DESFAVORÁVEIS: APATIA, INTOLERÂNCIA E AGRESSIVIDADE 

 

As reações das educadoras observadas como desfavoráveis estão relacionadas aos 

contatos verbais, gestuais e àquelas relativas à linguagem corporal, cujos reflexos ao invés de 

contribuírem para a qualidade das rotinas, geram prejuízos às partes envolvidas nas 

interações, ou seja, entre educadoras, bebês e crianças pequenas e suas demandas psicofísicas.  

 Quanto à apatia, sob o nosso ponto de vista, é a reação desprovida de envolvimento, de 

preocupação, de implicação e de empenho da professora frente aos cuidados físicos e 

emocionais das crianças e sua família. Ser apático reflete a ausência de vínculo emocional, 
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falta de apego, de atenção - dificuldade da educadora em identificar, refletir e agir de modo 

minimamente responsivo diante das demandas que envolvem o bem estar das crianças. Como 

exemplo disso, resgatamos as situações em que a professora evita ou ignora as interações 

ativas da criança quando esta busca a sua mediação ao brincar, ao explorar os objetos e os 

ambientes. Entendemos que a apatia envolve, ainda, as dificuldades em efetuar a rotina de 

cuidados corporais, permitindo que a criança passe longos períodos de tempo a chorar, sem 

que tenha suas necessidades psicofísicas atendidas, como no caso dela sentir fome, sede, frio, 

calor, desconforto perante a necessidade de troca das fraldas e, ainda, ao sentir-se 

desprotegida e insegura em momentos que venha a sentir dor, agitação e medo. 

A intolerância identificada durante as interações entre as professoras remete à ausência 

de tranquilidade, de paciência e de disposição da educadora ao indicar desconforto, queixas, 

frustrações, contrariedades ao refletir, sentir, falar e agir diante das demandas das crianças. 

Isso significa que ser intolerante implica em negar-se em rever ou adotar outra postura, senão 

aquela habitual. Na prática vemos a intolerância, presente nas rotinas que levam a educadora à 

exaustão psicofísica, ao realizar os cuidados corporais, alimentares e demais atividades que 

envolvem elevado número de crianças em sala e outras questões entendidas como sendo 

significativas sob o nosso ponto de vista na pesquisa. 

No que diz respeito à agressividade, compreendemos como sendo aquelas reações, 

cuja intervenção é feita por meio de uma linguagem inadequada, pesada e que desqualificam a 

criança física e emocionalmente. Como é o caso de certos adjetivos pejorativos associados às 

rotinas de cuidados corporais a exemplo das expressões que apontam o descuido com os 

hábitos de higiene da criança, ao tratá-lo como aquele que é “fedido” (Miriam), e outras 

palavras rudes e impróprias. Miriam, ao exemplificar uma situação em que algumas 

educadoras usam de linguagem verbal e corporal agressivas com as crianças, denota repulsa e 

irritabilidade em seu tom de voz alto, grave, olhar tenso e agitação. Outras demandas 

possíveis geradoras de agressividade podem estar relacionadas à constante procura das 

crianças pelo contato e mediação da educadora, o modo ativo e espontâneo, ou passivo e 

acanhado de ser da criança, o fato de ela sujar-se, cair ou derrubar algo ao brincar, só ou 

acompanhada, quando chora, faz birra ou briga com outra criança. Isso implica em dizer que, 

seja pelo contato visual frio ou ameaçador seja pelos movimentos abruptos, todos os 

comportamentos indicativos de traços de personalidade, contextos de vida pessoal e 

profissional problemáticos, podem fragilizar a professora e levá-la a enfrentar dificuldades 
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psicológicas, sendo estas transitórias ou não, as quais sugerem atenção à sua condição de 

saúde física e emocional para atuar junto às crianças. 

Dentre as oito educadoras integrantes desta pesquisa, três delas apresentaram indícios 

enfaticamente desfavoráveis em suas falas: Júlia, Léia e Roberta.  Em algumas situações 

isoladas, suas reações apontaram no sentido de compreensão e de acolhimento, ainda assim, 

os demais posicionamentos sugeriram a predominância de sinais de apatia, intolerância, 

agressividade, ou seja, vetores que apontam para a falta de empatia e sutileza, o que 

observamos como sendo contraproducente e prejudicial à situação de bem estar de crianças 

educadoras no cotidiano das creches.  

Os reflexos da falta de condições no cotidiano educacional, as dificuldades no controle 

e manutenção da qualidade dos contatos entre os bebês são fatores que incidem igualmente 

sobre a saúde psicofísica da educadora, sobretudo por conta dos aspectos referentes ao 

número elevado de bebês a cuidar, os espaços adequados, o tempo dedicado às crianças 

pequenas, a qualidade das atenções, enfim, esses fatores recaem no bem–estar do cotidiano de 

professoras e de bebês. 

Entendemos que as educadoras em seu cotidiano de cuidados e de educação das 

crianças menores, além do esforço físico, elas são constantemente exigidas a adotar atitudes, 

precisam, a todo o momento, responder às demandas de ordem racional e afetivas, o que 

implica em esgotamento, dependendo da duração e da intensidade das demandas apresentadas 

em seu dia a dia profissional.  

Ao considerarmos as reações desfavoráveis, identificamos que Andréa, Bruna, 

Eduarda, Miriam e Sônia reagiram com apatia e intolerância diante de circunstâncias adversas 

debatidas durante o grupo focal, mesmo que essas professoras tenham apresentado evidências 

de reações favoráveis à compreensão, ao acolhimento e à afetividade, ou seja, orientadas para 

a empatia e a sutileza que demanda o papel do educador infantil. O que observamos como 

aspectos que afetam negativamente a qualidade das interações entre professoras e crianças 

pequenas, cujos efeitos agem sobre a saúde de ambas em seus processos vitais no cotidiano. 

Quando as educadoras foram indagadas sobre o modo como compreendem a 

importância de falar com os bebês na hora do banho, conversar o tempo todo com as crianças 

durante a ocorrência do banho, elas respondem de modo afirmativo.  

No tocante aos cuidados corporais e às demandas fisiológicas, o bebê necessita ser 

bem alimentado, sentir-se confortável após o banho, ter o descanso do sono e, ainda, precisa 

das garantidas trocas de fraldas no tempo adequado às necessidades. A respeito dos cuidados 
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corporais envolvendo bebês e crianças menores, Post e Hohmann (2004, p. 229) afirmam: 

“Para, além disso, durante o processo de limpeza, mudança de fralda, vestir e despir, os bebés 

e as crianças começam a adquirir consciência de como os seus corpos se dobram e se 

movimentam”. 

O ponto de vista de Andréa, Miriam, Léia, Roberta e Sônia, sobre o momento do 

banho, é como sendo uma hora difícil. Observamos que as educadoras indicam intolerância ao 

fator que corresponde ao elevado número de crianças em sala. 

Léia reagiu de modo semelhante ao indicar agressividade diante das demais 

educadoras, quando discutiram sobre a importância do afeto, sobre as aprendizagens ocorridas 

durantes a hora do banho, da troca de fraldas e demais cuidados corporais. A educadora reage 

de modo agressivo e dirige-se à mediadora dizendo: “Éh! a gente não tá entendendo assim o 

que tu queres?” (Vira o rosto e olha para outro lado de modo a rejeitar a ideia de Eduarda, 

fala em voz baixa com Roberta e em seguida dirige sua fala para a mediadora, enquanto 

Eduarda discute sobre o afeto e da paciência com a criança na hora do banho, conhecer o 

corpo). (Léia). A educadora sugere, em suas reações corporais, sinais de tensão, irritabilidade 

em sua fala, olhares, movimento faciais e movimentos com a cabeça e braços cruzados, enfim 

postura pouco à vontade e cujas expressões sugerem repulsa, inquietação, contrariedade; 

gestos bruscos indicativos da ausência de interesse e de afetividade quanto às demandas das 

crianças. Ao refletimos acerca das reações das educadoras e das demandas dos bebês, 

utilizamo-nos das ideias de Wallon (1979) quando efetua uma análise evolutiva da criança 

desde o seu nascimento até a sua fase adulta, em que destaca os fatores orgânico e social 

como base essencial para as experiências durante a infância.  

A professora Léia, em seus raros posicionamentos, demarcou a sua atenção às crianças 

e às suas famílias e quando se expressava era de forma não verbal, tímida e ao expressar-se 

por meio de gestos abruptos com as mãos e a com a cabeça ou falando muito baixo e rápido. 

Em suas raras exposições, a educadora usou de linguagem pouca articulada, acentuadamente 

rude para uma educadora infantil, cujos indícios revelam ausência de empatia e de sutileza 

para atender as demandas das crianças pequenas. A sua justificativa sugere afinidade e 

satisfação em atuar na educação infantil: “Primeiramente por gostar desta faixa etária e por 

ser gratificante trabalhar com estes seres tão pequenos”. 

Identificamos que Léia, aos 43 anos, é mãe de dois filhos, o que pode indicar prática 

em cuidar e educar crianças pequenas. Conforme observamos no quadro relativo às suas 

características pessoais e profissionais (Ver apêndice D), a educadora tem, em seu histórico, 
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atividades voltadas para a qualificação profissional com a maioria das professoras. Contudo, 

fica evidente o descompasso entre o grau de qualificação referida, o modo precário como 

articula as suas falas, que alternam entre o uso da voz delicada, gestos bruscos e tom de voz 

elevado durante os debates de grupo focal. As dificuldades em argumentar e compreender 

sobre o que as demais educadoras refletiam e diziam ficaram claras de modo que a professora 

posicionou-se raras vezes durante o grupo, mantendo apenas conversas paralelas com Roberta 

que trabalha na mesma creche. 

Ao relatar as circunstâncias com senso de humor indicado em seus traços de 

personalidade, observamos em Sônia sinais de desconforto em suas interações com os bebês. 

A educadora destaca a exigência de atenção diante das demandas e sugere preocupação 

constante com o bem estar das crianças: 

 
- A hora do banho é meio complicado. Eu falo agora porque tem uns que tão um 

pouquinho maiores. “Tá na hora do banho!” Quando tu vê tem três atrás de ti. ... 

grudado nas pernas que quer tomar banho, daí coloco em cima conversa, brinca, 

começa a cantar música. Um de cada vez! Os outros!? Ficam perto de ti te 

coaginndo rsrsrs... E geralmente quando é a hora do banho né? Tu tens que ter 

trinta olhos né? ... (Sônia). 

 

Em nosso entendimento, Sônia, mesmo ao evidenciar reações favoráveis em suas 

rotinas, indica intolerância ao dizer-se coagida por algumas crianças, enquanto se encontra 

envolvida em atividades com as outras, o que pode acarretar possível fator de esgotamento em 

situações como essa em que há o excesso de demandas atendidas pela professora, o que pode 

lhe trazer prejuízos à saúde e igualmente acarretar transtornos ao bem estar das crianças. 

Observamos na expressão corporal de Sônia, ao gesticular com as mãos, sua fala emitida em 

voz mais alta, rápida e agitada ao tratar da hora do banho das crianças. A professora mesmo 

com bom humor e motivação que lhe são peculiares, ainda assim, deixa transparecer em seu 

olhar em alerta frente à preocupação, à tensão e ao desgaste físico e emocional decorrente das 

responsabilidades sobre o bem estar dos bebês quando usa a termo “coagida”. O adulto ao 

interagir com uma criança pequena deve dedicar-se às necessidades dela, já que esta ainda não 

possui autonomia para tal. É por meio desses cuidados que um bebê esboçará suas atitudes 

iniciais (WALLON, 1979).  

Identificamos que Sônia possui somente a graduação em sua qualificação profissional, 

o que sugere a ausência de aperfeiçoamento durante um tempo significativo de sua atuação, 

de forma que cogitamos essa ausência por motivos relacionados à falta de disposição, de 

tempo, de desinteresse e até mesmo de resistência às mudanças voltadas para o 
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desenvolvimento da profissionalidade, levando-nos a refletir sobre a situação de Sônia, 

mesmo ao evidenciar traços predominantemente favoráveis em suas reações, munida de boa 

vontade, empenho e dedicação diante das demandas das crianças. Em contrapartida, 

observamos que Andréa, cuja idade é a mesma de Sônia, tem realizado pós-graduação, sugere 

atitude, otimismo e determinação em suas opiniões que destacam mudanças positivas e 

experiências bem sucedidas em suas rotinas. 

Sônia adota o uso de uma peneira de modo habitual e exclusivo ao preparar os 

alimentos de todos os bebês até aproximadamente 1 ano de idade e que, ainda, não possuem 

dentes. Entretanto, a educadora enfatiza esse hábito como importante e não abre mão de usá-

lo por acreditar ser uma iniciativa favorável aos bebês. Caso Sônia venha a transcender 

determinados hábitos inadequados às rotinas alimentares de bebês e de crianças pequenas, ela 

poderia buscar elementos que ampliem seus conhecimentos sobre nutrição e atualizar-se 

acerca das demandas nutricionais em cada período de desenvolvimento das crianças.  

Sob o nosso ponto de vista, a mudança de atitude por parte de Sônia poderia minimizar 

os efeitos do processo de institucionalização que cristalizam as rotinas e os comportamentos 

de adultos e de crianças muito pequenas, enfim, influências que atuam sobre as formas de 

pensar, sentir e agir das crianças. 

No tocante a rotina do banho adotada por Roberta, verificamos que sua realidade 

indica apatia, intolerância e agressividade ante a atenção às demandas das crianças, visto que 

a educadora entende que a realização do banho dos bebês deve ser de modo rápido, sem 

considerar os benefícios ao desenvolvimento e à aprendizagem proporcionados pelo tempo do 

banho. Sob o ponto de vista de Roberta, o relevante seria dispor de mais uma funcionária para 

melhor suprir o elevado número de crianças e melhorar a qualidade do banho: “[...] não tem... 

é raramente! é rapidinho! é xixixixi (simula o modo dar banho e gesticula com mão para 

frente passar a criança adiante). Ah! (vira o rosto como negando a fala de Andréa quando 

esta refere às aprendizagens durante o banho, lavar pé, a barriga, etc...)” (Roberta).  

Roberta mostrou, em sua voz rápida, agitada e com tom de irritabilidade e elevada 

objetividade, baixa afetividade durante suas falas. Observamos durante a sua fala, elevada 

agitação, enquanto mantinha pernas cruzadas e um dos pés movimentando-se continuamente e 

de modo inquieto. Em seu rosto ficou presente sinais de contrariedade e rejeição. No tocante a 

realidade evidenciada por essa professora, resgatamos o que Sarmento (2004) discute sobre a 

forma de interação e compreensão dos adultos, acerca do movimento das crianças em suas 
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experiências que incluem o passado e o futuro, a realidade e o imaginário, como base do 

desenvolvimento durante a infância.  

A educadora Roberta, aos 41 anos, possui um filho, o que poderia indicar experiência 

e afinidade ao cuidar de crianças, porém identificamos em suas falas sinais de elevada 

objetividade e rispidez perante as demandas das crianças. As suas iniciativas indicam ser 

desprovidas de empatia e sutileza cuja ênfase sugere apatia, intolerância e agressividade 

acentuadas, somadas à agitação observada em sua linguagem corporal e verbal durante os 

debates do grupo focal. A justificativa de Roberta sobre a sua escolha em trabalhar com 

crianças sugere afinidade com as crianças, no entanto, suas referências têm sinais de falta de 

envolvimento, de desmotivação e de prejuízos na afetividade descrita em comparação às 

outras educadoras: “Eu me identifico com essa idade”. (Roberta).  

 Ao pensamos a respeito do impacto dessas reações desfavoráveis da educadora no 

contato com as crianças, bem como os efeitos sobre a sua saúde psicofísica quando exposta a 

condições impróprias em seu cotidiano de trabalho, trazemos as questões sobre o bem-estar 

das educadoras tratadas em pesquisas realizadas nos Estados Unidos e na Austrália, bem 

como em estudos no contexto da assistência social, acerca da saúde emocional e física das 

cuidadoras. São apontados elevados índices de esgotamento, sofrimento físico e emocional 

em crecheiras por conta dos riscos ocupacionais. Segundo Goldschimied e Jackson: 

 
O estresse que não é percebido pode levar ao surgimento de conflitos dentro da 

creche e as faltas freqüentes ao trabalho devido à doença, aumentando a carga de 

trabalho e as responsabilidades das outras cuidadoras e criando instabilidade. 

(GOLDSCHIMIED; JACKSON 2006, p. 87). 

 

 

Eduarda demonstra intolerância acerca da função do banho como hábito de higiene, 

uma forma de aprendizagem aplicável à vida das crianças, cuja base não precisaria ser 

necessariamente sob o ponto de vista didático, mas sim por necessidade básica de higiene e 

bem estar, visto que algumas crianças não recebem o banho em casa:  

 
- No ano passado fizeste essa pergunta: O que será? Se ele aprende na hora do 

banho? E eu fiquei com essa pergunta na cabeça. Eu acho que o mais importante 

é que todas as aprendizagens tem que ser pra vida. Não tem que ser uma coisa 

didatizada ao vai aprender quente e frio isso é importante também acelera a 

cognição, mas tem que ser pra vida. Muitas das nossas crianças não recebem 

banho em casa. (Eduarda).  

 

Eduarda com uma postura pacífica, entretanto demarcada de forma crítica e 

consciente, marcas presentes em suas atitudes, pensa sobre o que a mediadora fala sobre as 
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aprendizagens das crianças, e fala com voz suave. O seu olhar indica uma reflexão séria, 

atenta e preocupada com o bem estar das crianças. Tendo presente a reação da educadora, 

reiteramos o entendimento sobre a criança como sendo um sujeito ativo, dotado de potencial e 

um ser em constante transformação, como descreve Wallon (1995). 

Eduarda, contudo, denota desconforto em sua fala ao dizer que muitas das suas 

crianças não recebem o banho em casa e na creche. Em virtude do elevado número delas no 

berçário, o banho ocorre somente em circunstâncias específicas em que elas venham a sujar-

se demais. A professora, mesmo sendo compreensiva, acolhedora e afetiva, apresenta indícios 

de intolerância em seu relato ao constatar os prejuízos ao bem-estar das crianças privadas do 

banho. Entendemos que a educadora pensa, ainda, sobre os desdobramentos dessa falta de 

cuidado corporal básico, em termos de saúde psicofísica e sobre o futuro desenvolvimento e 

aprendizagens das crianças pequenas. Isso nos faz refletir sobre as diferentes demandas das 

crianças pequenas, cujas exigências implicam na disponibilidade física e emocional das 

educadoras. Quanto aos resultados decorrentes da atenção das interações negativas e as 

produtivas entre as educadoras durante os cuidados corporais de bebês e de crianças 

pequenas, Post e Hohmann comentam: 

 
Embora os bebés e as crianças não consigam ler palavras, elas conseguem ler 

pessoas. Distinguem entre educadores que encaram os cuidados corporais como algo 

desagradável ou penoso e aqueles que têm prazer na interacção com eles durante os 

cuidados corporais. Quando os educadores compreendem o impacto destas 

interacções com as crianças, dão uma maior atenção à criança a quem estão mudar a 

fralda, ou a vestir, lavar ou dar assistência na casa de banho. Eles sabem que o 

interesse genuíno pela criança fortalece o elo de ligação entre si e a criança bem 

como os sentimentos de confiança e de segurança por parte da criança. (POST; 

HOHMANN, 2004, p. 234-235). 

 

  

    Roberta, em sua vivência e entendimento, sugere equívocos a respeito das rotinas e 

cuidados corporais das crianças quando revelou sinais de apatia, intolerância ao queixar-se do 

local no qual ocorrem a troca de fraldas, argumentando falta de privacidade para as crianças, 

acreditando que elas precisam de espaço isolado, longe das janelas e portas por onde as 

pessoas circulam, distanciadas das possibilidades de contato com as pessoas e outras formas 

de interações. Essa queixa de Roberta foi claramente rejeitada pelas outras professoras com 

evidente manifestação de Miriam, ao mostrar sua contrariedade e destacar o prejuízo diante 

das demandas de socialização e de aprendizagens das crianças. As queixas de Roberta foram 

ignoradas pela maioria das integrantes do grupo focal. Observamos, assim, que seus 

argumentos indicam não estarem respaldados no conhecimento das reais demandas de 
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desenvolvimento e aprendizagem durante a pequena infância. Posto isso, destacamos a 

relevância dos estudos de Gomes (2008) acerca das concepções das mães e das professoras de 

educação infantil e suas tendências a cuidar e educar as crianças baseadas em posturas que 

implicam submissão e alienação na interação com as crianças, enfatizando sempre o espaço 

ocupado pela criança como um ser que integra e participa da dinâmica familiar. 

Roberta adota posturas que desfavorecem o desenvolvimento e as aprendizagens das 

crianças ao referir em suas falas sinais de apatia, de intolerância e de agressividade. Ao  

identificar a conduta da professora, enfatizamos que os locais destinados ao banho e à troca de 

fraldas devem ser bem localizados, oferecendo comodidade aos adultos e ambientadas de 

modo a agradar as crianças pequenas. (POST; HOHMANN, 2004). 

Ao tratarmos da questão da qualidade da interação da educadora com os bebês na hora 

do banho, observamos que Miriam, Eduarda, Sônia, Andréa e Léia compreendem que os 

bebês sofrem o impacto em termos psicofísicos diante das professoras com eles e com outras 

crianças, seja por intermédio da linguagem verbal, seja pela expressão corporal agressiva. 

Miriam reflete com apatia e intolerância ao exemplificar situações em que outras educadoras 

tratam as crianças com agressividade ao dizer: “A boca fechada faz menos mal do que as 

outras atitudes que tu acaba vendo. Seu fedido, seu isso, seu porco. Isso! Exatamente!”. 

Miriam reage de modo a expressar-se em sua voz alta e enfática, cujos gestos faciais e 

corporais implicam em agitação, sugerem seriedade e tensão acompanhadas de elevado grau 

de desconforto, inquietação e contrariedade.De modo que se evidenciam na postura de 

Miriam traços de valorização dos modos de interação entre o adulto e a criança, discutidos por 

Sarmento (2004) quando reflete sobre o imaginário infantil, entendido como forma de 

conhecimento e não uma incapacidade da criança, ao contrário, é uma condição peculiar à 

infância que possibilita o acesso à realidade, ao contato com os adultos por meio da sua 

sensibilidade e criatividade. 

A respeito ainda da fala de Miriam, observamos a intolerância ao referir possíveis 

maus tratos por parte de outras professoras, cuja condição psicofísica possivelmente encontra-

se abalada por esgotamento psicofísico. Diante de tais circunstâncias relatadas e acerca das 

experiências desprovidas de contato corporal sensível entre educadoras e as crianças durante 

os cuidados, resgatamos os apontamentos de Goldschmied e Jackson: 

 
Lembrar-nos de nossas próprias experiências de lida despersonalizada em questões 

relativas ao cuidado corporal pode nos oferecer maior sensibilidade na maneira 

como conduzimos a hora de lavar-se das crianças pequenas. (GOLDSCHMIED; 

JACKSON, 2006, p. 141). 
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Constatamos, assim, que a interação das educadoras perante os fatores relativos ao 

elevado número de crianças, o tempo adequado e da qualidade das rotinas das creches nem 

sempre correspondem às demandas dos bebês e ainda acarretam elevado esgotamento físico e 

emocional tanto para crianças quanto para as professoras. Realidade em que se abreviam as 

experiências que deveriam ser geradoras de bem-estar, profícuas quanto aos processos de 

desenvolvimento psicofísico e das aprendizagens. Para Miriam, a diferença no sentido da 

qualidade das interações consiste em reduzir o elevado número de crianças nas salas de 

berçário.  

 Os relatos das professoras indicam intolerância, de modo que constatamos a 

necessidade de atenção e de cuidados com a saúde física e emocional do educador infantil, 

para que este possa corresponder às expectativas que demandam suas atividades - vasta 

sobrecarga ao cuidar e ao educar bebês e crianças pequenas em seu cotidiano. Post e 

Hohmann (2004) discutem sobre o fato de a criança ser cuidada regularmente por uma 

educadora, no sentido desta dedicar maior qualidade e bem estar quanto aos vínculos afetivos, 

de confiança e ainda de promoção de segurança emocional. 

 
Para assegurar o desenvolvimento de uma relação próxima, de confiança e de afeto 

que a mantém tranquila enquanto está fora de casa, é importante que a criança tenha 

um educador responsável durante o período que o programa durar. A existência 

desta relação estável reduz o estresse que o bebé ou a criança mais nova sentiriam 

caso se tivessem de adaptar a várias educadoras. (POST; HOHMANN, 2004, p. 63). 

 

 

As educadoras, entretanto, cada uma ao seu modo, são igualmente convocadas a tratar 

de demandas que estão além de suas possibilidades, para as quais algumas nem sempre 

possuem respaldo em termos físicos e emocionais que deem conta da complexidade implicada 

em educar e cuidar efetivamente de crianças que habitam um universo tão amplo e exigente 

que é a educação infantil. Ao reiterarmos as ideias já apresentadas sobre as rotinas junto à 

criança pequena, destacamos a contribuição dos estudos de Jorge, Reis e Nascimento (2008), 

os quais tratam das práticas cotidianas, das concepções das professoras quanto ao 

desenvolvimento infantil e sugerem as formas de integrar os modos de dizer e de fazer no 

cotidiano dessas educadoras. 

Em se tratando dos cuidados básicos e dirigidos para o bem–estar psicofísico da 

criança pequena, destacamos as considerações de Oliveira-Formosinho e Kishimoto (2002) 

acerca das educadoras e a construção de seus saberes, durante os seus ciclos de vida no 

exercício profissional. Para as autoras, o desenvolvimento profissional:  
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Envolve crescimento, como o da criança, requer empenho, com a criança, sustenta-

se na integração do conhecimento e da paixão. Cultivar as disposições para saber 

ser, sentir e agir, em contexto, um desfio que requer processos de sustentação e 

colaboração, pois não se faz no isolamento. (OLIVEIRA-FORMOSINHO; 

KISHIMOTO, 2002, p. 49). 

 

 

Observamos que bebês e crianças pequenas são exigidos a adaptarem-se às condições 

desfavoráveis em seu cotidiano desde muito cedo, tendo de alimentar-se sozinhos, o que 

revela um modo precoce de desenvolvimento físico emocional.  

Roberta relata a sua rotina simultânea de cuidados e de alimentação sem tempo para 

observar as demandas de cada criança. A professora atende às demandas de diversas crianças 

ao mesmo tempo, o que sugere baixa qualidade, traços indicativos de desconforto e 

esgotamento psicofísicos, presentes nas relações entre educadora e crianças pequenas, como 

observamos no relato de Roberta o qual indica sinais de intolerância: “E aí já é assim... ih! 

Ou ele come sozinho ou ele se vira e (faz que leva talher até a boca de modo rápido) 

trabalha sozinho pra come ou vai fica com fome, porque é muita criança. (movimenta a 

cabeça contrariada ao ouvir Andréa falar sobre ser dedicada às crianças)”. Roberta fala em 

voz mais alta, rapidamente, e seu olhar e gestos corporais são bruscos, inquietos e denotam 

sinais de esgotamento e baixa afetividade diante das demandas das crianças durante o banho. 

De forma a complementar o que vem sendo discutido, trazemos a contribuição de Tristão 

(2004) quando comenta que ser professora de bebês é uma profissão marcada por “sutileza” e 

qualidades que evocam cuidados individuais e complexos de cada criança. 

 Eduarda, Léia, Júlia e Sônia são intolerantes à questão do uso de mamadeira, 

por acreditarem que, pela questão higiênica e pela praticidade durante as rotinas, a mamadeira 

é dispensável e pode ser substituída por um copinho, o qual teria a mesma função em termos 

de estimulo à sucção, preparo para a mastigação e alimentação adequada aos bebês - modo de 

reagir objetivo e mediado pela praticidade dos cuidados: 

 
- Eu não sei essa parte fisiológica assim de desenvolvimento, mas quando o bebê 

nasce e a gente não tem leite, a enfermeira leva pra dar rsrsrrs o leitinho no 

copinho eu não entendo a importância da mamadeira? É prático é fácil. Na turma 

de dois anos quem toma mamadeira, quando eles chegam pra comer na mezinha, 

quem toma muita mamadeira tem preguiça de comer, não quer mastigar, o 

chuchuzinho, uma batatinha que tá maior não quer saber de comer...(Eduarda). 

 

 

Eduarda com sua voz baixa, delicada e com traços faciais dotados de insegurança 

questionou o uso da mamadeira, denotou preocupação em seu olhar ao refletir com paciência 

sobre a questão entre o uso da mamadeira e a introdução de alimentos na nutrição de bebês e 
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crianças pequenas. Observamos que Eduarda, em seu relato, sugere dúvidas quanto à 

relevância do uso da mamadeira, por acreditar que as crianças desenvolvem dificuldades 

relativas à falta de disposição para mastigar os alimentos mais tarde. Entendemos que a 

educadora preocupa-se com a futura capacidade das crianças de alimentarem-se de modo 

efetivo. Eduarda, entretanto, deixa de considerar o fator afetivo atrelado à sucção pelo uso da 

mamadeira, pois, ante as condições gerais favoráveis, ela poderia amamentar os bebês 

oferecendo-lhes o aconchego do seu colo.Diante do que foi discutido por Eduarda, trazemos o 

conceito de “sutileza” usado por Tristão (2004) ao tratar de crianças de 0 a 1 ano de idade 

frequentadoras das creches. A autora destaca as experiências em contato com mães, mulheres 

e professoras como referências em outros níveis educacionais, decisivos para a consolidação 

do perfil profissional das educadoras infantis. 

O momento da alimentação discutido pelas educadoras reflete posições diferenciadas 

entre as profissionais quanto às rotinas adotadas pelos bebês e pelas crianças pequenas, que 

desde muito cedo precisam aprender a alimentar-se de modo independente, conforme a 

disponibilidade em dar atenção por parte da educadora em atender as demandas.  

 Entretanto, entendemos que o impacto da institucionalização das rotinas de bebês e 

crianças muito pequenas é demasiado preocupante, visto que tais processos vêm ocorrendo 

desde muito cedo, com prováveis prejuízos referentes aos vínculos iniciais das crianças. No 

sentido oposto, Post e Hohmann (2004) discutem que, desde o seu nascimento, o ser humano 

identifica-se pela sua origem social de forma que bebês e crianças desejam interagir com as 

pessoas de sua convivência, com os responsáveis por seus cuidados relativos à alimentação, 

ao conforto, à segurança e à necessidade de dormir.  

Andréa entende o momento da refeição com intolerância ao constatar que a atenção 

mais focada e dedicada à qualidade durante o momento de alimentação das crianças dura 

pouco tempo, devido ao fato de que elas, muito cedo, precisam alimentar-se por conta própria: 

“Segunda-feira eu comecei a levá-los para o refeitório também, então pra mim está um 

turminha bem tranquila. Vai ter que aprender! (concorda com Miriam sobre crianças 

comerem sozinhas)”. (Andréa).  A professora em sua fala em tom de voz alto, enfático, 

apontou sinais de preocupação e reprovação em seu olhar, quando refere o fato das crianças 

pequenas adotarem uma organização rígida. A professora enfatiza o dever da criança em ter 

de adaptar-se as rotinas quando disse de forma pontual: “vai ter que aprender !  

O mesmo é identificado na fala de Miriam a qual descreve a sua rotina de cuidados de 

forma a enfatizar angústia e impotência em atender a todas as demandas dos bebês, o que 
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entendemos como fator acentuado relativo à intolerância diante das inadequações das rotinas 

junto às crianças:  

 
Vai ter que aprender esperar tadinho!? Muitas vezes acaba acontecendo e quando 

fica assim chorando tu também é ser humano aquilo? Ficar chorando muito no 

teu ouvido. Quando dá ou tu distrai com algum brinquedo, ou então tu coloca do 

lado do bebê conforto, fica embalando um (mão direita), embalando com o pé 

outro (movimenta o pé direito) ...E fica dando comida pra esse aqui (com mão 

alimenta) “Calma amor já vai!” a Miriam sabe ...Então o que era pra ser 

prazeroso! (Miriam). 

 

A professora descreve a sua rotina de cuidados de forma a enfatizar em sua voz grave 

e em tom alto a angústia, ainda assim dotado de afetividade, ela revela a impotência em 

atender a todas as demandas dos bebês. Em seu rosto e traços corporais observamos sinais de 

inquietação, tensão, preocupação e de esgotamento ao relatar estas interações com as crianças. 

Sarmento (2004), ao tratar da Sociologia da infância, discute acerca do impacto  gerado pela 

institucionalização sobre o processo de formação e desenvolvimento de bebês e crianças 

pequenas nas creches da modernidade.  

Miriam atua em condições adversas durante as suas rotinas com as crianças, de modo 

que a professora sugere estar exposta aos elevados níveis de exigências e de esgotamento 

evidenciados durante as falas da professora, fatores que humanamente não podem ser 

respondidos de modo efetivo e permeados de qualidade em compreensão, acolhimento e 

afetividade. O apropriado tanto para educadoras quanto para crianças, ao buscarem a 

qualidade das trocas, seria o que Goldschmied e Jackson (2006) refletem sobre o papel e a 

responsabilidade do educador diante das demandas das crianças pequenas: 

 
O foco do bebê está na cuidadora mais próxima, vivenciando o calor familiar, o 

cheiro, a tensão superficial da pele, as vibrações da voz e do riso, e tudo mais que 

contribui para criar o cuidado e as trocas cotidianas. (GOLDSCHMIED; 

JACKSON, 2006, p. 113). 

 

 

 Júlia, ao tratar dos cuidados e as rotinas relativas ao sono das crianças, descreve o 

período em que o berçário misto consistia em uma organização natural entre crianças com 

diferentes idades. A educadora fala de uma rotina no passado e cuja experiência foi positiva, 

ao conciliar a atenção dispensada às crianças em diferentes idades, às suas demandas de sono 

e às suas atividades em comum. Enquanto os maiores brincavam os menores dormiam:  

 
Chegava na hora do soninho era o contrário, aí os bebês menores acordavam e ia 

pro chão brincar e os maiores dormiam no berço.  ...fui feliz nessa época coincidiu 

eles naturalmente organizarem o soninho deles de maneira que todos tiveram um 
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momento pra brincar e sendo que seria atividade adaptadas pra idade deles. 

(Júlia). 

 

Júlia revela sinais de queixa e nostalgia em sua voz suave e objetiva, ao lembrar do 

período em que as rotinas de sono entre os bebês e crianças pequenas eram alternadas o que 

lhe permitia brincar com o grupo que encontrava-se acordado. A professora deixa transparecer 

em sua fala um lamento e desconforto ao dizer: “fui feliz nessa época”. Consideramos, 

porém, a questão sobre a qualidade do sono descrita por Júlia acerca dos bebês e das crianças 

pequenas, de modo que enquanto uns dormem, os outros interagem. Entretanto, a realidade 

das creches varia e o espaço físico deveria ser adequado, pois nem sempre possibilita a 

preservação do silêncio e a tranquilidade do efetivo descanso, aspectos decisivos ao seu 

desenvolvimento e das aprendizagens de bebês e crianças menores. Chamamos a atenção para 

as idéias de Wallon (1988) quando descreve que a criança, em determinados momentos, pode 

manter-se em exclusiva conexão com um objeto lúdico de modo a abandonar outros 

estímulos, e um bebê pode ainda trocar experiências e afetividade por meio de sua linguagem 

corporal e sentidos. 

Discutimos, ainda, a questão do bem-estar psicofísico da educadora que se ocupa, 

constantemente, ao responder às demandas de bebês e de crianças menores, sem ao menos 

contar com períodos que alternem, aliviem a sobrecarga durante a sua rotina. Júlia pode 

indicar intolerância ao estar continuamente exposta a uma rotina intensa e cansativa, sem os 

devidos intervalos de tempo que minimizem o impacto de tais demandas em excesso. Essa 

profissional fica completamente suscetível a desenvolver problemas de caráter orgânico e 

psicológico, cujos reflexos incidem sobre o desempenho pessoal e profissional de uma 

educadora infantil. 

Júlia, aos 37 anos, mãe de dois filhos, apresentou-se calada a maior parte do tempo de 

duração do grupo focal, manifestando-se poucas vezes durante os diálogos e quando emitia 

suas opiniões, identificamos traços de apatia, intolerância diante das demandas de crianças e 

seus pais. Em sua justificativa acerca de sua motivação inicial foi para cuidar da filha e 

posteriormente decidiu trabalhar com educação infantil: “A princípio para ficar próximo da 

minha filha bebê, depois gostei da experiência e decidi ficar no berçário enquanto minha 

filha seguiu seu caminho”. A professora adotou iniciativas que divergiram radicalmente das 

demais professoras (Andréa, Bruna, Miriam, Eduarda e Sônia). A professora sugere sinais de 

elevada objetividade e reações desprovidas de empatia e sutileza em suas rotinas, ao entender 

que estas são favoráveis aos cuidados de bebês e de crianças pequenas. 
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Observamos ainda que Júlia possui somente a graduação e não descreve investimento 

em qualificação no seu histórico profissional, o que identificamos como possível fator relativo 

às suas divergências, postura radical voltada para a praticidade e objetividade das rotinas, o 

que identificamos como iniciativas desfavoráveis, cujos sinais tendem para reações 

desprovidas de empatia e sutileza em detrimento das demais professoras. 

Foi observado na fala de Roberta sinais de atenção e de carinho em relação às crianças 

que mudaram de sala. Ela procura preservar os vínculos afetivos, entretanto entende como 

favorável às crianças pequenas passarem pelo processo de separação desde cedo, tendo que 

assimilar as mudanças desde bebês.  

Refletimos, ainda, sobre o entendimento de Roberta sobre os processos de 

aprendizagem, pois há indícios de apatia quando a professora defende a ideia de que é 

positiva a ação de dirigir as atividades realizadas pelas crianças, o que desfavorece as suas 

iniciativas no plano da criatividade e demais aprendizagens de modo independente: 

“Eles...eles gostam, eu pinto com os dedinhos, com eles...”.(atividade dirigida pela 

educadora). O fato gera polêmica entre as demais professoras ao indicar que Roberta 

encontra-se desatualizada em termos de conhecimentos e práticas dirigidas ao 

desenvolvimento e às aprendizagens dos bebês e das crianças menores. Quando enfatizamos 

as pesquisas de Sarmento (2003), entre outras questões relevantes, resgatamos seu ponto de 

vista social e antropológico, cuja base trata das interações entre adultos e crianças, questões 

relativas à criança dotada de potencial, como sujeito produtor de cultura. Ao passo que o 

entendimento da realidade deva ser fundamentado e construído para as crianças e por elas, de 

modo, ainda, a transcender posturas focadas em concepções que psicologizam a infância. 

Léia fala com apatia sobre os momentos de aprendizagem pela exploração de materiais 

e do ambiente, sugeriu identificar as situações de disputa das crianças pelos brinquedos 

durante as brincadeiras: “Vai lá com o brinquedo aí vem o outro quer, ele vai lá troca, joga 

fora, já negocia”. A educadora manifestou poucas experiências de interação com as crianças, 

não se queixou de dificuldades, porém, quando opinou sobre sua rotina lúdica com as 

crianças, o fez de modo apático e desmotivado, reação que se assemelha à postura de Roberta, 

visto que ambas trabalham na mesma creche e compartilham da mesma realidade social. De 

maneira que enfatizamos, ainda, as questões relativas à infância, com atenção para a 

imaginação como uma função elementar à criança para recriar a realidade, por meio da 

fantasia; enfim, da brincadeira de faz-de-conta, conforme refere Sarmento (2004). 
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Para Roberta a aprendizagem mediada pela exploração de materiais é relatada como 

sendo uma rotina em que ela utiliza materiais pedagógicos inadequados, espelho no alto e 

difícil das crianças visualizarem as suas imagens, uma caixa confeccionada com colagens de 

discos de CD-ROM como forma de espelho e que as crianças buscam ver as suas imagens 

refletidas. 

Ao refletirmos a respeito das rotinas inadequadas e desfavoráveis às aprendizagens e 

contato das crianças nas rotinas de trabalho de Roberta, entendemos que sua apatia pode 

refletir possíveis dificuldades relativas à realidade social da creche em que atua. Porém, esses 

problemas são enfrentados por outras professoras que reagem de modo diferenciado e menos 

apático.  

Suas iniciativas não correspondem às demandas das crianças, ainda que motivada pela 

nobre causa de homenagear as mães, pois não conhece e antecipa o impacto sobre as crianças, 

gerando respostas indesejáveis e imprevistas, ao evocar a falta das mães nas fotos em sala: 

“No primeiro ano que eu comprei (painel de acrílico) eu peguei, eu botei a foto dos dias das 

mães, peguei... as fotos das próprias mães tinha que ver a choradeira... de ver as fotos das 

mães?”. A educadora teve dificuldades em captar as demandas das crianças ao evocar em 

bebês de 1 e 2 anos de idade as emoções orientadas para os sentimentos de falta e de 

separação das mães. Conforme Tristão (2004), o contexto em que o educador infantil atua 

implica em condições desfavoráveis, sem espaço para desenvolvimento pessoal e profissional; 

contexto semelhante, entre as educadoras de nosso grupo focal, cujas queixas refletem 

condições precárias e contraproducentes dirigidas aos cuidados com a infância. 

Miriam, ao falar de seus momentos de interação com os pais, relata iniciativas 

positivas, mas enfatiza de modo apático as atitudes daqueles menos ou sem nenhuma 

implicação com os filhos. A professora critica o fato de a maioria dos pais preocuparem-se e 

valorizarem mais a afetividade do que as aprendizagens: 

 
- Mas tu vê que ainda tem muito disso carregado ainda neles, sabe que... “Ai, eu 

fico feliz eu amo que vocês amam eles, tá bem cuidado, que vocês têm amor 

carinho”... ou talvez aquela coisa assim “Ah! Se eu agradar elas aí elas cuidam 

bem deles”... daí tu encontra, mas em contrapartida também fica feliz aqueles 1, 2, 

3, até, 4 depende da quantidade daquele pai que sabe olhar, ele tece um 

comentário do desenvolvimento do filho ele não vem rasgar seda contigo, 

entendeu ele é verdadeiro sabe de como o filho entrou e como ele tá naquele 

momento, o que aquilo contribuiu e isso é importante pra gente. Que seja uma 

semente que tu vai colher.... (Miriam) 
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Compreendemos, assim, que as reações de apatia indicadas por Miriam podem estar 

relacionadas ao possível efeito das diversas demandas em seus diferentes níveis, relativos à 

sobrecarga física e emocional decorrentes de suas rotinas junto às crianças e seus pais. Ainda 

que a educadora valorize as iniciativas de alguns pais, mostra-se apática diante das 

solicitações inadequadas as quais podem gerar sentimento de impotência frente à organização 

do sistema educativo que desfavorece o bem–estar de professoras e de crianças. 

Roberta indica conduzir de modo inadequado a interação com as demandas 

decorrentes da relação entre pais e filhos. Suas falas indicam elevado nível de apatia, 

intolerância e agressividade ao tratar das necessidades emocionais dos pais, nesse caso a mãe 

em relação ao filho: “Ai já pego vai minha filha ou vai ou leva! Ah! não fica nhenehenhe 

ou vai ou leva. Deixar criança chorando ali com a gente, então vai né? Ai né né dona ...!”. 

(Quando a mãe não tolera bem a separação). 

O ponto de vista de Roberta indica reações desprovidas de empatia e sutileza para 

identificar as dificuldades dessa mãe em elaborar seus afetos, os sentimentos de medo, 

ansiedade e insegurança diante da separação do filho, ao observar que a criança encontra-se 

em segurança e emocionalmente estável sem a sua presença e na companhia da professora. 

Entretanto, entendemos que Roberta fica impossibilitada de ajudar a mãe frágil 

emocionalmente, quando ela, a educadora, não possui em seus traços pessoais e nem 

profissionais atitudes que lhe favoreçam responder compreensão, acolhimento e afetividade às 

essas demandas. 

Para o bem-estar daqueles que atuam na educação infantil é necessário refletirmos 

sobre os seus antigos padrões comportamentais e sugerir possibilidades de intervenção 

adequadas aos cuidados psicofísicos da pessoa da educadora infantil. A apropriação adequada 

e superação desses padrões ampliam os espaços para o contato com novas possibilidades no 

plano pessoal e no âmbito profissional. 

Quanto aos sinais relativos à reação de agressividade identificados nos relatos e nas 

iniciativas das educadoras, quanto ao tema referente ao seu comprometimento com o 

desenvolvimento da criança e acerca do impacto direto sobre as reações psicofísicas dos 

educadores, Goldschimied e Jackson (2006) demarcam que as professoras agem de modo a 

negar seus sentimentos ao afastarem-se das crianças, vendo-as como unicamente pertencentes 

a um grupo, desconsiderando-as em sua individualidade, passando a dedicar menor valor aos 

vínculos e contatos pessoais. 
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Ao desenvolvemos nossas reflexões sobre as reações de apatia indicadas nos relatos 

das professoras Andréa, Bruna, Eduarda, Miriam, Léia, Roberta, Sônia, estas indicaram apatia 

ao tratarem das demandas dos pais, acerca das relações de afeto e de apego para com os 

filhos. 

A fala de Andréa converge para as opiniões das demais colegas sobre o 

comportamento das mães: “Ela não se conformam né? Ele não chorou? Até fazer chorar! 

Enquanto a criança não chora a mãe não vai”. Na fala da professora identificamos indícios 

de irritabilidade em sua voz, cujo tom é elevado e crítico, seu olhar denota desconforto e 

acentua-se, ao descrever as situações em que os pais têm dificuldades diante da separação dos 

seus filhos. Sobre as emoções vivenciadas pelos pais durante o processo de inserção da 

criança na creche, Bondioli e Mantovani afirmam:  

 
Do ponto de vista do afeto, a decisão por parte de uma família de mandar o filho à 

creche significa superar o temor da separação, aceitar enfrentar o ciúme que a 

comparação com outras figuras de referência comporta, significa a família estar 

preparada para acolher como efeito do processo de crescimento, e sem lamentar, a 

progressiva autonomia do filho. (BONDIOLI; MANTOVANI, 1998, p. 33-34).  

 

 

 As educadoras referem o possível ciúme dos pais, com ênfase nas atitudes das mães, 

perante a reciprocidade das atenções e dos afetos que as crianças dedicam às educadoras.  O 

que é possível de ocorrer visto que as mães podem ter insegurança diante do afeto dirigido 

para outra pessoa, que anteriormente era unicamente dela e precisa de compreensão para 

elaborar emocionalmente e apropriar-se das mudanças significativas. 

Miriam sugere apatia diante das reais emoções dos pais perante os filhos, os quais são 

sentimentos vivenciados por conta da separação dos filhos - situação que pode refletir em uma 

interação equivocada, em um desconforto por parte da educadora ao relacionar-se com os 

pais, a qual impede um diálogo favorável aos interesses da criança pequena. A professora 

reafirma a sua reação de apatia, bem como as demais professoras quando sugerem elevada 

objetividade, atitudes desprovidas de atenção às demandas emocionais dos pais em relação 

aos seus filhos pequenos: 

 
- Rola, rola. Quantos pais, quantas mães já peguei chorando, porque a criança 

não estranhou. Porque pra ela é melhor que eles chore porque ela sabe que ele tá 

sentindo falta da mãe. A partir do momento que criança não chora, ela gostou 

mais dela do que de mim então acabei sendo uma concorrente dela. “Filho a mãe 

tá indo!” (abana com mão). “Filho eu já tô indo!” (abana com mão). Ou querem 

que o professor acompanhe. (Miriam). 
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Identificamos que Miriam ao falar dos pais, sua voz sugere maior agitação, o olhar 

indicou tensão, contrariedade com uma conotação crítica, mais severa e desprovida de 

tranquilidade. Consideramos a reação apática de Miriam como fator de maior impacto e 

possível agravante na piora da qualidade das interações entre ela e alguns pais, pelo fato de 

não estabelecer um diálogo claro e aberto sobre o que realmente sentem os pais e o que ocorre 

em suas vidas fora da creche.  

Sob o ponto de vista dos pais, estes podem vivenciar circunstâncias difíceis, ansiosos e 

preocupados com a integridade da criança, cujas demandas irão solicitar das educadoras maior 

compreensão, acolhimento e afetividade. Principalmente quando se tratam de situações novas 

e transições significativas durante a vida familiar e profissional, as quais podem afetar 

diretamente os filhos. São iniciativas como estas que evitam o risco de equívocos e 

intervenções prejudiciais aos laços de confiança entre pais, filhos e a própria educadora. 

Já Andréa, Eduarda, Miriam e Roberta referem situações positivas, avanços na 

qualidade das relações com uma minoria de pais que participam e compartilham das 

iniciativas da creche pelo bem-estar dos filhos. 

Observamos evidências que apontam para a intolerância por parte das professoras com 

os pais dos bebês, acentuando o descrédito acerca da relação educador e família. Uma 

realidade constatada nas falas de todas as educadoras de modo geral.  

Andréa indica intolerância quanto ao fato de os pais deixarem as crianças na creche 

ano após ano, sem intervalo de férias. Tanto a professora quanto nós, entendemos como 

aspecto prejudicial ao bem-estar psicofísico delas e igualmente das crianças diante de seu 

desenvolvimento e de suas aprendizagens: “A gente vai e fala oh! Tem o recesso gostaria 

que a criança ficasse em casa, não é porque a gente não quer que ela venha, é porque ela 

também merece as férias”. Andréa em sua expressão facial indicou desconforto, 

contrariedade ao falar sobre a conduta de determinados pais com seus filhos e a creche. A voz 

da educadora refletia ainda uma forma de queixa e de desabafo. Identificamos não somente na 

fala de Andréa como também das demais professoras, o descontentamento, a tensão e 

esgotamento decorrente da dificuldade de diálogo e consenso com determinados pais, cuja 

postura admite a permanência das crianças, de forma ininterrupta na creche ano após ano. O 

que deve reflete prejuízos tanto para crianças quanto para as educadoras, as quais não 

desfrutam de outros contextos durante o período de férias.  

Refletimos acerca da importância da boa interação entre educadores e pais, o que 

implica na melhoria da qualidade das relações estabelecidas com as crianças por parte dos 
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próprios professores e da família. A respeito desta tríade “creche, criança e família”, vemos o 

fator decisivo do diálogo entre educador e pais com ênfase no período em que inicialmente 

eles passam a levar o filho à creche, pelo fato de que o pai e a mãe da criança contribuem com 

informações sobre a rotina relativa ao sono das crianças, conforme discutem Post e Hohmann 

(2004). 

A educadora Miriam discute sobre a qualidade do desenvolvimento quando o 

identifica como um processo “atropelado”, por considerar o grau de agitação em que bebês 

tão pequenos estão inseridos desde muito cedo - reflexão que sugere preocupação com o bem-

estar físico e emocional das educadoras e dessas crianças, ao mesmo tempo em que revela as 

condições desfavoráveis que implicam uma rotina de intolerância presentes em suas fala. 

Já Eduarda vê a necessidade de construir uma prática educativa para a pedagogia 

infantil, cuja mediação ocorre entre o conhecimento e a prática, como requisitos relevantes à 

qualificação profissional que produzam avanços na qualidade da educação durante a pequena 

infância:  

 

- Então a gente tem que construir a nossa prática, fazer isso aqui oh! (indica para 

o grupo) não dá tempo. Senão tem papel não tem trabalho. Pinta com o dedinho! 

Ficou bonitinho mas não teve expressão. Rsrsrs...Não! Eles fazem os 

trabalhinhos, eles fazem um álbum. Trabalhinho! rsrsrs... Fazer um trabalhinho 

pra mostrar para o pai! rsrsrs... (Eduarda). 

 

 

Observamos que Eduarda indica intolerância pela falta de tempo e motivação dos 

educadores em busca de qualificação profissional, contudo ressalta a importância de 

sensibilizar o professor para a importância de associar a teoria à prática, estreitando os 

vínculos entre graduação e pós-graduação na medida em que valoriza as iniciativas em 

pesquisa. 

O fato de acompanhar as crianças ao longo dos anos até saírem da creche, o que 

resultaria em menor impacto sobre os vínculos afetivos, as professoras reagem com 

intolerância a essas ideias. Post e Hohmann (2004) discutem sobre os benefícios do fato de as 

crianças com faixa etária aproximada e diferente permanecerem juntas até o momento de 

deixarem a creche, visto que o educador segue acompanhando-os durante esses anos até que a 

hora da transição para a escola chegue. Fato este referido por Eduarda ao questionar de modo 

consciente os efeitos dessas rupturas sem afeto, nem por parte das educadoras e nem mesmo 

na interação com os pais, o que denota a preocupação da educadora e intolerância diante das 

questões de desenvolvimento e de aprendizagem das crianças. 
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Com o objetivo de refletirmos sobre as práticas docentes, infância, demandas e bem-

estar do educador infantil abordamos os estudos de Almeida e Dessandre (2008) sobre as 

concepções de professoras sobre a criança ideal, fácil e difícil e aquisição da autonomia sobre 

as práticas pedagógicas cotidianas. A educação infantil é entendida como um período 

favorável de construção de valores morais em que educadores e crianças revalidam seus 

princípios em meio à dinâmica social, com destaque para os aspectos das aprendizagens, 

ocorridas dos mais diversos modos com as crianças desde muito pequenas. 

Eduarda, mesmo tendo conhecimento e consciência do que seria adequado, ou seja, 

acompanhar as crianças até os seis anos de idade, é intolerante ao fato de modificar as 

especialidades focadas em sua dinâmica profissional já estabelecida. Quanto à possibilidade 

da educadora seguir acompanhando as crianças menores até o momento de desenvolvimento 

mais avançado, evita troca constante de professoras e instabilidade dos laços afetivos de bebês 

e crianças muito pequenas. Sobre as atenções dirigidas às demandas dos bebês com faixa 

etária entre 0 e 3 anos de vida, Goldschmied e Jackson afirmam:  

 
Entretanto, as trocas de olhares intensos, sorrisos, sons pré-verbais de grande 

variedade, o tocar uns aos outros e o compartilhamento de objetos provêm 

diretamente das experiências que os bebês têm com seus adultos mais próximos. Os 

bebês criados em instituições, que tiveram múltiplas cuidadoras, ou aqueles cujos 

lares não oferecem cuidado suficientes e estímulos com amor, não respondem dessa 

maneira. (GOLDSCHMIED; JACKSON, 2006, p. 120). 

 

 

Observamos a resistência às mudanças por parte das professoras. Elas usam de 

argumentos não dirigidos às demandas das crianças menores, mas sim em defesa da 

manutenção de suas áreas de conhecimento e atuação, baseadas na especialidade focada e 

restrita a determinadas idades. Enfim, as professoras adotaram as prerrogativas pessoais 

baseadas em suas afinidades diante de suas práticas, junto às faixas etárias que atuam.  

Os discursos das educadoras evidenciam intolerância ao descartar a possibilidade de 

acompanharem as crianças menores ao longo de suas diferentes fases de desenvolvimento, o 

que implicaria em mudanças significativas em suas práticas profissionais - ponto de vista 

negado por todas elas sem restrição, mesmo tendo a consciência das reais demandas das 

crianças menores, resistindo, assim, em refletir sobre as possíveis mudanças. 

O mesmo ponto de vista é compartilhado por Miriam e Eduarda ao identificarem nos 

pais atitudes de falta de cuidados e atenção, de maneira que observamos no relato da última 

traços de intolerância sobre essas questões: “Não, mãe,  tudo bem,  tu sabes que a gente 
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fecha às sete horas, se tu não vieres buscar depois rsrsrsrs... se tu não vier buscar depois 

das sete a gente chama o conselho...”. (Eduarda) 

Eduarda discute com intolerância sobre a qualidade do afeto dos pais dedicado aos 

filhos, quando permitem que eles permaneçam integralmente na creche, inclusive durante as 

férias da família, com ênfase nos inúmeros eventos envolvendo essas dificuldades que são 

enfatizadas. A professora ainda questiona o futuro das crianças criadas regularmente em 

creches: “Eu fico pensando assim no emocional dessa criança, porque é preciso ter esse 

equilíbrio emocional e eles e não tem... não vão ter, eles não tem um pai com quem contar, 

eles vão pra casa praticamente pra dormir”.  

A educadora indica intolerância ao retratar as cobranças quanto aos cuidados e à 

integridade dos filhos, porém, em sua percepção, ela considera esses pais desinteressados em 

conversar sobre as crianças: 

 
- Tem bastante! Elas não querem que os filhos, elas querem entregar os filhos, 

vão pegar no final do dia e entregue bem rápido que não converse nada, que não 

reclame nada e que a criança venha ilesa pra casa sem nenhum arranhão, com a 

roupa limpa...(Eduarda). 

 

 

A professora mantém sua atitude pontual, reflexiva, entretanto, denota em sua voz um 

tom de crítico, irritado, movimento corporal agitado, sua expressão facial tensa e indicativa de 

frustração e de pouca credibilidade. Se de fato existe a falta de vínculos afetivos por parte dos 

pais, quando deixam seus filhos o ano todo na creche, entendemos como agravante e sério 

comprometimento das interações e danos ao desenvolvimento psicofísico e cognitivo das 

crianças. De modo que sugerimos iniciativas em promover encontros que criem espaços 

oportunos para a sensibilização dos pais frentes aos cuidados e à educação dos seus filhos. 

Andréa fala com intolerância sobre as dificuldades em conscientizar os pais sobre a 

importância da presença e convivência da criança em casa, no ambiente familiar ao mudar e 

sair do ambiente cotidiano da creche: “[...] porque a criança também precisa de férias, ela 

precisa sair da creche.” A fala da professora sugere apelo, desabafo em sua voz e seu olhar 

indica esgotamento diante dos prejuízos tanto para crianças quanto para as próprias 

educadoras, as quais não desfrutam de outros contextos durante o período de férias. 

Educadoras e crianças obrigam-se a conviver cotidianamente e sem intervalos que permitem 

outras experiências de contexto com outras pessoas. 

O argumento de Andréa é entendido por nós como relevante ao apontar a completa 

inadequação e equívocos dos pais diante das demandas de bem estar de crianças e educadoras, 
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ao passo que a família deixa de assumir seu papel, implicando na educação dos filhos, 

atribuindo aos professores toda a responsabilidade de cuidar e educar. 

O entendimento dos pais sobre o processo de educar é refletido por Oliveira- 

Formosinho, Kishimoto e Pinazza (2007) ao demarcarem a questão pelo ponto de vista da 

equidade de direitos dos pais, das crianças e dos educadores. Ponto de vista que valoriza o 

papel ativo e participativo dos pais ante as experiências dos filhos. 

 
[...] uma boa colaboração com as famílias, visando a uma maior segurança e 

serenidade das crianças, assim como à abertura de uma rede comunicativa que leve a 

um mais verdadeiro e recíproco conhecimento e a uma profícua e compartilhada 

busca de modalidades, dos conteúdos e dos valores de uma educação mais eficaz. 

(OLIVEIRA-FORMOSINHO; KISHIMOTO; PINAZZA, 2007, p. 286). 

 

 

 Ainda sobre o comportamento dos pais, Andréa, Bruna, Eduarda e Miriam discutem 

de forma intolerante ao entenderem que eles preferem deixar que os filhos permaneçam na 

creche o ano todo. Bruna comenta: “Essa é a forma é mais comum. Os pais em casa e 

querem que a criança fique lá na creche”. A reação dos pais não seria por conta do medo de 

perder a vaga? Ou ainda pelo tratamento dispensado à criança que poderia ser melhor do que 

a realidade em casa? Pelo fato de trabalharem intensamente durante as férias?  Destacamos o 

que Wallon (1979) pontua sobre a necessidade física e emocional de uma criança realizar 

atividades perceptivas e motoras diversas, cujo resultado evolui para o desenvolvimento de 

habilidades em outras ações. 

Quanto às circunstâncias relativas ao vínculo e perda enfrentadas pelas crianças, 

destacamos as reflexões de Goldschmied e Jackson (2006) quando ponderarem a respeito da 

valorização dos afetos estabelecidos entre crianças e adultos. As autoras refletem, ainda, 

acerca do processo de separação e as dores decorrentes de uma desvinculação abrupta, 

desprovida de sensibilidade, ou, ainda, devido à falta de vínculos. 

 
[...] buscamos relações individuais e gostamos de sentir que temos uma importância 

particular para uma pessoa. Isso é especialmente válido em situações estressantes. 

Se nos preocupamos com a felicidade das crianças no presente, bem como seu 

desenvolvimento futuro, precisamos prestar a atenção a esse tipo de conhecimento. 

(GOLDSCHMIED; JACKSON, 2006, p. 28). 

 

 

 Bruna, Miriam, Eduarda e Andréa evidenciam intolerância ao comentar sobre o fato 

das crianças serem levadas até a creche e trazidas por uma topique, tendo como responsável o 

motorista, o que entendemos, como um modo despersonalizado e sem qualidade de trocas 

afetivas entre pais e filhos, como refere a educadora: “Uma coisa tão fria né? Tão pequenos 
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né?”. Identificamos, assim, nessas professoras, traços de compreensão, acolhimento e 

afetividade diante das demandas de afeto das de bebês e crianças pequenas com ênfase na 

empatia e sutileza. 

Roberta, porém, ao manifestar-se sobre a situação das crianças serem conduzidas por 

uma topique e acompanhadas pelo motorista, reage com apatia, intolerância às demandas 

psicoafetivas de crianças tão pequenas: “Aham! Chique! rsrsrsrs... É chique! Não tem como 

né? E daí leva e traz, tem lancheirinha junto...”. A educadora apresentou agitação corporal, 

sinais faciais de tensão, olhar inseguro, defensivo e constrangido perante a forte oposição e 

indignação das outras professoras, mas, ainda assim, mantém a sua opinião. Observamos que 

a educadora sugere elevada objetividade, apatia, intolerância e agressividade, um modo 

inadequado de interagir, sendo desprovido de empatia e sutileza nos cuidados das crianças.     

O excesso de crianças em sala e o impacto sob a qualidade dos contatos, durante as 

rotinas do professor, são debatidos por Andréa a qual enfatiza a relevância em diminuir a 

quantidade de bebês por sala, o que de fato elevaria a qualidade das rotinas primando pelo o 

bem–estar, mesmo que a professora precise acionar a justiça para garantir os direitos das 

crianças e os seus próprios interesses. 

 
- Eu não concordo! Tipo assim oh! Eu acho que a gente tem que procurar os 

direitos da gente como professora. Adianta! Eu tenho 16 crianças e a 

coordenadora tá ciente que se ela tentar colocar mais uma criança dentro da sala, 

eu posso entrar com um mandato de segurança. (Andréa). 

 

 

A fala de Andréa evidenciou contrariedade, crítica consistente, ao elevar a seu tom de 

voz, olhar sério e a mudança de sua postura corporal para uma atitude mais tensa. Essas 

alterações de comportamento de Andréa foram motivadas pelas queixas persistentes de 

Roberta e as soluções acerca do elevado número de crianças nos berçários de Miriam e 

Eduarda as quais reagiram com intolerância ao afirmarem que a presença de mais alguém em 

sala causa estranheza à criança. Sob o prisma da Sociologia apresentado por Sarmento (2004), 

demarcamos suas contribuições acerca do desenvolvimento e da educação infantil, o autor 

discute sobre o espaço dedicado à infância, com ênfase para o respeito às necessidades da 

criança nos dias atuais. 

Andréa refere que as demandas de ordem pedagógica e administrativas afetam 

professoras e crianças, por conta de ambientes inadequados para ambos e que, sobretudo, 

geram tensão, intolerância da educadora infantil diante das demandas. Em se tratando das 
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relações entre os pais, as crianças e as educadoras infantis, resgatamos as ideias de Oliveira-

Formosinho, Kishimoto, Pinazza (2007) sobre o processo de educar implicado e participativo: 

 

Se escola e pais emergirem para aquela cultura colaborativa-interativa que é a 

escolha mais racional e vantajosa para todos, já que todos nós estamos à procura de 

experiências mais carregadas de sentido, então entende-se quanto pode ser hostil e 

errada a pedagogia da auto-suficiência e da exclusão, e quanto, ao contrário, é 

solidária e fecunda a pedagogia da participação e da investigação. (OLIVEIRA-

FORMOSINHO; KISHIMOTO; PINAZZA, 2007, p. 287). 

 

 

No tocante às reações de Andréa, de Bruna, de Eduarda, de Miriam e de Sônia, estas 

indicaram apatia e intolerância diante de determinados eventos relevantes junto aos contextos 

gerais dos debates de grupo focal. Essas professoras, entretanto, representam uma maioria 

significativa, cujos traços mais enfatizados em suas reações foram favoráveis à compreensão, 

ao acolhimento e à afetividade, ou seja, orientadas para a empatia e a sutileza que demanda o 

papel do educador infantil. É primordial trabalhar no sentido de prevenção e efetiva melhora 

das condições de trabalho dessas professoras, cujas qualidades são valorosas, mas que 

precisam ser cultivadas e aprimoradas com incentivo ao desenvolvimento pessoal e 

profissional delas.  

Enfatizamos que nossas análises voltam-se às reações desfavoráveis nas atitudes e 

relatos das professoras Júlia, Léia e Roberta. Em alguns momentos as educadoras adotaram 

posturas favoráveis e pertinentes aos temas abordados durante os diálogos. 

As educadoras, contudo, indicaram, predominantemente, sinais de apatia, intolerância, 

agressividade, ou seja, vetores que apontam para falta de empatia e sutileza para tratar das 

demandas das crianças no cotidiano das creches, o que entendemos como aspectos 

prejudiciais à qualidade das interações entre professoras e crianças pequenas, cujos efeitos 

agem ao afetar a saúde e bem-estar de ambas em seus processos vitais no cotidiano. 

Concluímos nossas análises e resgatamos as questões discutidas até o momento ao 

destacarmos que refletimos sobre as seis (6) principais reações das educadoras: a 

compreensão, o acolhimento, a afetividade, a apatia, a intolerância e a agressividade, 

comportamentos contextualizados em meio às discussões de temas acerca das demandas 

apresentadas pelas crianças. 

No último capítulo apresentaremos as nossas considerações finais acerca das reações 

das educadoras diante dos bebês e suas demandas no cotidiano das creches. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 A experiência com o grupo focal apresenta-nos um mosaico de características 

de personalidade das educadoras e as suas diferentes possibilidades em termos de 

conhecimentos acerca da profissão. Os relatos revelam rico material de análise ao esboçarmos 

as reações das professoras sob o ponto de vista das experiências pessoais e, ainda, colocando-

as frente a frente com os seus contextos de trabalho e as práticas educativas das demais 

participantes do grupo. 

Os bebês e as crianças menores convocam e exigem do educador presenças, atenções, 

afetos que venham a suprir rápidas despedidas, ausências, partidas entre outras carências 

físicas, materiais, culturais, espirituais, de lazer, enfim, que envolvem o bem-estar. São 

demandas que variam em termos de qualidade e intensidade, além das condições adversas que 

somadas configuram um cenário de esgotamento decorrente do acúmulo de rotinas para as 

quais o educador infantil não foi física e emocionalmente capacitado para enfrentar.  

A atmosfera de convivência entre adultos e crianças na creche torna-se desfavorável 

na medida em que predominam os sentimentos de preocupação, desconforto, esgotamento, 

ansiedade e, até mesmo, desânimo, diante de um cotidiano desprovido de atenção e de 

humanização com a saúde das educadoras e das crianças no ambiente educativo. 

Entendemos ainda que a realidade de cada educadora, retratada por seus valores, seus 

interesses, suas motivações e suas respostas emocionais, revela traços indicativos de maior ou 

menor empatia e sutileza por parte delas. Isso significa dizer que as atitudes de empatia e 

sutileza evidenciam os possíveis traços de personalidade, cuja disposição serve para observar, 

compreender, ouvir, acolher e dedicar afeto à criança e atenção à sua família.  

 As educadoras, durante os debates de grupo focal, discutiram acerca das deficiências 

e avanços em educação infantil quando demarcaram que as experiências cotidianas devem ser 

baseadas no amor à profissão, na vocação para cuidar e educar crianças. Elas ainda 

refletiram sobre o papel do educador, suas responsabilidades, seus problemas, seus desafios 

práticos em educação infantil, enfim, fatores entendidos por nós como influências decisivas 

sobre a qualidade e bem-estar tanto de professoras e crianças. 

 Quanto aos aspectos relativos à qualificação profissional e ao desenvolvimento 

pessoal, elas referiram que a graduação não sensibiliza a educadora, frente à importância em 

articular teoria e prática, ao promover a efetiva inserção da pedagogia infantil no âmbito da 

pesquisa.  
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  Dentre as oito professoras que participaram do grupo, uma delas efetivamente 

sugeriu iniciativas diferenciadas, voltadas para compreensão, acolhimento e afetividade, ao 

realizar reuniões planejadas, voltadas para os interesses e sentimentos dos pais, crianças e 

creche. O modo de reagir dessa professora evidencia a suas qualidades pessoais e 

profissionais, entendidas por nós pesquisadores, como empáticas e dotadas de sutileza, traços 

estes necessários ao papel que desempenha a educadora infantil. Como podemos refletir 

sobre o efeito das reações favoráveis das professoras, sob o ponto de vista do psicólogo?  

Sob o meu ponto de vista, identifico que a professora ao adotar reações compreensiva, 

acolhedora e afetiva diante das demandas das crianças, ela interage de modo humano e 

consciente ao identificar e investir na qualidade dos contatos realizados com os pais, cujo 

comportamento naturalmente reflete sobre a situação emocional das crianças e, ainda, gera 

impacto na saúde e bem-estar da própria educadora em suas rotinas. Exemplo disso é a 

experiência de uma das educadoras a qual resultou em avanços decorrentes de sua intervenção 

ao decidir inovar e investir no aprimoramento das interações entre ela e os pais, por meio de 

encontros regulares. A professora obteve respostas compatíveis às suas expectativas perante a 

efetiva colaboração e integração dos pais junto à creche, de modo a beneficiar crianças, pais e 

professora. 

Quais os benefícios trazidos pelas iniciativas orientadas para a empatia e a 

sutileza adotas pelas professoras?  

Enquanto psicóloga, compreendo que a educadora, ao apresentar em sua 

personalidade traços relativos à empatia e à sutileza e ao trabalhar em condições gerais 

adequadas, possui ferramentas decisivas para as trocas físicas e afetivas que demandam os 

bebês e crianças menores. A educadora, além de estabelecer limites adequados, oferece a 

compreensão, o acolhimento e a afetividade às crianças, em troca recebe uma gama de 

sentimentos decorrentes da reciprocidade que lhe deve proporcionar tal satisfação e bem-

estar no âmbito do desenvolvimento humano e profissional. 

As professoras, em sua maioria, valorizam o contato das crianças em espaços ao ar 

livre, mesmo que essas rotinas ocorram em condições adversas, cujos efeitos do esgotamento 

físico e emocional sejam aparentes e agravados pelos ambientes inadequados das creches.  

 Em contrapartida, vemos que, em determinadas situações, aquelas professoras, cujas 

reações sugerem compreensão com as crianças, adotam posturas de intolerância, perante os 

prejuízos gerados às crianças e dos seus direitos como educador infantil. O professor, além de 

absorver as demandas das crianças, assimila, em seu cotidiano, as questões pessoais, os 
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compromissos que envolvem as satisfações, as frustrações relativas aos direitos e aos deveres 

de sua categoria profissional.  

Como a psicologia entende o bem estar do educador?  

O dia a dia do educador que transita constantemente entre cuidar e educar, entre o 

afeto e os limites e que ainda precisa interagir com qualidade para o seu bem-estar e das 

crianças que convive, mesmo com ajuda de assistentes, sofre o impacto originado pelas 

demandas de atendimento de muitas crianças ao mesmo tempo. 

O trabalho do professor consiste em práticas repetitivas e desgastantes no plano 

psicofísico das educadoras, ainda que algumas delas usem de bom humor, empatia e sutileza 

para enfrentar a rotina da educação infantil. Ainda assim, estão sujeitas à sobrecarga, à fadiga 

física e emocional em excesso, quando negligenciadas em suas reais condições de trabalho, 

sem orientação e sem o acompanhamento adequado que ajude a prevenir, minimizar e 

absorver de modo favorável o impacto das demandas das crianças. 

 Entendemos que as educadoras infantis interagem diariamente com elementos e 

estímulos físicos, cognitivos e emocionais dos mais diversos, no plano das emoções, 

estabelecendo e deparando-se com a ruptura dos vínculos com as crianças e seus pais. Isso 

significa dizer que, diante da diversidade de exigências, a professora pode apresentar 

dificuldades em elaborar e apropriar-se adequadamente das transições ocorridas sem culpas e 

demais sentimentos decorrentes de impasses afetivos.  

 O aspecto predominante e desfavorável nas falas das educadoras sobre as temáticas de 

formação e qualificação revelou a resistência perante possíveis mudanças pedagógicas que 

venham efetivamente levar o professor a acompanhar as crianças ao longo dos anos, até que 

deixem a creche de modo a construir e preservar vínculos duradouros e que viabilizem com 

segurança os desenvolvimentos psicofísicos e cognitivos durante a pequena infância.  

As queixas em comum entre as educadoras estão relacionadas à permanência das 

crianças na creche durante o ano todo, sem períodos mais prolongados junto do ambiente 

familiar e doméstico. Tal realidade revela que bebês e crianças pequenas tornam-se 

completamente institucionalizadas, tornam-se obrigações e não atitudes em reciprocidade, 

revelando ações baseadas em critérios de quantidade e não de qualidade. Fatores estes que 

contribuem para elevar os níveis de esgotamento físico e psicológico, tanto para as crianças 

quanto para as educadoras, de modo que os vínculos de afeto ficam em segundo plano ou, até 

mesmo, deixam de ser estabelecidos e mantidos durante o desenvolvimento das crianças. 
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Com base no parâmetro da psicologia, como podemos refletir sobra a qualidade 

dos afetos dedicados às crianças?  

Penso tal condição configura aspecto desfavorável tanto para a saúde psicofísica de 

crianças e professoras que precisam de tempo e espaços diferenciados de descanso fora do 

ambiente da creche para que possam interagir com qualidade no âmbito do desenvolvimento 

infantil, pessoal e profissional.  

Quanto às discussões sobre a qualidade do afeto dos pais dedicado aos filhos, sobre as 

interações entre educadora e as famílias, verificamos queixas relevantes sobre a baixa adesão 

dos pais em busca de diálogo sobre seus filhos. 

Identificamos de modo acentuado a intolerância por parte das educadoras em relação 

ao contato com as mães, ocorrendo dificuldade em captar o que estas sentem diante da 

separação dos filhos e seus comportamentos ante as reações emocionais das crianças por falta 

de limites ou, ainda, pelo processo de adaptação às mudanças de rotinas entre casa e creche.  

Qual a contribuição da psicologia para a melhora das interações entre 

educadoras, pais e crianças? De que forma?  

Observamos que as professores sugerem atitude por parte dos pais, ao passo que 

entendemos que a tomada de iniciativa deve partir do educador, no sentido de sensibilizar os 

pais à efetiva adesão às rotinas da creche, enfim, promover o diálogo e a colaboração 

participativa ao envolver pai, mãe e professora enquanto mediadores dos processos de 

desenvolvimento e de aprendizagem das crianças. 

A reação de apatia é indicada pelas circunstâncias relativas às demandas de cuidados 

corporais, alimentação, dentre outras rotinas, intensas e simultâneas junto dos bebês e crianças 

menores por conta do elevado número de crianças, com diferentes idades, o que identificamos 

como indícios de prejuízos devido ao esgotamento psicofísico das educadoras. 

 Algumas professoras indicam apatia e baixa valorização no tempo do banho, nos 

cuidados corporais e na alimentação como forma de aprendizagem. Elas se mostram pouco 

receptivas, intolerantes e agressivas diante de rotinas já estabelecidas sob o seu ponto vista 

prático e de bem estar próprio e das crianças. O que significa dizer que são demandas das 

mais variadas em gênero e intensidades, apresentadas às educadoras cotidianamente, 

convocando-as a estar sempre disponível e cuidadosa e igualmente alerta e racional.  

Enfatizamos o aspecto do que sente uma educadora ao assumir a função de responder 

a todas as demandas com elevado número de crianças em sala, a rotina que mesmo 

compartilhada com uma figura auxiliar, implica em uma atmosfera de alta responsabilidade, 
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preocupação com crianças que não são suas, mas que, geralmente constroem vínculos 

afetivos significativos tanto para as crianças quanto para as professoras. 

 A reação de intolerância das professoras ainda é evidente, diante dos atuais critérios 

adotados pelas creches para matricular os bebês, enfatizando incompatibilidade relativa à 

faixa etária das crianças e os ambiente de berçário, aos quais elas são encaminhadas. O que 

nos faz refletir sobre o fato de que as demandas de ordem pedagógica e administrativas 

afetam professoras e crianças por conta de ambientes inadequados para ambos e que, 

sobretudo, geram tensão e esgotamento da educadora infantil perante a organização 

desarticulada do sistema pedagógico orientado para a realidade da pequena infância. 

 Aquelas educadoras, em sua minoria, cujos traços são desfavoráveis e sugerem apatia, 

intolerância e agressividade, devido às demandas das crianças, indicaram reagir às 

aprendizagens das crianças com bom humor, mas, ainda assim, desprovidas de mediação 

efetiva e paciência para acolher as iniciativas das crianças.  

A reação de agressividade é observada na minoria das professoras cujos traços são 

predominantemente desfavoráveis, a exemplo da questão acerca do comprometimento da 

educadora com o desenvolvimento da criança, educadora denota uma intuição equivocada, e 

ruim diante das interações entre os bebês menores e os maiores. Ela denota um entendimento 

acerca das demandas, como sendo uma espécie de transtorno gerado pelo bebê, ao interagir 

regularmente com as demais crianças, o que configura em sua fala, ainda que bem humorada, 

sinais que sugerem desconforto e esgotamento. 

Observamos que bebês e crianças pequenas são exigidos a adaptarem-se às condições 

desfavoráveis em seu cotidiano desde muito cedo, o que revela um modo precoce de seu 

desenvolvimento físico emocional, em que as professoras têm à missão humanamente 

impossível de atender a todas as demandas de diversas crianças ao mesmo tempo e com 

qualidade em termos de afetividade. 

As educadoras em seu cotidiano de cuidados corporais e de educação das crianças 

menores, além do esforço físico, elas são constantemente exigidas a adotar atitudes que 

variam entre razão e emoção, precisam, a todo o momento, responder às demandas de ordem 

racional e afetivas, o que implica em esgotamento, dependendo da duração e da intensidade 

das demandas apresentadas em seu dia a dia profissional. 

 Como a Psicologia pode contribuir no processo educativo infantil? 

As professoras, ao vivenciarem eventos difíceis, frustrantes e psicologicamente 

desconfortáveis, precisam compreender o que sentem, conhecer seus limites e possibilidades, 
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cuidar de suas emoções, investir em prevenção e acompanhamento adequado de sua saúde 

emocional. As questões relativas aos direitos trabalhistas, salariais e o fator voltado à 

qualidade de vida do educador repercutem diretamente sobre o seu desempenho pessoal e 

profissional, com efetiva ação sob as relações e cuidados com a própria família. 

Sendo assim, vejo que é por intermédio de estudos  como os dessa  pesquisa, por meio 

da construção de políticas públicas, sociais e de saúde que priorizem o desenvolvimento 

pessoal e profissional do educador infantil, e por iniciativas baseadas em qualidade no 

trabalho as quais minimizem os impactos da sobrecarga ocupacional, que ofereçam o 

respaldo, o acompanhamento psicológico acessível, adequados às práticas pedagógicas 

infantis articuladas à formação e à  prática docente. Ou seja, trabalhar em estratégias de 

implementação de projetos voltados para a formação e desenvolvimento de grupos focais, 

com o objetivo de capacitar pessoal e profissionalmente as professoras durante a graduação. 

E, ainda, dar continuidade à aplicação de programas de acompanhamento ao educador infantil 

no exercício de suas atividades docentes. 

Quando falamos de comportamento humano, é válido o investimento em estudos que 

traduzam a qualidade das relações, das interações entre crianças pequenas e adultos. 

Quando consideramos as reações emocionais dos adultos, sejam eles os pais, os educadores 

ou as crianças em seus cotidianos, os reflexos incidem sobre a saúde emocional das partes 

envolvidas e em meio aos processos de desenvolvimento e de aprendizagem. O que nos faz 

refletir sobre a importância de dedicar-nos a essa forma de pesquisa, orientada para a pessoa 

do educador em sua situação emocional e no seu cotidiano de trabalho nas creches, e pelo fato 

de observarmos o impacto gerado sobre as professoras, diante das situações diversas e 

adversas decorrentes das demandas dos bebês. Lembrando, ainda, que as crianças e as 

professoras coexistem por longos períodos de tempo, no decorrer de suas vidas no cotidiano 

das creches. 

Em meio a esses processos é que nos encontramos enquanto pesquisadores e sujeitos 

pesquisados, em constante movimento de construção de identidade, de individuação e cuja 

trama perpassa e envolve o caráter singular e coletivo das relações. O que ainda nos faz 

refletir sobre o convívio do ser humano em seus diferentes tempos, espaços e facetas de 

personalidade, enquanto sujeitos e mediadores da própria história, em seu caráter 

contraditório, ou seja, no plano das relações dialéticas que integram a realidade.  

Entendemos que, sob o ponto de vista da Sociologia da infância, temos um horizonte 

que esboça determinadas possibilidades, favoráveis à consolidação da identidade do homem 
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desde a pequena infância, passando pela vida adulta, acompanhando-o até os seus últimos 

dias, mediado pelos outros, pela realidade e, sobretudo, por suas escolhas durante a vida.  

Ao considerarmos a profissão docente em termos psicofísicos e pedagógicos, 

entendemos que, ao atuar junto às crianças, a professora encontra-se inserida na 

complexidade que exige ser uma educadora infantil. 

A professora, ao identificar-se com a justa, complexa e necessária causa da pequena 

infância, carrega em si as mais variadas qualidades, nuances de diferentes papéis sociais que 

transcendem o fato de somente ser educadora. Algumas vezes, ela acaba por assumir pessoal e 

profissionalmente as responsabilidades sobre as crianças que de fato educa e cuida. A 

professora, na tentativa de suprir as ausências familiares, entende que consegue ser um 

pouquinho mãe, pai, irmão(ã), amiga, dentre outros papéis sociais mediadores e decisivos 

para o desenvolvimento saudável e para as aprendizagens satisfatórias de uma criança.  

Destacamos o fato de que os resultados observados são positivos sob o ponto de vista 

da presença de educadoras cujas reações são favoráveis e dotadas de empatia e sutileza para 

atender as demandas de bebês e de crianças pequenas.  

As atitudes de empatia e sutileza são identificadas de modo enfático durante os 

diálogos em cinco das oito professoras, diante das demandas psicofísicas e cognitivas das 

crianças. Essas professoras indicaram certa regularidade durante os dois encontros de grupo 

focal, quando indicaram reações predominantemente favoráveis à compreensão, ao 

acolhimento e à afetividade. 

Quanto às outras três educadoras, observamos sinais de apatia, intolerância e 

agressividade em presença das demais entrevistadas, inclusive na interação com as demais 

professoras, reações entendidas por nós como desfavoráveis e indicativas de elevada 

objetividade, desprovidas de sutileza e empatia perante as demandas fisiológicas e emocionais 

de bebês e crianças pequenas.  

Entretanto, as mesmas educadoras que indicaram reações com ênfase para a 

compreensão, acolhimento e afetividade, em presença de circunstâncias adversas, reagiram 

com apatia e intolerância acentuadas ante as diferentes demandas a serem atendidas. Em raras 

situações, as professoras identificadas como sendo regularmente apáticas, intolerantes e 

agressivas adotaram iniciativas dirigidas para as reações de compreensão, empatia e 

acolhimento durante alguns debates.  
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Que sugestões podem ser apresentadas ao adotarmos o referencial da Psicologia? 

Enfatizamos mais uma vez que, diante dos resultados obtidos em nossa pesquisa, 

predomina a incidência de educadoras, cujos traços sugerem reações favoráveis aos cuidados 

de crianças e bebês. Entretanto, as educadoras infantis estão expostas diariamente aos 

elevados níveis de esgotamento psicofísico em suas rotinas, realidade que requer dedicação, 

providências eficazes concretizadas em ações voltadas para o seu desenvolvimento pessoal e 

profissional. 

As professoras, contudo, mostraram-se acentuadamente inclinadas a reagir de modo 

desfavorável regularmente, sugerimos, assim, iniciativas efetivas de atenção para a sua saúde 

psicológica, orientação, grupos focais dirigidos para desenvolvimento humano e técnico; 

enfim projetos que articulem formação e qualificação do educador, ao acompanhá-lo 

regularmente em sua trajetória desde a graduação e durante o exercício da profissão, para 

auxiliá-lo em suas rotinas de trabalho e fora dele. 

Em casos de dificuldades e maiores impasses emocionais, é primordial garantir o 

afastamento de suas atividades para tratar de sua saúde, fortalecer-se e reavaliar suas 

escolhas e possibilidades profissionais e que, sobretudo, respeitem seus limites e 

características pessoais e profissionais, de modo a preservar tanto a educadora quanto as suas 

crianças de exposição a experiências prejudiciais. 

A interação com os bebês, segundo relatos das educadoras, identifica-se de forma 

compreensiva, acolhedora e afetuosa, com destaque para situações que deveriam ser 

produtivas, mas por conta de fatores adversos, agrava-se consideravelmente o efeito 

impactante e negativo sobre a qualidade das reações das educadoras diante das demandas das 

crianças, ambos protagonistas junto ao cenário que integram os cuidados e a educação de 

bebês e crianças pequenas. As educadoras, em seu cotidiano, dedicam suas energias físicas e 

emocionais aos cuidados com o desenvolvimento e com as aprendizagens de bebês e de 

crianças pequenas. 

A classe educativa infantil pede foco, atenção e zelo no que se refere à saúde e ao 

bem-estar da pessoa do professor, capacitando-o com ferramentas preventivas e eficientes, ou 

seja, recursos pessoais e profissionalizantes, com a articulação de projetos em parceria com 

psicólogos que atuam junto à educação infantil, de forma a desenvolver estratégias e ações 

que contribuam com as práticas docentes junto à pequena infância. Ao passo que 

identificamos os grupos focais como contextos que operam no sentido de gerar reflexões e 

debates voltados para as temáticas em nível pessoal e profissional do educador infantil. 
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Resgatamos, assim, o nosso tema de pesquisa ao investigarmos as reações das 

educadoras diante das crianças e suas demandas no cotidiano das creches. As reações 

favoráveis à compreensão, ao acolhimento e à afetividade. Quanto às reações desfavoráveis 

destacamos a apatia, a intolerância e a agressividade. As demandas consistem em interações 

regulares, espontâneas, ativas, as quais são ávidas por atenção, necessitam explorar individual 

e coletivamente, vivenciar momentos lúdicos. Para tal, precisam de incentivo da educadora 

para mediar suas iniciativas em seus desafios, tentativas, acertos, erros e incidentes. São todos 

anseios das crianças que evocam proteção, amparo, consolo e, essencialmente, o contato 

físico constante entre a criança e a educadora, seja durante os cuidados corporais, na hora da 

alimentação e do sono. 

Entendemos ter alcançado os objetivos propostos que visavam conhecer as principais 

demandas das crianças; identificar as reações das educadoras no cotidiano das creches; 

caracterizar as ações utilizadas pelas professoras ao tratar das demandas das crianças; 

observar as principais dificuldades das educadoras para atender as necessidades das crianças. 

Reiteramos a relevância de nosso estudo, o qual se justifica por mobilizar-nos à reflexão e aos 

possíveis avanços referentes à atuação do educador infantil. 

Consideramos que ser uma educadora infantil requer múltiplas qualidades, 

habilidades, forças e completa responsabilidade que pairam sobre a sua consciência, e que a 

afetam em sua condição reflexiva, física, moral, emocional, espiritual, dentre outras 

dimensões humanas mediadoras dos atos de cuidar e de educar aqueles que fazem parte da 

pequena infância. 

Concluo minhas considerações dizendo que o educador infantil torna-se 

completamente absorvido pelo e para o outro, no caso os bebês e as crianças pequenas em 

suas demandas e seus cuidados evocados a todo instante, sob o ponto de vista da urgência de 

cuidados com a saúde e bem estar dessa pessoa, cuja missão é nobre, admirável, 

indispensável ao processo de desenvolvimento e formação da sociedade. 
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APÊNDICE A – Conceitos Básicos e Quadros Analíticos relativos às Reações Favoráveis das 

educadoras 

 

Adotamos em nosso estudo o conceito de reação baseado na conotação dirigida para 

determinado ato ou efeito de reagir, ou, ainda, a resposta a uma ação qualquer por meio de 

outra ação (FERREIRA, 1999), o que nos permite demarcar nosso foco de pesquisa, voltado 

para as reações das educadoras diante dos bebês e suas demandas no cotidiano das creches. 

A palavra demanda, derivada do verbo demandar, indica a ação de requerer, 

necessitar, reivindicar, ir a busca de, como também sugere o ato de procurar (BECHARA, 

2009). As demandas das crianças foram demarcadas com base nas ocorrências relatadas pelas 

educadoras, como sendo as exigências e as necessidades de cada bebê e de seus pais em 

algumas circunstâncias.  

As demandas emocionais dos bebês exigem dos adultos o esforço de reflexão para 

compreender o que acontece com a criança tal como ocorre em situações de ansiedade, choro 

intenso e birra. Comportamentos do bebê que incitam, nos adultos, reações emocionais as 

quais podem, ainda, gerar sentimentos de angústia ou irritação. 

Ao refletirmos sob o ponto de vista das interações entre adultos e crianças, acerca das 

reações favoráveis das professoras diante das demandas dos bebês, articulamos o que Tristão 

(2004) fala a respeito do cotidiano das educadoras infantis, ao descrevê-lo enquanto rotina 

totalmente revestida de empatia e sutileza. 

O aspecto da empatia é observado nas reações dos nossos sujeitos de pesquisa, como 

uma postura do educador ao colocar-se na situação do outro, de modo a focar sua atenção, o 

seu olhar detalhado para as demandas apresentadas pelas crianças no cotidiano das creches. 

Para Tristão (2004) a empatia indica um modo de ser, implicado com a habilidade da 

educadora em captar os sinais apresentados pelos bebês, é uma forma de conhecer, decifrar a 

linguagem da criança de maneira a agir e atender às suas demandas. 

Enfim, a disposição para agir com sutileza consiste em uma síntese entre saberes 

pessoais e conhecimentos, ou seja, um apanhado de traços individuais e outros construídos 

por meio da aprendizagem o qual esboça o modo de ser e de intuir a realidade das crianças 

pequenas. Características estas apontadas como sendo demandas as quais exigem da 

profissional determinada disposição para ver além do óbvio, sensibilidade para captar os 

sinais manifestados pelos bebês e seus familiares como reitera Tristão (2004). 
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QUADROS RELATIVOS ÀS REAÇÕES FAVORÁVEIS DAS EDUCADORAS  

ENCONTROS DE GRUPO FOCAL 06/07/2010  e 13/07/2010      

Mediadora: Valéria  

Pesquisadoras: Ana e Rubiara                                                            

Educadoras: Andréa, Bruna, Eduarda, Júlia, Léia, Miriam e Roberta, Sônia 

Legenda: Reações Favoráveis 

 

 

REAÇÕES FAVORÁVEIS 

 

   COMPREENSÃO, ACOLHIMENTO E AFETIVIDADE 

 

 

 

As reações favoráveis sob o ponto de vista de nossa pesquisa apontam para os fatores 

que contribuem para a qualidade das interações durante as rotinas cotidianas na creche, em 

que educadoras podem reagir de modo compreensivo, acolhedor e afetivo.  

Entendemos que a compreensão é uma reação que implica em observar, ouvir, refletir 

e agir, ao considerar com atenção, sutileza e empatia as demandas relativas à interação 

regular, espontânea e ativa das crianças, à birra e às disputas, ao choro contínuo, à 

necessidade de exploração individual, decorrentes dos momentos lúdicos compartilhados 

entre elas. 

 Quanto à visão de acolhimento adotada em nossa investigação, referimo-nos às ações 

que o adulto dispõe-se a aceitar, envolver e suprir as demandas das crianças, sob a forma de 

confirmação positiva e de inseguranças frente às suas explorações, seja pelo olhar, por meio 

de palavras, ao oferecer o aconchego do calor e segurança do abraço. As professoras são 

convocadas, ainda, a dedicar atenção e incentivo durante as atividades em seus desafios, 

tentativas, acertos e erros, diante de demandas de inseguranças - circunstâncias de pequenos 

incidentes e eventos geradores de maior tensão, fragilidade física e emocional, cujas 

demandas sejam de proteção, amparo e consolo.  

A afetividade, em nosso entendimento, sugere posturas afetuosas verbais e gestuais 

que denotem entendimento e cuidados com a sensibilidade física e emocional dos bebês, ou 

seja, para a pequena infância aqui referida, devem ser priorizados os vínculos significativos de 

carinho, segurança e pertencimento, proporcionados pelos contatos visuais e corporais 

adotados na interação com os bebês e com as crianças pequenas em qualquer situação de 

interação. São manifestações que envolvem os modos como são conduzidos, os contatos 

durante os cuidados corporais, a hora da alimentação, do sono, as brincadeiras e as demais 

atividades que sugerem desenvolvimento físico, emocional e cognitivo das crianças. 
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    REAÇÕES FAVORÁVEIS 

 

 

EDUCADORAS 

 

COMPREENSÃO, 

ACOLHIMENTO E 

AFETIVIDADE 

 

 

ANÁLISES 

 

SÔNIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- [...] narrando e conversando. E pra 

gente também né? O banho como uma 

atividade gostosa para os bebês. E assim 

eu acho que  é  ahh... que os berçários 

os nossos é mais cognitivo, a gente 

trabalha a fala. Tem que trabalhar a 

afetividade. Então assim quando tu... 

quando eles confiam em ti eles vão pro 

banho e nem tão. E tem tanta criança, 

tinha um menino ali na creche que ele 

tinha de tomar banho. Por que a mãe 

dele dava banho de qualquer maneira e 

ele tinha medo. Daí com o tempo fui... 

fomos conversando com ele, ele não 

passou... agora suporta bem assim...   

 

Observamos que esta educadora ao 

descrever sua experiência de interação 

com os bebês, durante a hora do banho, 

apresentou uma linguagem corporal 

positiva, motivada e afetiva ao relatar sua 

rotina. A educadora comunicou-se com 

seu timbre de voz grave (característica 

peculiar e marcante), com uma expressão 

facial séria, reflexiva, com fala articulada 

em tom baixo, gestos dotados de 

delicadeza, ternura e interesse,ao dirigir 

o seu olhar, escuta e atenção ao 

comentários sobre os cuidados e 

educação dos bebês. 

 

 

O ponto de vista das educadoras Miriam, 

Sônia, Andréa e Eduarda, acerca do banho, é 

entendido como uma forma de aprendizagem, 

quando elas interagem com os bebês 

conversando, narrando os fatos durante a 

realização do banho, ou seja, as falas dessas 

professoras indicam o entendimento 

adequado, cujas interações estão voltadas para 

a compreensão, acolhimento e afetividade, em 

um envolvimento com os bebês, conforme 

explica esta professora. Sônia, ao oferecer o 

banho ao bebê, entra em contato diretamente 

com seus mecanismos sensitivos ao pegá-lo 

no colo, despi-lo, colocá-lo em contato com a 

água, serve de mediador da criança em relação 

ao seu próprio corpo e à sua realidade, por 

meio de suas sensações, controle do bem estar 

e de suas demandas físicas e emocionais. O 

que nos faz refletir e considerar o que Post e 

Hohmann (2004) discutem sobre a conduta do 

educador infantil diante das singularidades, da 

valorização das necessidades pessoais, das 

questões de temperamento e das preferências 

de cada criança, a ser ajustada de modo a dar 

suporte ao estilo e ao ritmo de cada criança. 

As reações evidenciadas por essa educadora 

fazem-nos refletir sobre os aspectos biológico 

e social como base para formação do ser 

humano, com ênfase às interações recíprocas 

como fator essencial para a consolidação de 

uma vida psíquica (WALLON, 1995). 

  

“Pelo desafio de vê-los crescer a cada 

dia e fazer parte deste crescimento”. 

(Sônia). 

 

 

 

 

 

A professora, ao rever sua conduta, atualiza-se 

pessoal e profissionalmente ao investir na 

qualidade de suas interações, por valorizar as 

suas qualidades já existentes, aprimorando seu 

perfil mais empático, sutil de tratar dos 

processos de desenvolvimento e de 

aprendizagens, como indica a sua justificativa 

acerca da escolha em atuar junto à educação 

infantil. 

 

“[...] quando sai final do ano, tu chora 

junto...Quando eles tão indo embora e 

 

Sônia em seu cotidiano atende às demandas 

apresentadas pelas crianças acerca do processo 
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aí sabe o que eu faço eu vou lá na sala 

disfarço (procurar a criança na outra 

sala) rsrsrs...”.  

 

A educadora expressa em sua voz e em 

seu rosto sinais de melancolia, atenuados 

pelo bom humor, quando diz sentir a 

ausência, ao enfrentar a separação, o 

desapego às crianças, por preocupar-se 

com elas e sentir saudades delas. 

de separação ao final do ano letivo, as 

mudanças de turma e de educadora, fatores 

estes que nos fazem pensar sobre os 

comportamentos de apego e desapego, 

vivenciados pelas crianças pequenas na 

relação com seus pais, bem como acerca dos 

vínculos estabelecidos com as educadoras, 

afinal esse processo educativo envolve tanto 

as crianças quanto os adultos que fazem parte 

dela. (BONDIOLI; MANTOVANI, 1998). 

Sônia relata suas reações relativas ao ciúme, 

ao apego e à dificuldade de afastar-se das 

crianças quando termina o ano letivo. A 

educadora enfatiza a força mobilizada pelos 

vínculos de afetividade e que, mesmo 

afastados, estabelecem laços emocionais 

significativos, tornam-se referências um para 

o outro. Observamos que Eduarda, Andréa, 

Miriam e Sônia, ao tratarem das questões de 

ordem emocionais dos bebês, revelam 

interagir adequadamente às demandas dos 

bebês, ao pautar, também, sua conduta com 

uso de afetividade, sem negar o desconforto 

diante da separação inevitável da criança. De 

maneira que identificamos a face contraditória 

do ser humano, o movimento histórico e 

dialético relacionado à emoção, ao jogo de 

forças que se apresenta no ser humano em seu 

aspecto biológico e lógico ao interagir com a 

realidade. (WALLON, 1995) 

 

ANDRÉA  

- Porque é uma fase em que as crianças 

apresentam um desenvolvimento muito 

grande, aprendem a andar, a falar, 

socializar, etc... É muito gratificante 

poder dedicar amor, carinho e 

compreensão, fazendo muitas vezes o 

papel de mãe, avó ou tia, visto que as 

crianças ficam mais tempo com as 

professoras do que com os pais.  

 

 

Consideramos que a justificativa apresentada 

por Andréa, indica uma visão atenta e 

assertiva frente às demandas das crianças, ela 

valoriza as experiências da criança decorrentes 

das aprendizagens, com ênfase às interações 

com o próprio corpo, com a professora e com 

o ambiente. Isso significa dizer que Andréa 

adota junto às crianças uma postura mediadora 

tanto perante avanços cognitivos quanto diante 

das trocas afetivas. Ela sugere empatia e 

sutileza em suas falas que, ainda, revelam 

indícios de motivação e arrojo para lidar com 

os imprevistos do cotidiano e com as 

demandas das crianças e de seus pais.  
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O cachorrinho! Assim bem 

brincalhão... assim! Aí daqui um 

começou a correr e o cachorrinho já 

começou a correr atrás e o cachorro já 

começou a latir e já querendo morder 

na perna do outro, outro já saiu 

correndo. Aí eu digo sai daquiii! Aí 

enxotei, enxotei o cachorrinho, mas 

assim foi uma coisa assim que ninguém 

espera né? Eu digo: meu deus! Aí 

ficaram naquela o auau o auau o auau 

rsrsrsrs...  Eu digo auau foi embora 

rsrsrsrs... Mas assim o medo e a reação 

de cada criança, né? 

 

Andréa falou sorrindo com seu tom de 

voz forte, grave e bem demarcado, a sua 

linguagem corporal era descontraída, 

descrevendo de modo lúdico e divertido 

a situação inusitada, adotou uma atitude 

alegre, espontânea e ainda emitiu 

gargalhadas ao lembrar sua interação 

com os bebês e com as suas famílias.  

 

 

Quanto às experiências ocasionadas pela 

exploração de novos contextos e ambiente, 

Andréa indica valorizar as situações que 

podem proporcionar diferentes interações do 

cotidiano, mesmo as não planejadas, a 

exemplo do contato com um cãozinho que 

adentrou a sala e interagiu com as crianças. A 

educadora, assim, indicou compreensão, 

acolhimento e afetividade ao tratar da situação 

de interação entre as crianças e a professora 

em contato um animal em sala descreveu o 

episódio. Compreendemos que o relato de 

Andréa enfatiza o valor das aprendizagens, 

ocorridas com as crianças por meio da 

exploração de novos contextos, mesmo os não 

previsíveis, mas que podem proporcionar 

diferentes experiências. Os novos elementos 

da realidade apresentados à criança durante as 

suas atividades exploratórias servem de 

estímulo e aprimoramento do 

desenvolvimento psicofísico e cognitivo a 

serem apreendidos, incorporados pelas 

crianças e cuja mediação cabe à professora ao 

dedicar-lhes atenção e oferecer-lhes segurança 

durante as interações. Perante o vivido pela 

professora, consideramos as reflexões de 

Wallon (1979) ao identificarmos que as 

emoções traduzem-se por meio de demandas 

biológicas, as quais sugerem o 

estabelecimento de vínculos entre as pessoas e 

que reafirmam o relevante caráter de 

socialização e a construção de um universo 

simbólico atrelado ao ritmo do 

desenvolvimento humano.  

  

- Mas eu esse ano eu fiz diferente, a 

primeira reunião que teve com os pais 

eu procurei assim conversar bastante 

com cada um deles, levei vários livros 

que eu tinha assim de problemas no 

casamento, de como educar as crianças, 

levei vários e no final eu disse, se 

alguém quiser levar o livro pra ler pode 

levar depois devolve sem problemas. 

Porque geralmente a gente só passa os 

recados e coisa acaba ligeiro tu já tá 

cansada também. Eu disse não dessa 

vez eu vou fazer uma coisa diferente. 

 

A educadora referiu-se à experiência 

com os pais com descontração, 

naturalidade, motivação e otimismo. 

Andréa em sua fala em voz alta e segura 

emitiu traços de satisfação, arrojo e 

determinação para atuar junto aos pais. A 

educadora sugere em sua linguagem 

corporal indicativos de sua consciência e 

de sua sensibilidade para educar e cuidar 

 

Andréa, no tocante ao interesse pelo bem estar 

dos filhos, observamos como sendo reação 

favorável à compreensão, ao acolhimento, à 

afetividade e ao auxílio aos pais, pois a 

educadora reflete sobre a relação com suas 

crianças e sobre a interação do casal. 

Observamos que Andréa adotou uma postura 

diferenciada e relevante dentre as demais 

professoras, ao relacionar-se com os pais, 

mesmo ao superar o próprio esgotamento 

psicofísico decorrente do trabalho com as 

crianças. Ainda assim, ela busca interagir com 

os pais de modo a criar espaço para o diálogo 

e estabelecer relações de qualidade. De modo 

que, refletimos sobre o que Wallon (1979) 

discute sobre a afetividade entre os adultos, 

acerca da organização familiar, das interações 

entre os perfis feminino e masculino e demais 

vínculos de caráter coletivo, cuja influência 

atua sobre o processo de desenvolvimento de 

uma personalidade. 

 

102



 

 

de crianças pequenas. 

EDUARDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Aí ela levou ele na creche e ele chorou, 

chorou, chorou que não queria largar a 

mãe, eu falei assim “Ai, Adriana, ele 

sente tanto a tua falta, quando tu 

começou a  trabalhar ele chorava direto 

ele ficava triste, ele só queria ficar 

amontoado num cantinho, enrolava 

num cobertor e ficava quietinho. Ele 

sente tanto a tua falta, dá bastante 

atenção pra ele quando tu tá em casa 

nem que tenhas que acordar ele”. Aí sei 

que ele meio que não escutou e virou, aí 

segunda- feira ontem pegou uma 

folguinha de novo de manhã pra ficar 

com ele e trouxe ele só à tarde. Isso pra 

gente já é uma maravilha. Eu sei que 

ela tá fazendo que ela precisa daquilo, 

ele... é novinha que ela tá querendo 

conquistar e ela precisa ter um lugar 

pra deixar o filho. Ela tem que ter 

consciência que o filho precisa dela. Até 

tem uns acordos comigo, eles podem 

levar a criança mais tarde, que eu sei 

quem tem vontade de ficar com o filho, 

quem pode ficar com o filho.  

 

Eduarda ao falou de modo calmo, 

pausado, com tom de voz delicado, 

moderado e reflexivo, ao mediar as 

interações entre das crianças e seus pais. 

Ao efetuarmos uma leitura corporal 

durante as fala da educadora, 

observamos sinais de preocupação em 

sua voz mais embargada, melancólica e 

em seu olhar afetuoso. 

 

 

A conduta dessa educadora evidencia um 

modo adequado de tratar das demandas 

infantis. A criança demonstra desconforto, ao 

resmungar, agitar os braços, as pernas, chorar 

de modo intenso; as sensações experimentadas 

por meio de estímulos corporais insatisfatórios 

- como sentir sede, fome, calor, frio e sono -, 

são demandas manifestadas pelo bebê as quais 

alertam para os cuidados por parte do adulto.  

O modo de relação que o bebê manterá, 

inicialmente, com o exterior terá a conotação 

afetiva, ou seja, a configuração da emoção em 

seu ponto de partida frente à trajetória da vida 

humana.As reações emocionais são parte 

constitutiva e determinante do caráter 

humano, fazendo-se presentes em todas as 

circunstâncias do desenvolvimento humano. 

As reações emocionais são determinantes para 

a construção da identidade do homem, na 

medida em que as emoções integram as 

diversas experiências ao longo do 

desenvolvimento e comportamento humano 

regular de acordo com o que pontua Wallon 

(1979). Eduarda sugere iniciativas que 

incentivam o contato dos pais com seus filhos 

e busca a qualidade das interações entre 

creche e família, o que implica em abertura 

para diálogos favoráveis sobre as demandas 

psicofísicas das crianças por parte da 

educadora. A educadora é consciente em 

relação às demandas afetivas da criança 

decorrentes da ausência da mãe. A professora 

reflete de forma crítica e localizada das reais 

dificuldades que enfrenta em sua realidade, 

porém busca oferecer o melhor possível em 

termos de oportunidades e soluções ao seu 

alcance, de modo a auxiliar os pais na 

educação de seus filhos. Identificamos que 

atitudes como as de Eduarda melhoram a 

qualidade das interações entre crianças e pais, 

como também a relação com a própria 

educadora em suas rotinas na creche. 

 

 

-No início foi a única turma que sobrou 

para eu trabalhar. Hoje eu amo o que 

faço, sei o quanto sou importante para 

as crianças dessa faixa etária”.  

 

A justificativa de Eduarda ao escolher 

trabalhar com a pequena infância evidencia 

que, apesar de não planejar inicialmente atuar 

junto às crianças, entende que sua experiência 

foi profícua, importante à construção de sua 

identidade profissional, bem como de sua 

consciência diante de seu papel como 

mediadora ao cuidar e educar de bebês e de 

crianças menores: 
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“Pra eles é tudo! É tudo que eles têm o 

horário que eles estão mais calmos, 

mais tranquilos, que não tem conflito, 

que tá tudo zen, é o momento da areia. 

Como eles brincam!”.  

 

A professora refere satisfação, segurança 

e afeto em seu olhar e tom de voz 

moderado com ênfase na frase “Para 

eles é tudo’’ e cuja expressão corporal 

indicou o reconhecimento e o incentivo 

das atividades lúdicas em contato com a 

areia. 

 

Quanto às aprendizagens relativas à 

exploração de ambientes, Eduarda indica 

valorizar, ser compreensiva, acolhedora e 

afetiva ao estimular as crianças durante as 

experiências ocorridas em contato com um 

parque ao ar livre. A professora sugere 

reações e interações de qualidade, ao 

mencionar sua função cognitiva e emocional 

oportunizadas às crianças, por meio das 

atividades ocorridas em áreas de lazer. Sendo 

assim, consideramos ainda o fato de que tanto 

as educadoras quanto os bebês encontram-se 

envolvidos no processo humano de interação, 

em que ambos reagem e expressam-se com 

relação ao meio.  

 

 

- ... combinamos assim, tem uma 

regrinha que diz que não pode levar 

brinquedo para o refeitório. Porque eles 

levam pro refeitório e não trazem. Aí a 

gente acaba ficando sem aquele 

brinquedo. Aí tem uns que pegam o 

brinquedo vem olham... e assim deixa o 

brinquedo aí, por favor, que agora é 

hora de fazer a refeição uhaahahahah... 

(imita choro) se joga no chão, faz aquele 

escândalo e aí a gente pega leva no colo 

rsrsrrss... bota no refeitório, conversa 

um pouquinho e aí se quiser comer 

come e daqui a pouco se acalma e já á 

brincando de novo esquece.  

 

Eduarda em sua fala delicada, em tom 

baixo, entretanto referida de modo 

pontual indica compreensão, segurança e 

afeto aos tratar de limites com as 

crianças. 

 

Em relação aos modos como Eduarda relata 

sua experiência sobre limites e regras para 

educar as crianças, quando estas apresentam 

comportamentos relativos à birra, observamos 

que a professora sugere a sua compreensão, 

acolhimento e afetividade diante dessas 

demandas. Entendemos que os 

comportamentos de birra são identificados por 

Eduarda com empatia e sutileza às demandas 

corporais e emocionais, por falta de limites e, 

ainda, por influência e imitação dos outros. A 

educadora procura demarcar limites às 

crianças e ainda ouvir as queixas das mães, de 

maneira a compreender, acolher e dispor de 

afetividade quando entende que a mãe 

necessita atenção e ser orientada.  Retomamos 

o que destaca Wallon (1979) quando enfatiza 

a urgência das demandas apresentadas pelo 

bebê muito pequeno, desde que nasce e 

acompanham-no até o momento em que 

possui maior independência física e 

emocional.  

 

- Tudo que a gente faz ela faz igual... Aí 

eu olhando de olha nela, que tava do 

meu lado, aí ela olhando pra mim e eu 

olhando pros colegas, aí eu vejo que 

eles têm mania agora, aprenderam a 

pedalar rápido, aí eles pedalam e batem 

um no outro. Aí eu fiquei olhando, 

fiquei fazendo cara feia pra um que 

tinha se batido, ela olhou, olhou pra 

mim viu como que tava a mão 

(educadora coloca mão na cintura e fez 

cara séria, feia, ao relatar que a criança 

a imitou). Meus Deus, eu beijei ela toda. 

rsrsrsrs.. 

 

A professora refere atenção, cuidado, 

entusiasmo e afetividade em sua 

linguagem verbal e corporal, ao 

 

Quando falamos de aprendizagens de bebês e 

de crianças menores, entendemos que os 

tempos definidos como sendo de livre escolha, 

sugerem ótimas oportunidades de aquisições 

significativas por parte das crianças. Segundo 

Post e Hohmann (2004), as crianças, ao 

fazerem suas próprias escolhas, passam a 

observar e a explorar os espaços, a imitar as 

ações dos outros e a se relacionar com estes. 

Além disso, é nesse momento de escolha livre 

que eles podem, também, revelar suas 

frustrações e suas vitórias. Eduarda, ao contar 

uma passagem sobre a aprendizagem por 

imitação dos comportamentos dos outros, dá 

indícios de afetividade, de empatia e de 

sutileza em suas ações dirigidas às demandas 

dos bebês. Tal circunstância leva-nos a 

identificar a criança enquanto um ser ativo, 
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descrever suas interações e o estímulo 

proporcionado crianças em suas 

aprendizagens na rotina das creches. 

dotado de dinamismo, produtor de cultura, 

imbuído de potencial, alguém que possui uma 

determinada característica de personalidade, e 

uma situação psicológica capaz de mover-se 

entre o plano imaginário e a realidade, 

conforme as ideias de Sarmento (2004). 

 

MIRIAM  

Eh! também tem um grande peso a 

criatividade do professor, do 

profissional que está ali dentro. Porque 

às vezes também ele tem um recurso 

enorme e ele também não explora. 

 

Miriam com sua voz de timbre alto, 

grave e cuja fala sugere inquietação, 

acompanhada de entendimento, 

sensibilidade, determinação, experiência 

e crítica elevada, ao defender suas 

posições com predominante dinamismo 

ao mobiliza os debates os debates 

durante o grupo focal. A educadora emite 

sinais corporais indicativos de recursos 

pessoais e profissionais que sugerem 

autonomia, segurança, motivação e 

afinidade para cuidar e educar as 

crianças pequenas. 

 

 

Entretanto Miriam enfatiza que os bebes de 

um ano de idade, a faixa etária que cuida e 

educa, ainda não apresentam demandas de 

birra e disputas evidentes. A professora indica 

compreender o papel do educador ao mediar o 

desenvolvimento e as aprendizagens das 

crianças, destacando o fator “criatividade” na 

conduta de quem educa. Miriam apresenta 

compreensão, acolhimento e afetividade 

diante das demandas das crianças ao entender 

que é mais assertivo realizar a rotina do banho 

antes de alimentá-los pelo fato de que, após 

comer, os bebês sentem muito sono, tendem a 

relaxar e a dormir, entende que mantê-los 

acordados para dar o banho é difícil e os 

deixam muito irritados, explica que as 

crianças buscam exercer a liderança ao 

disputar atenção, o domínio de espaços e de 

brinquedos. Ao passo que, refletimos sobre o 

desenvolvimento e a formação das crianças 

enquanto seres sociais, conforme esclarece 

Sarmento (2004), ao discutir novos rumos 

dirigidos para a compreensão do lugar 

ocupado, o papel desempenhado pela infância, 

a identidade da criança na sociedade 

contemporânea.  
 

 

“Por achar a etapa mais importante e a 

base para toda uma vida. Um dos 

momentos mais mágicos e valiosos onde 

os pequenos começam a descobrir o 

mundo a sua volta e por amá-los 

muito”. (Miriam).  

 

 

 

Miriam aos 45 anos é mãe de dois filhos e 

sugere ser compreensiva, acolhedora e afetiva 

aos prestar cuidados às crianças. Ela indica, 

ainda, consciência, afinidade e qualidades 

relativas às competências pessoais e 

profissionais que demandam a prática com 

bebês e crianças pequenas. Sua motivação 

para atuar junto à pequena infância. Conforme 

os dados identificados no quadro de 

características pessoais e profissionais dessa 

educadora, observamos o investimento em 

qualificação, aspecto que condiz com suas 

falas bem argumentadas e críticas construtivas 

acerca da realidade em educação infantil.  
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Apêndice B - Conceitos básicos e Quadros Analíticos relativos às Reações Desfavoráveis das 

Educadoras 

 

 

QUADRO RELATIVO ÀS REAÇÕES DESFAVORÁVEIS DAS EDUCADORAS 

ENCONTROS DE GRUPO FOCAL 

 

 

Mediadora: Valéria  

Pesquisadoras: Ana e Rubiara 

Educadoras: Andréa, Bruna, Eduarda, Júlia, Léia, Miriam e Roberta 

Legenda: Reações Desfavoráveis 

 

 

 

          REAÇÕES DESFAVORÁVEIS: APATIA, INTOLERÂNCIA E 

AGRESSIVIDADE 

 

 

 

As reações das educadoras observadas como desfavoráveis estão relacionadas aos 

contatos verbais, gestuais e àquelas relativas à linguagem corporal, cujos reflexos ao invés de 

contribuírem para a qualidade das rotinas, geram prejuízos às partes envolvidas nas 

interações, ou seja, entre educadoras, bebês e crianças pequenas e suas demandas psicofísicas.  

 Quanto à apatia, sob o nosso ponto de vista, é a reação desprovida de envolvimento, 

de preocupação, de implicação e de empenho da professora frente aos cuidados físicos e 

emocionais das crianças e sua família. Ser apático reflete a ausência de vínculo emocional, 

falta de apego, de atenção - dificuldade da educadora em identificar, refletir e agir de modo 

minimamente responsivo diante das demandas que envolvem o bem estar das crianças. Como 

exemplo disso, resgatamos as situações em que a professora evita ou ignora as interações 

ativas da criança quando esta busca a sua mediação ao brincar, ao explorar os objetos e os 

ambientes. Entendemos que a apatia envolve, ainda, as dificuldades em efetuar a rotina de 

cuidados corporais, permitindo que a criança passe longos períodos de tempo a chorar, sem 

que tenha suas necessidades psicofísicas atendidas, como no caso dela sentir fome, sede, frio, 

calor, desconforto diante da necessidade de troca das fraldas e, ainda, ao sentir-se 

desprotegida e insegura em momentos que venha a sentir dor, agitação e medo. 

A intolerância identificada durante as interações entre as professoras remete à 

ausência de tranquilidade, de paciência e de disposição da educadora ao indicar desconforto, 

queixas, frustrações, contrariedades ao refletir, sentir, falar e agir diante das demandas das 

crianças. Isso significa que ser intolerante implica em negar-se em rever ou adotar outra 
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postura, senão aquela habitual. Na prática vemos a intolerância, presente nas rotinas que 

levam a educadora à exaustão psicofísica, ao realizar os cuidados corporais, alimentares e 

demais atividades que envolvem elevado número de crianças em sala e outras questões 

entendidas como sendo significativas sob o nosso ponto de vista na pesquisa. 

 No que diz respeito à agressividade, compreendemos como sendo aquelas reações, 

cuja intervenção é feita por meio de uma linguagem inadequada, pesada e que desqualificam a 

criança física e emocionalmente. Como é o caso de certos adjetivos pejorativos associados às 

rotinas de cuidados corporais a exemplo das expressões que apontam o descuido com os 

hábitos de higiene da criança, ao tratá-lo como aquele que é “fedido” (Miriam), e outras 

palavras rudes e impróprias. Outras demandas possíveis geradoras de agressividade podem 

estar relacionadas à constante procura das crianças pelo contato e mediação da educadora, o 

modo ativo e espontâneo, ou passivo e acanhado de ser da criança, o fato de ela sujar-se, cair 

ou derrubar algo ao brincar, só ou acompanhada, quando chora, faz birra ou briga com outra 

criança. Isso implica em dizer que, seja pelo contato visual frio ou ameaçador seja pelos 

movimentos abruptos, todos os comportamentos indicativos de traços de personalidade, 

contextos de vida pessoal e profissional problemáticos, podem fragilizar a professora e levá-la 

a enfrentar dificuldades psicológicas, sendo estas transitórias ou não, as quais sugerem 

atenção à sua condição de saúde física e emocional para atuar junto às crianças. 
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   REAÇÕES DESFAVORÁVEIS 

 

 

 

EDUCADORA 

 

APATIA, INTOLERÂNCIA E 

AGRESSIVIDADE 

 

 

ANÁLISES 

 

LÉIA 

 

“Éh! a gente não tá entendendo assim o que 

tu queres?” (Vira o rosto e olha para outro 

lado de modo a rejeitar a ideia de Eduarda, 

fala em voz baixa com Roberta e em seguida 

dirige sua fala para a mediadora, enquanto 

Eduarda discute sobre o afeto e da paciência 

com a criança na hora do banho, conhecer o 

corpo). (Léia). 

 

A educadora sugeriu em suas reações 

corporais, sinais de tensão, irritabilidade em 

sua fala, olhares, expressões faciais e 

movimentos com a cabeça, braços cruzados, 

postura pouco à vontade, sinais de rejeição, 

inquietação, contrariedade, enfim, gestos 

bruscos indicativos da ausência de interesse e 

de afetividade quanto às demandas das 

crianças. 

 

Léia reagiu de modo semelhante ao indicar 

agressividade diante das demais educadoras, 

quando discutiram sobre a importância do 

afeto, sobre as aprendizagens ocorridas 

durantes a hora do banho, da troca de fraldas e 

demais cuidados corporais. A educadora reage 

de modo agressivo e dirige-se à mediadora.  

Conforme observamos no quadro relativo às 

suas características pessoais e profissionais 

(Ver apêndice C), a educadora tem, em seu 

histórico, atividades voltadas para a 

qualificação profissional com a maioria das 

professoras. Contudo, fica evidente o 

descompasso entre o grau de qualificação 

referida, o modo precário como articula as 

suas falas, que alternam entre o uso da voz 

delicada, gestos bruscos e tom de voz elevado 

durante os debates de grupo focal. Ao 

refletimos acerca das reações das educadoras e 

das demandas dos bebês, utilizamo-nos das 

ideias de Wallon (1979) quando efetua uma 

análise evolutiva da criança desde o seu 

nascimento até a sua fase adulta, em que 

destaca os fatores orgânico e social como base 

essencial para as experiências durante a 

infância.  

 

  

Contudo, a sua justificativa sugere afinidade 

e satisfação em atuar na educação infantil:  

 

“Primeiramente por gostar desta faixa etária 

e por ser gratificante trabalhar com estes 

seres tão pequenos”. 

 

Em suas poucas exposições, a educadora usou 

de linguagem pouca articulada, 

acentuadamente rude para uma educadora 

infantil, cujos indícios revelam ausência de 

empatia e de sutileza para atender as 

demandas das crianças pequenas. 

 

 

“Vai lá com o brinquedo aí vem o outro 

quer, ele vai lá troca, joga fora, já negocia”. 

A professora Léia, em seus raros 

posicionamentos, demarcou a sua atenção às 

crianças e às suas famílias e quando se 

expressava era de forma não verbal, tímida 

inquieta e expressou-se por meio de gestos 

abruptos com as mãos e a com a cabeça ou 

falando muito baixo, rápido e sem referir em 

detalhes as suas rotinas com as crianças. 

 

As dificuldades em argumentar e compreender 

sobre o que as demais educadoras refletiam e 

diziam ficaram claras de modo que a 

professora posicionou-se raras vezes durante o 

grupo, mantendo apenas conversas paralelas 

com Roberta que trabalha na mesma creche. 

De maneira que enfatizamos, ainda, as 

questões relativas à infância, com atenção para 

a imaginação como uma função elementar à 

criança para recriar a realidade, por meio da 

fantasia; enfim, da brincadeira de faz-de-

conta, conforme refere Sarmento (2004). 
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ANDRÉA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Segunda-feira eu comecei a levá-los para o 

refeitório também, então pra mim está um 

turminha bem tranquila. Vai ter que 

aprender! (concorda com Miriam sobre 

crianças comerem sozinhas)”. (Andréa). 

  

Andréa emitiu em sua fala um tom de voz 

alto, enfático, sua expressão facial  apontou 

sinais de preocupação e reprovação em seu 

olhar, quando refere o fato das crianças 

pequenas adotarem uma organização  rígida. 

A professora enfatiza o dever da criança em 

ter que se adaptar às rotinas quando disse de 

forma pontual: “vai ter que aprender!”.  

 

Andréa entende o momento da refeição com 

intolerância ao constatar que a atenção mais 

focada e dedicada à qualidade durante o 

momento de alimentação das crianças dura 

pouco tempo, devido ao fato de que elas, 

muito cedo, precisam alimentar-se por conta 

própria. De modo que Sarmento (2004), ao 

tratar da Sociologia da infância, reflete, ainda, 

sobre os temas da institucionalização moderna 

da infância, sobre a reinstitucionalização na 2ª 

modernidade e acerca do lugar da infância. O 

autor trata da interatividade e fala da função 

da ludicidade, da fantasia do real e da 

reiteração. 

 

“Elas não se conformam né? Ele não 

chorou? Até fazer chorar! Enquanto a 

criança não chora a mãe não vai”. 

 

Na fala da professora identificamos indícios 

de irritabilidade em sua voz, cujo tom é 

elevado e crítico, seu olhar denota 

desconforto e acentua-se, ao descrever as 

situações em que os pais têm dificuldades 

diante da separação dos seus filhos. 

 

 

As educadoras referem o possível ciúme dos 

pais, com ênfase nas atitudes das mães, diante 

da reciprocidade das atenções e dos afetos que 

as crianças dedicam às educadoras.  O que é 

possível de ocorrer visto que as mães podem 

ter insegurança diante do afeto dirigido para 

outra pessoa, que anteriormente era 

unicamente dela e precisa de compreensão 

para elaborar emocionalmente e apropriar-se 

das mudanças significativas. Sobre as 

emoções vivenciadas pelos pais durante o 

processo de inserção da criança, do ponto de 

vista do afeto, a decisão por parte de uma 

família de mandar o filho à creche significa 

superar o temor da separação, aceitar enfrentar 

o ciúme que a comparação com outras figuras 

de referência comporta, significa a família 

estar preparada para acolher como efeito do 

processo de crescimento, e sem lamentar, a 

progressiva autonomia do filho. (BONDIOLI; 

MANTOVANI, 1998, p. 33-34).  

 

“A gente vai e fala oh! Tem o recesso 

gostaria que a criança ficasse em casa, não 

é porque a gente não quer que ela venha, é 

porque ela também merece as férias”. 

 

Andréa em sua expressão facial indicou 

desconforto, contrariedade ao falar sobre a 

conduta de determinados pais com seus filhos 

e a creche. A voz da educadora refletia ainda 

uma forma de queixa e de desabafo. 

Identificamos não somente na fala de Andréa 

como também das demais professoras, o 

descontentamento, a tensão e esgotamento 

decorrente da dificuldade de diálogo e 

consenso com determinados pais, cuja 

postura admite a permanência das crianças, 

de forma ininterrupta na creche ano após ano.  

 

 

 

Observamos evidências que apontam para a 

intolerância por parte das professoras com os 

pais dos bebês, acentuando o descrédito acerca 

da relação educador e família. Uma realidade 

constatada nas falas de todas as educadoras de 

modo geral. Refletimos acerca da importância 

da boa interação entre educadores e pais, o 

que implica na melhoria da qualidade das 

relações estabelecidas com as crianças por 

parte dos próprios professores e da família. A 

respeito desta tríade “creche, criança e 

família”, vemos o fator decisivo do diálogo 

entre educador e pais com ênfase no período 

em que inicialmente eles passam a levar o 

filho à creche, pelo fato de que o pai e a mãe 

da criança contribuem com informações sobre 

a rotina relativa ao sono das crianças, 

conforme discutem Post e Hohmann (2004). 
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Andréa fala com intolerância sobre as 

dificuldades em conscientizar os pais sobre a 

importância da presença e convivência da 

criança em casa, no ambiente familiar ao 

mudar e sair do ambiente cotidiano da creche: 

 

 “[...] porque a criança também precisa de 

férias, ela precisa sair da creche.” 

 

A fala da professora sugere apelo, desabafo 

em sua voz e seu olhar indica esgotamento 

diante dos prejuízos tanto para crianças 

quanto para as próprias educadoras, as quais 

não desfrutam de outros contextos durante o 

período de férias. Educadoras e crianças 

obrigam-se a conviver cotidianamente e sem 

intervalos que permitissem outras 

experiências de contexto e diante de outras 

pessoas. 

 

 

 

 

 

Se de fato existe a falta de vínculos afetivos 

por parte dos pais, quando deixam seus filhos 

o ano todo na creche, entendemos como 

agravante e sério comprometimento das 

interações e danos ao desenvolvimento 

psicofísico e cognitivo das crianças. De modo 

que sugerimos iniciativas em promover 

encontros que criem espaços oportunos para a 

sensibilização dos pais frentes aos cuidados e 

à educação dos seus filhos. O entendimento 

dos pais sobre o processo de educar é refletido 

por Oliveira-Formosinho, Kishimoto e 

Pinazza (2007) ao demarcarem a questão pelo 

ponto de vista da equidade de direitos dos 

pais, das crianças e dos educadores. Ponto de 

vista que valoriza o papel ativo e participativo 

dos pais diante das experiências dos filhos [...] 

uma boa colaboração com as famílias, visando 

a uma maior segurança e serenidade das 

crianças, assim como à abertura de uma rede 

comunicativa que leve a um mais verdadeiro e 

recíproco conhecimento e a uma profícua e 

compartilhada busca de modalidades, dos 

conteúdos e dos valores de uma educação 

mais eficaz. (OLIVEIRA-FORMOSINHO; 

KISHIMOTO; PINAZZA, 2007, p. 286). 

 

 

- Eu não concordo! Tipo assim oh! Eu acho 

que a gente tem que procurar os direitos da 

gente como professora. Adianta! Eu tenho 

16 crianças e a coordenadora tá ciente que 

se ela tentar colocar mais uma criança 

dentro da sala, eu posso entrar com um 

mandato de segurança.  

 

A educadora fala em voz mais alta, crítica e 

olhando para o grupo com segurança e 

postura corporal tensa ao defender seu ponto 

de vista contrário a alguma educadoras. 

 

 

A fala de Andréa serviu para argumentar e 

contestar as queixas persistentes de Roberta e 

as soluções acerca do elevado número de 

crianças nos berçários de Miriam e Eduarda as 

quais reagiram com intolerância ao afirmarem 

que a presença de mais alguém em sala causa 

estranheza à criança. Andréa refere que as 

demandas de ordem pedagógica e 

administrativas afetam professoras e crianças, 

por conta de ambientes inadequados para 

ambos e que, sobretudo, geram tensão, 

intolerância da educadora infantil diante das 

demandas. A fala de Andréa evidenciou 

contrariedade, crítica consistente, ao elevar a 

seu tom de voz, olhar sério e a mudança de 

sua postura corporal para uma atitude mais 

tensa. Essas alterações de comportamento de 

Andréa foram motivadas pelas queixas 

persistentes de Roberta e as soluções acerca 

do elevado número de crianças nos berçários 

de Miriam e Eduarda as quais reagiram com 

intolerância ao afirmarem que a presença de 

mais alguém em sala causa estranheza à 

criança. Andréa refere que as demandas de 

ordem pedagógica e administrativas afetam 

professoras e crianças, por conta de ambientes 

inadequados para ambos e que, sobretudo, 

geram tensão, intolerância da educadora 

infantil diante das demandas. Em se tratando 

das relações entre os pais, as crianças e as 
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educadoras infantis, resgatamos as ideias de 

Oliveira-Formosinho, Kishimoto, Pinazza 

(2007) sobre o processo de educar implicado e 

participativo: Se escola e pais emergirem para 

aquela cultura colaborativa – interativa, que é 

a escolha mais racional e vantajosa para todos, 

já que todos nós estamos à procura de 

experiências mais carregadas de sentido, então 

se entende quanto pode ser hostil e errada a 

pedagogia da auto-suficiência e da exclusão, e 

quanto, ao contrário, é solidária e fecunda a 

pedagogia da participação e da investigação. 

(OLIVEIRA-FORMOSINHO; KISHIMOTO; 

PINAZZA, 2007, p. 287). No tocante às 

reações de Andréa, de Bruna, de Eduarda, de 

Miriam e de Sônia, estas indicaram apatia e 

intolerância diante de determinados eventos 

relevantes junto aos contextos gerais dos 

debates de grupo focal. Essas professoras, 

entretanto, representam uma maioria 

significativa, cujos traços mais enfatizados em 

suas reações foram favoráveis à compreensão, 

ao acolhimento e à afetividade, ou seja, 

orientadas para a empatia e a sutileza que 

demanda o papel do educador infantil. É 

primordial trabalhar no sentido de prevenção e 

efetiva melhora das condições de trabalho 

dessas professoras, cujas qualidades são 

valorosas, mas que precisam ser cultivadas e 

aprimoradas com incentivo ao 

desenvolvimento pessoal e profissional delas. 

Sob o prisma da Sociologia apresentada por 

Sarmento (2004), demarcamos suas 

contribuições acerca do desenvolvimento e da 

educação infantil, o autor discute sobre o 

espaço dedicado à infância, com ênfase para o 

respeito às necessidades da criança nos dias 

atuais. 

  

SÔNIA 

 

 

 

 

 

 

 

- A hora do banho é meio complicado. Eu 

falo agora porque tem uns que tão um 

pouquinho maiores. “Tá na hora do 

banho!” Quando tu vê tem três atrás de ti. ... 

grudado nas pernas que quer tomar banho, 

daí coloco em cima conversa, brinca, 

começa a cantar música. Um de cada vez! 

Os outros!? Ficam perto de ti te coaginndo 

rsrsrs... E geralmente quando é a hora do 

banho né? Tu tens que ter trinta olhos né? 

... (Sônia). 

 

Observamos na expressão corporal de Sônia, 

ao gesticular com as mãos, sua fala emitida 

em voz mais alta, rápida e agitada ao tratar da 

hora do banho das crianças. A professora 

mesmo com bom humor e motivação que lhe 

são peculiares, ainda assim, deixa 

transparecer em seu olhar em alerta frente à 

 

Ao relatar as circunstâncias com senso de 

humor indicado em seus traços de 

personalidade, observamos em Sônia sinais de 

desconforto em suas interações com os bebês. 

A educadora destaca a exigência de atenção 

diante das demandas e sugere preocupação 

constante com o bem estar das crianças. Em 

nosso entendimento, Sônia, mesmo ao 

evidenciar reações favoráveis em suas rotinas, 

indica intolerância ao dizer-se coagida por 

algumas crianças, enquanto se encontra 

envolvida em atividades com as outras. O que 

observamos como possível fator de 

esgotamento em situações como essa em que 

há o excesso de demandas atendidas pela 

professora, o que pode lhe trazer prejuízos à 

sua saúde e igualmente acarretar transtornos 

ao bem estar das crianças. O adulto ao 

interagir com uma criança pequena deve 
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preocupação, a tensão e o desgaste físico e 

emocional decorrente das responsabilidades 

sobre o bem estar dos bebês quando usa a 

termo coagida. 

dedicar-se às necessidades dela, já que esta 

ainda não possui autonomia para tal. É por 

meio desses cuidados que um bebê esboçará 

suas atitudes iniciais (WALLON, 1979).  
 

 

ROBERTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“[...] não tem... é raramente! é rapidinho! é 

xixixixi (simula o modo dar banho e 

gesticula com mão para frente passar a 

criança adiante). Ah! (vira o rosto como 

negando a fala de Andréa quando esta refere 

às aprendizagens durante o banho, lavar pé, 

a barriga, etc...)”. (Roberta). 

 

Roberta dentou em sua voz rápida, agitada e 

com tom de irritabilidade e elevada 

objetividade baixa afetividade durante suas 

falas. Observamos durante a sua fala, elevada 

agitação, enquanto mantinha pernas cruzadas 

e um dos pés movimentando-se 

continuamente e de modo inquieto. Em seu 

rosto ficou presente sinais de contrariedade e 

rejeição diante das ideais expostas.  

 

No tocante a rotina do banho adotada por 

Roberta, verificamos que sua realidade indica 

apatia, intolerância e agressividade diante da 

atenção às demandas das crianças, visto que a 

educadora entende que a realização do banho 

dos bebês deve ser de modo rápido, sem 

considerar os benefícios ao desenvolvimento e 

à aprendizagem proporcionados pelo tempo do 

banho. Sob o ponto de vista de Roberta, o 

relevante seria dispor de mais uma funcionária 

para melhor suprir o elevado número de 

crianças e melhorar a qualidade do banho.No 

tocante a realidade evidenciada por essa 

professora, resgatamos o que Sarmento (2004) 

discute sobre a forma de interação e 

compreensão dos adultos, acerca do 

movimento das crianças em suas experiências 

que incluem o passado e o futuro, a realidade 

e o imaginário, como base do 

desenvolvimento durante a infância.  

 

 

 “Eu me identifico com essa idade”. 

(Roberta).  

   

 

A justificativa de Roberta sobre a sua escolha 

em trabalhar com crianças sugere afinidade 

com as crianças, no entanto, suas referências 

têm sinais de falta de envolvimento, de 

desmotivação e de prejuízos na afetividade 

descrita em comparação às outras educadoras. 

 

 

 “E aí já é assim... ih! Ou ele come sozinho 

ou ele se vira e (faz que leva talher até a 

boca de modo rápido) trabalha sozinho pra 

come ou vai fica com fome, porque é muita 

criança. (movimenta a cabeça contrariada ao 

ouvir Andréa falar sobre ser dedicada às 

crianças)” 

 

Roberta fala com voz mais alta, rapidamente 

e seu olhar e gestos corporais são bruscos, 

inquietos e denotam elevado esgotamento e 

baixa afetividade diante das demandas das 

crianças durante os cuidados corporais. 

 

As suas iniciativas indicam ser desprovidas de 

empatia e sutileza cuja ênfase sugere apatia, 

intolerância e agressividade acentuadas 

somadas à agitação observada em sua 

linguagem corporal e verbal durante os 

debates do grupo focal. As demandas de 

ordem emocional dos bebês, afetividade e a 

paciência, ou seja, dispor de sensibilidade em 

dedicar a atenção constante ao bebê, agir com 

empatia e com sutileza no trato com as 

crianças pequenas - características que 

articulam o conhecimento profissional e a 

experiência pessoal, enquanto síntese para a 

construção do “ser” de uma educadora 

infantil. De forma a complementar o que vem 

sendo discutido, trazemos a contribuição de 

Tristão (2004) quando comenta que ser 

professora de bebês é uma profissão marcada 

por “sutileza” e qualidades que evocam 

cuidados individuais e complexos de cada 

criança. 
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“Eles...eles gostam, eu pinto com os 

dedinhos, com eles...” 

 

A professora ao descrever suas rotinas de 

aprendizagens com as crianças, falou 

rapidamente, mostrou sinais de agitação, de 

esgotamento e de tensão em sua voz, cujo 

tom ficou mais elevado, acompanhado de 

uma inquietação corporal na cadeira, quando 

mudou de posição e movimentou o pé 

repetidas vezes. Tornando a defender a 

postura do educador que dirige as atividades  

das crianças em suas aprendizagens. 

 

 

 

 

Refletimos, ainda, sobre o entendimento de 

Roberta sobre os processos de aprendizagem, 

pois há indícios de apatia quando a professora 

defende a ideia de que é positiva a ação de 

dirigir as atividades realizadas pelas crianças, 

o que desfavorece as suas iniciativas no plano 

da criatividade e demais aprendizagens de 

modo independente: “Eles...eles gostam, eu 

pinto com os dedinhos, com 

eles...”.(atividade dirigida pela educadora).  

O fato gera polêmica entre as demais 

professoras ao indicar que Roberta encontra-se 

desatualizada em termos de conhecimentos e 

práticas dirigidas ao desenvolvimento e às 

aprendizagens dos bebês e das crianças 

menores. Quando enfatizamos as pesquisas de 

Sarmento (2003), entre outras questões 

relevantes, resgatamos seu ponto de vista 

social e antropológico, cuja base trata das 

interações entre adultos e crianças, questões 

relativas à criança dotada de potencial, como 

sujeito produtor de cultura. Ao passo que o 

entendimento da realidade deva ser 

fundamentado e construído para as crianças e 

por elas, de modo, ainda, a transcender 

posturas focadas em concepções que 

psicologizam a infância. 

 

 

“No primeiro ano que eu comprei (painel de 

acrílico) eu peguei, eu botei a foto dos dias 

das mães, peguei... as fotos das próprias 

mães tinha que ver a choradeira de ver as 

fotos das mães?”. 

 

 

Roberta apresentou em sua voz sinais de 

inquietação,timidez,insegurança e baixa 

afetividade. Ela relata sua experiência com 

motivação, sua fala enfatiza sua boa intenção, 

porém, em seu olhar, em seus gestos 

corporais rudes e indicativos de esgotamento, 

enfim, em desacordo com as demandas 

emocionais de bebês e crianças pequenas em 

relação as suas mães. 

 

 

Suas iniciativas não correspondem às 

demandas das crianças, ainda que motivada 

pela nobre causa de homenagear as mães, pois 

não conhece e antecipa o impacto sobre as 

crianças, gerando respostas indesejáveis e 

imprevistas, ao evocar a falta das mães nas 

fotos em sala. A educadora teve dificuldades 

em captar as demandas das crianças ao evocar 

em bebês de 1 e 2 anos de idade as emoções 

orientadas para os sentimentos de falta e de 

separação das mães. Ao refletirmos a respeito 

das rotinas inadequadas e desfavoráveis às 

aprendizagens e contato das crianças nas 

rotinas de trabalho de Roberta, entendemos 

que sua apatia pode refletir possíveis 

dificuldades relativas à realidade social da 

creche em que atua. Porém, esses problemas 

são enfrentados por outras professoras que 

reagem de modo diferenciado e menos 

apático. Uma personalidade em processo de 

desenvolvimento e constituição, como é o 

caso de bebês, encontra-se em berçários de 

creches de educação infantil, cuja faixa etária 

compreende o intervalo entre zero (0) e três 

(3) anos de idade - etapa de desenvolvimento 

em que os bebês requerem atenções e 

cuidados constantes, sobretudo, por 

apresentarem condições que variam em suas 

características e em seus graus de intensidade, 
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quanto às suas demandas pessoais.Conforme 

Tristão (2004), o contexto em que o educador 

infantil atua implica em condições 

desfavoráveis, sem espaço para 

desenvolvimento pessoal e profissional; 

contexto semelhante, entre as educadoras de 

nosso grupo focal, cujas queixas refletem 

condições precárias e contraproducentes 

dirigidas aos cuidados com as crianças por 

parte das educadoras. 

 

“Ai já pego vai minha filha ou vai ou leva! 

Ah! não fica nhenehenhe ou vai ou leva. 

Deixar criança chorando ali com a gente, 

então vai né? Ai né né dona ...!”. (Quando a 

mãe não lida bem com a separação). 

 

A professora indicou em sua voz e expressão 

corporal traços de tensão, irritabilidade, 

esgotamento e agressividade ao falar sobre 

sua interação com mães com dificuldades em 

vivenciar a separação dos filhos. 

 

 

 

Roberta indica conduzir de modo inadequado 

a interação com as demandas decorrentes da 

relação entre pais e filhos. Suas falas indicam 

elevado nível de apatia, intolerância e 

agressividade ao tratar das necessidades 

emocionais dos pais, nesse caso a mãe em 

relação ao filho.  

 

“Aham! Chique! rsrsrsrs... É chique! Não 

tem como né? E daí leva e traz, tem 

lancheirinha junto...” (fica agitada e 

constrangida, com a forte oposição e 

indignação das outras professoras, mas 

ainda assim, mantém a sua opinião). 

 

Roberta usa de voz alta e aguda, falando de 

modo agitado, com tom de irritação e olhar 

tenso e repetindo várias vezes a sua ideia 

completamente discrepante e que gera 

perplexidade às demais professoras. 

Apresentou agitação corporal, sinais faciais 

de tensão, olhar inseguro, defensivo e 

constrangido diante da forte oposição e 

indignação das outras professoras, mas ainda 

assim, mantém a sua opinião. 

 

 

Roberta, porém, ao manifestar-se sobre a 

situação das crianças serem conduzidas por 

uma topique e acompanhadas pelo motorista, 

reage com apatia, intolerância às demandas 

psicoafetivas de crianças tão pequenas. 

Observamos que a educadora sugere elevada 

objetividade, apatia, intolerância e 

agressividade, um modo inadequado de 

interagir, sendo desprovido de empatia e 

sutileza nos cuidados das crianças. Para o 

bem-estar daqueles que atuam na educação 

infantil é necessário refletirmos sobre os seus 

antigos padrões comportamentais e sugerir 

possibilidades de intervenção adequadas aos 

cuidados psicofísicos da pessoa da educadora 

infantil. A apropriação adequada e superação 

desses padrões ampliam os espaços para o 

contato com novas possibilidades no plano 

pessoal e no âmbito profissional.  

 

EDUARDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- No ano passado fizeste essa pergunta: O 

que será? Se ele aprende na hora do banho? 

E eu fiquei com essa pergunta na cabeça. 

Eu acho que o mais importante é que todas 

as  aprendizagens tem que ser pra vida. Não 

tem que ser uma coisa didatizada ao vai 

aprender quente e frio isso é importante 

também acelera a cognição, mas tem que ser 

pra vida. Muitas das nossas crianças não 

recebem banho em casa.   
 

Eduarda com uma postura pacífica, entretanto 

demarcadas de forma crítica e consciente, 

 

Eduarda demonstra intolerância acerca da 

função do banho como hábito de higiene, uma 

forma de aprendizagem aplicável à vida das 

crianças, cuja base não precisaria ser 

necessariamente sob o ponto de vista didático, 

mas sim por necessidade básica de higiene e 

bem estar, visto que algumas crianças não 

recebem o banho em casa. Eduarda, contudo, 

denota desconforto em sua fala ao dizer que 

muitas das suas crianças não recebem o banho 

em casa e na creche. Em virtude do elevado 

número delas no berçário, o banho ocorre 

somente em circunstâncias específicas em que 
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marcas presentes em suas atitudes, pensa 

sobre o que a mediadora fala sobre as 

aprendizagens das crianças, e fala com voz 

suave, o seu olhar indica uma reflexão séria, 

atento e preocupado com o bem estar das 

crianças. 

 

elas venham a sujar-se demais. A professora, 

mesmo sendo compreensiva, acolhedora e 

afetiva, apresenta indícios de intolerância em 

seu relato, sobre a realidade de sua rotina, ao 

constatar os prejuízos ao bem-estar das 

crianças privadas do banho. Entendemos que a 

educadora pensa, ainda, sobre os 

desdobramentos dessa falta de cuidado 

corporal básico, em termos de saúde 

psicofísica e sobre o futuro desenvolvimento e 

aprendizagens das crianças pequenas.Tendo 

presente as reações das educadoras, reiteramos 

o entendimento sobre a criança como sendo 

um sujeito ativo, dotado de potencial e um ser 

em constante transformação, como descreve 

Wallon (1995). 

 

 

- Eu não sei essa parte fisiológica assim de 

desenvolvimento, mas quando o bebê nasce 

e a gente não tem leite, a enfermeira leva 

pra dar rsrsrrs o leitinho no copinho eu não 

entendo a importância da mamadeira? É 

prático é fácil. Na turma de dois anos quem 

toma mamadeira, quando eles chegam pra 

comer na mezinha, quem toma muita 

mamadeira tem preguiça de comer, não quer 

mastigar, o chuchuzinho, uma batatinha 

que tá maior não quer saber de comer... 

 

 

Eduarda com sua voz baixa, delicada e com 

traços de insegurança questionou o uso da 

mamadeira, denotou dúvida, preocupação em 

seu olhar ao refletir paciência sobre a questão 

entre o uso da mamadeira e a introdução de 

alimentos na nutrição de bebês e crianças 

pequenas. 

 

 
Eduarda, Léia, Júlia e Sônia são intolerantes à 

questão do uso de mamadeira, por acreditarem 

que, pela questão higiênica e pela praticidade 

durante as rotinas, a mamadeira é dispensável 

e pode ser substituída por um copinho, o qual 

teria a mesma função em termos de estimulo à 

sucção, preparo para a mastigação e 

alimentação adequada aos bebês - modo de 

reagir objetivo e mediado pela praticidade dos 

cuidados. Observamos que Eduarda, em seu 

relato, sugere dúvidas quanto à relevância do 

uso da mamadeira, por acreditar que as 

crianças desenvolvem dificuldades relativas à 

falta de disposição para mastigar os alimentos 

mais tarde. Entendemos que a educadora 

preocupa-se com a futura capacidade das 

crianças de alimentarem-se de modo efetivo, 

entretanto, Eduarda deixa de considerar o fator 

afetivo atrelado à sucção pelo uso da 

mamadeira, pois diante de condições gerais 

favoráveis ela poderia amamentar os bebês 

oferecendo-lhes o aconchego do seu colo. 

Diante do que foi discutido por Eduarda, 

trazemos o conceito de “sutileza” usado por 

Tristão (2004) ao tratar de crianças de 0 a 1 

ano de idade frequentadoras das creches. A 

autora destaca as experiências em contato com 

mães, mulheres e professoras como 

referências em outros níveis educacionais, 

decisivos para a consolidação do perfil 

profissional das educadoras infantis. 
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- Então a gente tem que construir a nossa 

prática, fazer isso aqui oh! (indica para o 

grupo) não dá tempo. Senão tem papel não 

tem trabalho. Pinta com o dedinho! Ficou 

bonitinho mas não teve expressão. 

Rsrsrs...Não! Eles fazem os trabalhinhos, 

eles fazem um álbum. Trabalhinho! rsrsrs... 

Fazer um trabalhinho pra mostrar para o 

pai! rsrsrs...  

 

 

Eduarda manifestou em sua voz suave e 

pausada o apelo, a necessidade, em atentar 

para os reais fundamentos da prática 

pedagógica. Sua expressão facial, seu olhar 

denotaram esgotamento e preocupação em 

suas críticas. 

 

Já Eduarda vê a necessidade de construir uma 

prática educativa para a pedagogia infantil, 

cuja mediação ocorre entre o conhecimento e 

a prática, como requisitos relevantes à 

qualificação profissional que produzam 

avanços na qualidade da educação durante a 

pequena infância. Observamos que Eduarda 

indica intolerância pela falta de tempo e 

motivação dos educadores em busca de 

qualificação profissional, contudo ressalta a 

importância de sensibilizar o professor para a 

importância de associar a teoria à prática, 

estreitando os vínculos entre graduação e pós-

graduação na medida em que valoriza as 

iniciativas em pesquisa. 

 

“Não, mãe, tudo bem, tu sabes que a gente 

fecha às sete horas, se tu não vieres buscar 

depois rsrsrsrs... se tu não vier buscar depois 

das sete a gente chama o conselho...”.  
 

 
Eduarda discute com intolerância sobre a 

qualidade do afeto dos pais dedicado aos 

filhos, quando permitem que eles permaneçam 

integralmente na creche, inclusive durante as 

férias da família, com ênfase nos inúmeros 

eventos envolvendo essas dificuldades que são 

enfatizadas. A professora ainda questiona o 

futuro das crianças criadas regularmente em 

creches. 
 

 

“Eu fico pensando assim no emocional 

dessa criança, porque é preciso ter esse 

equilíbrio emocional e eles e não tem... não 

vão ter, eles não tem um pai com quem 

contar, eles vão pra casa praticamente pra 

dormir”. 

 

- Tem bastante! Elas não querem que os 

filhos, elas querem entregar os filhos, vão 

pegar no final do dia e entregue bem rápido 

que não converse nada, que não reclame 

nada e que a criança venha ilesa pra casa 

sem nenhum arranhão, com a roupa limpa... 

 

 

A educadora revela sinais de esgotamento em 

sua fala e em sua linguagem corporal revelam 

traços de tensão e contrariedade no olhar ao 

tratar das da falta de afeto dos pais com seus 

filhos. 

 

Se de fato existe a falta de vínculos afetivos 

por parte dos pais, quando deixam seus filhos 

o ano todo na creche, entendemos como 

agravante e sério comprometimento das 

interações e danos ao desenvolvimento 

psicofísico e cognitivo das crianças. De modo 

que sugerimos iniciativas em promover 

encontros que criem espaços oportunos para a 

sensibilização dos pais frentes aos cuidados e 

à educação dos seus filhos. A professora 

mantém sua atitude pontual, reflexiva, 

entretanto, denota em sua voz um tom de 

crítico, irritado, movimento corporal agitado, 

sua expressão facial tensa e indicativa de 

frustração e de pouca credibilidade. 

 

MIRIAM Como é o caso de certos adjetivos pejorativos 

associados às rotinas de cuidados corporais a 

exemplo das expressões que apontam o 

descuido com os hábitos de higiene da 

criança, ao tratá-lo como aquele que é 

“fedido” (Miriam), e outras palavras rudes e 

impróprias. 

 
Miriam ao exemplificar uma situação em que 

No que diz respeito à agressividade, 

compreendemos como sendo aquelas reações, 

cuja intervenção é feita por meio de uma 

linguagem inadequada, pesada e que 

desqualificam a criança física e 

emocionalmente. Outras demandas possíveis 

geradoras de agressividade podem estar 

relacionadas à constante procura das crianças 

pelo contato e mediação da educadora, o 
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algumas educadoras usam de linguagem 

verbal e corporal agressivas com as crianças, 

denota repulsa e irritabilidade em seu tom de 

voz alto, grave, olhar tenso e agitação. 

modo ativo e espontâneo, ou passivo e 

acanhado de ser da criança, o fato de ela sujar-

se, cair ou derrubar algo ao brincar, só ou 

acompanhada, quando chora, faz birra ou 

briga com outra criança. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-“A boca fechada faz menos mal do que as 

outras atitudes que tu acaba vendo. Seu 

fedido, seu isso, seu porco. Isso! 

Exatamente!”. 

 

Miriam reage de modo a expressar-se em sua 

voz alta e enfática, cujos gestos faciais e 

corporais são de agitação e sugerem seriedade 

e tensão, acompanhados de elevado grau de 

desconforto, inquietação e contrariedade 

diante do assunto. Ao tratarmos da questão da 

qualidade da interação da educadora com os 

bebês na hora do banho, observamos que 

Miriam, Eduarda, Sônia, Andréa e Léia 

compreendem que os bebês sofrem o impacto 

em termos psicofísicos diante das professoras 

com eles e com outras crianças, seja por 

intermédio da linguagem verbal, seja pela 

expressão corporal agressiva. 

 

 

 

 

Miriam reflete com apatia e intolerância ao 

exemplificar situações em que outras 

educadoras tratam as crianças com 

agressividade. A respeito ainda da fala de 

Miriam, observamos a intolerância ao referir 

possíveis maus tratos por parte de outras 

professoras, cuja condição psicofísica 

possivelmente encontra-se abalada por 

esgotamento psicofísico. O que nos faz pensar 

em humanização das relações entre 

educadoras e crianças. As atividades pelas 

quais a criança deixa-se envolver revelam 

alternâncias contínuas entre objetividade e 

demonstrações afetivas, ao ponto de ela se 

absorver por inteiro em um objeto, tornando-

se alheia ao ambiente. De modo que se 

evidenciam na postura de Miriam traços de 

valorização dos modos de interação entre o 

adulto e a criança, discutidos por Sarmento 

(2004) quando reflete sobre o imaginário 

infantil, entendido como forma de 

conhecimento e não uma incapacidade da 

criança, ao contrário, é uma condição peculiar 

à infância que possibilita o acesso à realidade, 

ao contato com os adultos por meio da sua 

sensibilidade e criatividade. 

 

 

-Vai ter que aprender esperar tadinho!? 

Muitas vezes acaba acontecendo e quando 

fica assim chorando tu também é ser 

humano aquilo? Ficar chorando muito no 

teu ouvido. Quando dá ou tu distrai com 

algum brinquedo, ou então tu coloca do lado 

do bebê conforto, fica embalando um (mão 

direita), embalando com o pé outro 

(movimenta o pé direito) ...E fica dando 

comida pra esse aqui (com mão alimenta) 

“Calma amor já vai!” a Miriam sabe 

...Então o que era pra ser prazeroso!  

 

 

Miriam descreve a sua rotina de cuidados de 

forma a enfatizar em sua voz grave e em tom 

alto a angústia, ainda assim dotado de 

afetividade, ela revela a impotência em 

atender a todas as demandas dos bebês. Em 

seu rosto e traços corporais observamos sinais 

de inquietação, tensão, preocupação e de 

esgotamento ao relatar estas interações com 

as crianças. 

 

 

Miriam atua em condições adversas durante as 

suas rotinas com as crianças, de modo que a 

professora sugere estar exposta aos elevados 

níveis de exigências e de esgotamento 

evidenciados durante as falas da professora, 

fatores que humanamente não podem ser 

respondidos de modo efetivo e permeados de 

qualidade em compreensão, acolhimento e 

afetividade. Sarmento (2004), ao tratar da 

Sociologia da infância, discute acerca do 

impacto gerado pela institucionalização sobre 

o processo de formação e desenvolvimento de 

bebês e crianças pequenas nas creches da 

modernidade.  
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Por achar a etapa mais importante e a base 

para toda uma vida. Um dos momentos mais 

mágicos e valiosos onde os pequenos 

começam a descobrir o mundo a sua volta e 

por amá-los muito”.  

 

Miriam aos 45 anos é mãe de dois filhos e 

sugere ser compreensiva, acolhedora e afetiva 

aos prestar cuidados às crianças. Ela indica, 

ainda, consciência, afinidade e qualidades 

relativas às competências pessoais e 

profissionais que demandam a prática com 

bebês e crianças pequenas. Sua motivação 

para atuar junto à pequena infância. Conforme 

os dados identificados no quadro de 

características pessoais e profissionais dessa 

educadora, observamos o investimento em 

qualificação, aspecto que condiz com suas 

falas bem argumentadas e críticas construtivas 

acerca da realidade em educação infantil.  

 

- Mas tu vê que ainda tem muito disso 

carregado ainda neles, sabe que... “Ai, eu 

fico feliz eu amo que vocês amam eles, tá 

bem cuidado, que vocês têm amor 

carinho”... ou talvez aquela coisa assim 

“Ah! Se eu agradar elas aí elas cuidam bem 

deles”... daí tu encontra, mas em 

contrapartida também fica feliz aqueles 1, 2, 

3, até, 4 depende da quantidade daquele pai 

que sabe olhar, ele tece um comentário do 

desenvolvimento do filho ele não vem rasgar 

seda contigo, entendeu ele é verdadeiro sabe 

de como o filho entrou e como ele tá naquele 

momento, o que aquilo contribuiu e isso é 

importante pra gente. Que seja uma semente 

que tu vai colher.... (Miriam). 

 

Miriam sobre os pais e sugere em sua voz um 

tom de crítica e gestos faciais de 

contrariedade diante da postura de alguns 

deles. Entretanto valoriza e fala com 

entusiasmo e  satisfação no olhar quando 

tratadas iniciativas de outros pais que 

compreendem e estimulam os avanços no 

desenvolvimento e aprendizagem das 

crianças. 

 

 

 

 

Miriam, ao falar de suas experiências de 

interação com os pais, relata iniciativas 

positivas, mas enfatiza de modo apático as 

atitudes daqueles menos ou sem nenhuma 

implicação com os filhos. A professora critica 

o fato de a maioria dos pais preocuparem-se e 

valorizarem mais a afetividade do que as 

aprendizagens. Compreendemos, assim, que 

as reações de apatia indicadas por Miriam 

podem estar relacionadas ao possível efeito 

das diversas demandas em seus diferentes 

níveis, relativos à sobrecarga física e 

emocional decorrentes de suas rotinas junto às 

crianças e seus pais. Ainda que a educadora 

valorize as iniciativas de alguns pais, mostra-

se apática diante das solicitações inadequadas 

as quais podem gerar sentimento de 

impotência frente à organização do sistema 

educativo que desfavorece o bem–estar de 

professoras e de crianças.  
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- Rola, rola. Quantos pais, quantas mães já 

peguei chorando, porque a criança não 

estranhou. Porque pra ela é melhor que eles 

chore porque ela sabe que ele tá sentindo 

falta da mãe. A partir do momento que 

criança não chora, ela gostou mais dela do 

que de mim então acabei sendo uma 

concorrente dela. “Filho a mãe tá indo!” 

(abana com mão). “Filho eu já tô indo!” 

(abana com mão). Ou querem que o 

professor acompanhe.  

 

 

Identificamos que Miriam ao falar dos pais, 

sua voz sugere maior agitação, o olhar indica 

tensão, contrariedade com uma conotação 

crítica, mais severa e desprovida de 

tranquilidade. 

 

Miriam sugere apatia diante das reais emoções 

dos pais diante dos filhos, são sentimentos 

vivenciados por conta da separação dos filhos, 

situação que pode refletir em uma interação 

equivocada, em desconforto por parte da 

educadora ao relacionar-se com os pais, 

impedem um diálogo favorável aos interesses 

da criança pequena. A professora reafirma a 

sua reação de apatia, bem como as demais 

professoras quando sugerem elevada 

objetividade, atitudes desprovidas de atenção 

às demandas emocionais dos pais em relação 

aos seus filhos pequenos. Consideramos a 

reação apática de Miriam como fator de maior 

impacto e possível agravante na piora da 

qualidade das interações entre ela e alguns 

pais, pelo fato de não estabelecer um diálogo 

claro e aberto sobre o que realmente sentem os 

pais e o que ocorre em suas vidas fora da 

creche. Sob o ponto de vista dos pais, estes 

podem vivenciar circunstâncias difíceis, 

ansiosos e preocupados com a integridade da 

criança, cujas demandas irão solicitar das 

educadoras maior compreensão, acolhimento e 

afetividade. Principalmente quando se tratam 

de situações novas e transições significativas 

durante a vida familiar e profissional, as quais 

podem afetar diretamente os filhos. São 

iniciativas como estas que evitam o risco de 

equívocos e intervenções prejudiciais aos 

laços de confiança entre pais, filhos e a 

própria educadora. A educadora Miriam 

discute sobre a qualidade do desenvolvimento 

quando o identifica como um processo 

“atropelado”, por considerar o grau de 

agitação em que bebês tão pequenos estão 

inseridos desde muito cedo - reflexão que 

sugere preocupação com o bem-estar físico e 

emocional das educadoras e dessas crianças, 

ao mesmo tempo em que revela as condições 

desfavoráveis que implicam uma rotina de 

intolerância presentes em suas falas. 

 

JÚLIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Chegava na hora do soninho era o 

contrário, aí os bebês menores acordavam e 

ia pro chão brincar e os maiores dormiam 

no berço.  ...fui feliz nessa época coincidiu 

eles naturalmente organizarem o soninho 

deles de maneira que todos tiveram um 

momento pra brincar e sendo que seria 

atividade adaptadas pra idade deles.  

 

 

 

Júlia, aos 37 anos, mãe de dois filhos, 

apresentou-se calada a maior parte do tempo 

de duração do grupo focal, manifestando-se 

poucas vezes durante os diálogos e quando 

emitia suas opiniões, identificamos traços de 

apatia, intolerância diante das demandas de 

crianças e seus pais. Júlia, ao tratar dos 

cuidados e as rotinas relativas ao sono das 

crianças, descreve o período em que o 

berçário misto consistia em uma organização 
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Júlia revela sinais de queixa e nostalgia em 

sua voz suave e objetiva, ao lembrar-se do 

período em que as rotinas de sono entre os 

bebês e crianças pequenas eram alternadas o 

que lhe permitia brincar com o grupo que se 

encontrava acordado “fui feliz nessa época” 

 

natural entre crianças com diferentes idades. A 

educadora fala de uma rotina no passado e 

cuja experiência foi positiva, ao conciliar a 

atenção dispensada às crianças em diferentes 

idades, às suas demandas de sono e às suas 

atividades em comum. Enquanto os maiores 

brincavam os menores dormiam. 

Consideramos, porém, a questão sobre a 

qualidade do sono descrita por Júlia acerca 

dos bebês e das crianças pequenas, de modo 

que enquanto uns dormem, os outros 

interagem. Entretanto, a realidade das creches 

varia e o espaço físico deveria ser adequado, 

pois nem sempre possibilita a preservação do 

silêncio e a tranquilidade do efetivo descanso, 

aspectos decisivos ao seu desenvolvimento e 

das aprendizagens de bebês e crianças 

menores. Discutimos, ainda, a questão do 

bem-estar psicofísico da educadora que se 

ocupa, constantemente, ao responder às 

demandas de bebês e de crianças menores, 

sem ao menos contar com períodos que 

alternem, aliviem a sobrecarga durante a sua 

rotina. Júlia pode indicar intolerância ao estar 

continuamente exposta a uma rotina intensa e 

cansativa, sem os devidos intervalos de tempo 

que minimizem o impacto de tais demandas 

em excesso. Essa profissional fica 

completamente suscetível a desenvolver 

problemas de caráter orgânico e psicológico, 

cujos reflexos incidem sobre o desempenho 

pessoal e profissional de uma educadora 

infantil. A professora sugere sinais de elevada 

objetividade e reações desprovidas de empatia 

e sutileza em suas rotinas, ao entender que 

estas são favoráveis aos cuidados de bebês e 

de crianças pequenas. Observamos ainda que 

Júlia possui somente a graduação e não 

descreve investimento em qualificação no seu 

histórico profissional, o que identificamos 

como possível fator relativo às suas 

divergências, postura radical e 

acentuadamente voltada para a praticidade e 

objetividade das rotinas, o que identificamos 

como iniciativas desfavoráveis, cujos sinais 

tendem para reações desprovidas de empatia e 

sutileza em detrimento das demais 

professoras. Chamamos a atenção para as 

idéias de Wallon (1988) quando descreve que 

a criança, em determinados momentos, pode 

manter-se em exclusiva conexão com um 

objeto lúdico de modo a abandonar outros 

estímulos, e um bebê pode ainda trocar 

experiências e afetividade por meio de sua 

linguagem corporal e sentidos. 
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BRUNA  

“Essa é a forma é mais comum. Os pais em 

casa e querem que a criança fique lá na 

creche”. 

 

 

Ainda sobre o comportamento dos pais, 

Andréa, Bruna, Eduarda e Miriam discutem de 

forma intolerante ao entenderem que eles 

preferem deixar que os filhos permaneçam na 

creche o ano todo. Bruna, Miriam, Eduarda e 

Andréa evidenciam intolerância ao comentar 

sobre o fato das crianças serem levadas até a 

creche e trazidas por uma topique, tendo como 

responsável o motorista, o que entendemos, 

como um modo despersonalizado e sem 

qualidade de trocas afetivas entre pais e filhos, 

como refere a educadora.Identificamos, assim, 

nessas professoras, traços de compreensão, 

acolhimento e afetividade diante das 

demandas de afeto das de bebês e crianças 

pequenas com ênfase na empatia e 

sutileza.Quanto às circunstâncias relativas ao 

vínculo e perda enfrentadas pelas crianças, 

destacamos as reflexões de Goldschmied e 

Jackson (2006) quando ponderarem a respeito 

da valorização dos vínculos estabelecidos 

entre crianças e adultos. As autoras refletem, 

ainda, acerca do processo de separação e as 

dores decorrentes de uma desvinculação 

abrupta, desprovida de sensibilidade, ou, 

ainda, devido à falta de vínculos [...] 

buscamos relações individuais e gostamos de 

sentir que temos uma importância particular 

para uma pessoa. Isso é especialmente válido 

em situações estressantes. Se nos 

preocupamos com a felicidade das crianças no 

presente, bem como seu desenvolvimento 

futuro, precisamos prestar a atenção a esse 

tipo de conhecimento (GOLDSCHMIED; 

JACKSON, 2006, p. 28).  Destacamos o que 

Wallon (1979) pontua sobre a necessidade 

física e emocional de uma criança realizar 

atividades perceptivas e motoras diversas, 

cujo resultado evolui para o desenvolvimento 

de habilidades em outras ações. 

 

“Uma coisa tão fria né? Tão pequenos né?”. 

Identificamos, assim, nessas professoras, 

traços de compreensão e acolhimento.  

 

 

Bruna em sua voz calma e baixa denota um 

tom crítico e rejeição em seu olhar de 

reprovação e frustração diante do fato de 

crianças tão pequenas serem afastadas de seus 

pais desde cedo. 
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APÊNDICE C – Termo de Consentimento Dirigido aos Educadores 

 

 

 

UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ – UNIVALI 

PROGRAMA DE MESTRADO ACADÊMICO 

EM EDUCAÇÃO – PMAE 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO DIRIGIDO AOS EDUCADORES 

 

 

O(A) prezado(a) Sr.(Sra) educador(a), por meio do presente termo de consentimento, é 

convidado(a) a participar de uma pesquisa coordenada por Rubiara Duarte, aluna do Mestrado 

Acadêmico em Educação da Univali e orientanda da professora Doutora Valéria Silva 

Ferreira. O estudo deverá acontecer durante dois encontros realizados durante os dias 6 e 13 

de julho de 2010. 

A referida pesquisa pretende descrever a situação psicológica dos professores de 

creches diante das demandas das crianças no cotidiano escolar. A adesão dos educadores será 

em caráter de voluntariado e, de acordo com tal condição, esses poderão retirar o seu 

consentimento e desvincular-se da pesquisa, em qualquer momento do processo e sem 

nenhum prejuízo ou implicação ao participante. 

A coleta de dados se fará por meio de grupos focais, centrados na abordagem de 

temáticas pertinentes ao estudo, registros de relatos e de vídeo gravações. 

Quaisquer dados passíveis de descrição e publicação, referentes aos sujeitos da 

pesquisa, seus nomes e respostas estarão resguardados sob o sigilo e a preservação das 

identidades dos voluntários. 

Os(As) educadores(as) estarão cientes de que sua participação não é obrigatória e que, 

ao decidir integrar-se ao estudo, terão o direito de não responder a determinadas questões se 

assim desejarem. 

Após ler atentamente o termo de consentimento acima descrito, escolha uma das 

alternativas de resposta abaixo:   

 

(  ) Sim, aceito participar da pesquisa na condição de voluntário(a). 

(  ) Não aceito participar da pesquisa na condição de voluntário(a). 

 

Nome do(a) educador(a):_______________________________________ 

Assinatura do(a) educador(a):__________________________ Data:__________________ 

 

Para mais esclarecimentos, disponibilizam-se os seguintes contatos:  

Rubiara Duarte (47) 9149-4864  

e-mail: rubi19@brturbo.com.br 

Balneário Camboriú, 9 de abril de 2010. 
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APÊNDICE D - Características pessoais e profissionais das educadoras 

 

 

 

Nome 

Id
a

d
e 

Est. 

Civil 

Filho 

(s) 

Local onde 

reside 
Formação Instituição Ano Vínculo Tempo 

Experiência 

Educação 

Infantil 

Privado Público 
Motivação para atuar em 

educação infantil 

MIRIAM 42  

anos 

Casada 2 Fazenda 

Itajaí- SC 

Pedagogia 

Pós-

Graduação 

Ed. 

Infantil  -

Anos 

Iniciais e 

Prática 

Lúdica na 

Ed.Infantil 

AUPEX 2009 Efetivo 3 anos 27 anos 3 anos 3 

Anos 

“Por achar a etapa mais 

importante, a base para toda 

uma vida. Um dos 

momentos mais mágicos e 

valiosos onde os pequenos 

começam a descobrir o 

mundo a sua volta e por 

amá-los muito.” 

BRUNA 42 

anos 

 

Casada 1 Centro 

Itajaí-SC 

Pedagogia 

Pós-

Graduação 

Ed. 

Infantil -

Anos 

Iniciais 

 

UNIVALI 2003 Efetivo _ 

 

 

 

 

24 anos ___ - “Iniciei com esta faixa 

etária por gostar muito dos 

bebês e fui envolvida cada 

vez mais com o trabalho 

pedagógico, hoje estou com 

os de 3 anos e adorando.” 

EDUARDA 30 

anos 

Casada 1 São 

Vicente- 

Itajaí- SC 

Pedagogia

- Especia-

lista em 

Ludo 

pedagogia 

AUPEX 

IPEGEX 

2002 á 

2009 

Efetivo 4 anos 14 anos 9 anos 5 anos “No início foi a única turma 

que sobrou para eu 

trabalhar. Hoje eu amo o 

que faço, sei o quanto sou 

importante para as crianças 

dessa faixa etária.” 

ANDRÉA 51 

anos 

Casada 

 

 

 

2 Barra do 

Rio 

Itajaí- SC 

Pedagogia 

Pós-

Graduação 

Ed. 

Infantil   

UNIVALI 

e 

AUPEX 

2007 

E 

2009 

Efetivo 3 anos 12 anos ___ - “Porque é uma fase em que 

as crianças apresentam um 

desenvolvimento muito 

grande, aprendem a andar, 

a falar, socializar, etc... É 

muito gratificante poder 
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Nome 

Id
a

d
e 

Est. 

Civil 

Filho 

(s) 

Local onde 

reside 
Formação Instituição Ano Vínculo Tempo 

Experiência 

Educação 

Infantil 

Privado Público 
Motivação para atuar em 

educação infantil 

dedicar amor, carinho e 

compreensão, fazendo 

muitas vezes o papel de 

mãe, avó ou tia, visto que 

as crianças ficam mais 

tempo com as professoras 

do que com os pais.” 

LÉIA 

 

 

43 

anos 

Casada 2 Ressacada 

Itajaí- SC 

Pedagogia 

Série 

Iniciais 

Pós-

Graduação 

Anos Inic.   

Gestão 

Escolar 

Infantil 

UNIVALI 

 

AUPEX 

- Efetivo 5 anos 22 anos ___ 5 anos “Primeiramente por gostar 

desta faixa etária e por ser 

gratificante trabalhar com 

estes seres tão pequenos.” 

ROBERTA 44 

anos 

Casada 1 Vila 

Operária 

Itajaí-SC 

Pós- 

Graduação 

AUPEX 2005 Efetivo 20 anos 25 anos ___ 20 anos “Eu me identifico com esta 

idade.” 

 

 

 

 

SÔNIA 51 

anos 

Casada 2 Dom Bosco 

Itajaí-sc 

Pedagogia 

Graduação 

UNIVALI 2002 ACT 2 anos 25anos 

 

 

 

___ 25 anos “Pelo desafio de velos 

crescer a cada dia e fazer 

parte deste crescimento.” 

 

 

 

JÚLIA 

37 

anos 

Casada 2  Cordeiros 

Itajaí-SC 

Pedagogia 

Graduação 

UNIVALI 1996 Efetiva 5 anos 20 anos ___ 20 anos “A princípio para ficar 

próximo da minha filha 

bebê, depois gostei da 

experiência e decidi ficar 

no berçário enquanto minha 

filha seguiu seu caminho.” 
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APÊNDICE E - Transcrições do Primeiro Encontro de Grupo Focal 

 
 

CONTEXTO: Sala de aula localizada nas dependências do prédio de Pós-graduação, Mestrado em Educação da 

Univali. Proposto debate acerca das temáticas apresentadas por vídeos relacionados às crianças e suas demandas 

nas situações que evocam comportamentos de birra, relação com família e aprendizagem. 

 

PRIMEIRO ENCONTRO – 06/07/2010a 

TEMPO: 1 HORA E 30 MINUTOS  

GRUPO FOCAL: PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE CRIANÇAS COM FAIXA ETÁRIA 

DE 0-3 ANOS. 

 

LEGENDA: 

Mediadora - (V) Valéria, (PA) Pesquisadora Ana, (PR) Pesquisadora Rubiara, 

(L) Léia, (R) Roberta, (J) Júlia, (E) Eduarda, (M) Miriam, (S) Sônia e (A) Andréa. 
 

                                                             DIMENSÃO VERBAL 

 

VALÉRIA – Nosso encontro vem buscar saber um pouco mais sobre os saberes profissionais, saberes da prática docente, que não são 

dados da teoria e que não são dados prontos, são construídos na prática cotidiana. No dia a dia, as soluções que arrumamos são pouco 

utilizadas como referência prática para construir uma prática mesmo, não é? Assim essas teorias ficam descontextualizadas. Então 
queremos saber muito, já ouvimos, já fizemos muitos trabalhos partindo do ponto de vista das crianças e, agora, nós estamos interessadas 

em ter o ponto de vista das professoras, certo?! Então, só para vocês saberem, é todo mundo aqui do grupo de pesquisa. Há uma formação 

enorme sobre ética em pesquisa, então, isso nunca vai ser mostrado, as imagens de vocês em lugar nenhum, só vai ser visto aqui por nós, o 
nome de vocês nunca vai ser citado, certo? Então fiquem bem à vontade, porque isso é um compromisso ético que temos, inclusive todos 

os projetos passam por um comitê de ética. Além de uma obrigação, é um compromisso nosso com as crianças e com os adultos, para que 

eles possam participar das pesquisas. Fiquem tranquilas que isso não vai ser divulgado, não vamos expor ninguém a nada, não é? Nem que 
a gente queira não se pode usar, é só aqui para fins e ponto final. Daqui a pouco nós vamos trocar... quando a gente começar a lidar com as 

entrevistas de vocês, a gente vai trocar os nomes de todo mundo, a gente tem o lugar de trabalho, mas isso não vai ser citado, é só para a 

gente saber, ter uma ideia e é para vocês ficarem bem tranquilas, tá? E a gente pensou assim em fazer uma bate papo mesmo, isso se 
chama uma técnica de grupo focal em que a gente fala de um mesmo assunto com vários atores. Então, assim, é para a gente ir levando 

uma conversa, não é? A gente quer falar assim de situações que acontecem na creche, no dia a dia de vocês, de quem trabalha na creche e 

quais as soluções, quais são as estratégias que vocês utilizam para lidar com algumas coisas que acontecem no cotidiano, tá? Então, nós 
queremos...nós separamos alguns filminhos para aquecer a conversa. Eu estou atrapalhando alguém? Não? 

 

(Reprodução do vídeo, apresentando a hora em que a mãe dá banho no bebê na presença do pai.) 
ANDRÉA- Coisa gostosa! 

MIRIAM E SÔNIA- rsrrsrs... 

VALÉRIA- Reparem no que ela tá falando tá? 
ANDRÉA- ...? rsrsrs... 

MIRIAM- ? rsrsrs... 

SÔNIA- rsrsrs... Que querida!...?  
VALÉRIA- Vocês estão ouvindo o que ela tá falando? 

ROBERTA- Ai Meu Deus! (Aperta o rosto com as mãos). 

SÔNIA- Gostosa! 
VALÉRIA-Vocês estão escutando o que ela tá falando? Não! Não Melzinha não! não! 

EDUARDA, MIRIAM E ANDRÉA- rsrsrsrs... 
ANDRÉA- ...? Meu Deus do céu! 

ROBERTA- Aiii! (Aperta mãos contra o rosto). 

SÔNIA- Meu Jesus! 
VALÉRIA- Desafinado! 

EDUARDA-  Credo! rsrsrs... 

SÔNIA -...? Meu Jesus! 

MIRIAM- (Fala algo e toca na mão de Sônia).  

VALÉRIA- ...  dá banho só pra filmar né? 

MIRIAM- Mesmo assim né?! 
VALÉRIA- ... ? Tá só para ilustrar. Infelizmente a gente não tem um arquivo de cenas de escola assim né? Por vários motivos é 

complicado para gente ter.  E a gente escolheu esse porque a hora do banho na creche é sempre um momento... um momento por que todas 

passam, né? É uma atividade que difere bem do ensino fundamental, certo? A hora do banho. E aí, como é que rola essa hora do banho na 
escola?  

SÔNIA- A hora do banho rsrsrrs... 

MIRIAM E ANDRÉA- rsrsrs...  
SÔNIA- A hora do banho é meio complicado! rsrsrs... 

ROBERTA- Muito! 

SÔNIA- Assim geralmente eles tão... Dá o horário que a gente sabe que é o horário do banho, né? E procedo assim, eu digo: Ah! Vamo 
tomar banho! Tomar banho primeiro... Eu falo agora porque tem uns que tão um pouquinho maiores. Tá na hora do banho! Quando tu vê 

têm três atrás de ti. 

ANDRÉA- (Sinaliza com a cabeça concordando). 
MIRIAM- (Confirma e diz): Grudado nas pernas! 

SÔNIA- Grudado nas pernas que quer tomar banho, daí, coloco em cima, conversa, brinca, começa a cantar música. 

VALÉRIA- Um de cada vez? 
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SÔNIA- Um de cada vez! 
VALÉRIA- E outros? 

SÔNIA- Os outros?! Ficam perto de ti te coagindo rsrsrs... 

ANDRÉA- rsrsrrs... 
MIRIAM- Procura envolver a gente para que esteja olhando eles. 

SÔNIA- E geralmente quando é a hora do banho, né? Tu tens que ter trinta olhos, né? Porque... 

VALÉRIA- Isso é que me chama a atenção que são duas pessoas e o banho... 
SÔNIA- Duas pessoas! 

VALÉRIA- E o banho como vocês viram ali, a criança curte, né?  

ROBERTA – E criança...? 
MIRIAM, SÔNIA, ANDRÉA- Aham! 

MIRIAM- Na grande maioria, isso não acontece, tá? Na grande maioria, tu teres esse tempo, tu dares esse tempo à criança não dá. É 

assim oh!  
ROBERTA- Não tem... é raramente! É rapidinho! É xixixixi  (simula o modo de dar banho rápido e gesticula com a mão para frente, 

passar a criança adiante). 

MIRIAM- É muito assim oh! É assim, é interessante oh! Naquele, aquele dia que o número é menor de criança, tu consegue 
proporcionar... 

SÔNIA- um banho bom! 

MIRIAM- um banho melhor, prazeroso, depois que ele sai pra passar um creme com calma. 
VALÉRIA- ...? É assim oh! Eu não tenho experiência com creche assim né? É uma coisa que eu tenho bastante curiosidade. Como é que 

vocês definem esse tempo do banho? 

ROBERTA- Pra mim é a pior hora! 
VALÉRIA- É? 

ROBERTA- Pra mim é! 

SÔNIA- Como? 
ROBERTA- É a pior hora! 

SÔNIA- rsrsrs... 

ROBERTA- É, pra mim é a pior hora por que não dá! São 17 alunos, vai dar banho um por um... Eles ficam tudo... Tens que fazer duas 
coisas, tens que dar banho...  

EDUARDA- Qual a idade? 

ROBERTA- Berçário 2.  
ROBERTA- Tu tens que dar banho e olhar as crianças, mesmo tu estando com um dentro da banheira, querendo ou não tu quer tá 

cuidando desse e tá olhando os outros. Mesmo tendo uma atendente ou outra pessoa do lado. 

VALÉRIA- Como é que vocês definem esse espaço para o banho? Assim, agora é a hora do banho. 
SÔNIA- É assim a hora do banho, a gente... já é uma rotina. 

ROBERTA- É rotina, é tudo na mesma hora. 

ANDRÉA- Elas já sabem que depois da rotina da mamadeira, do lanchinho, é a hora do banho. Eu, por exemplo, eu faço assim, eu coloco 

o filmezinho que eles gostam e enquanto a gente tá dando o banho, eu tô aqui tirando a roupa, a gente já aqui pegando a mochila pra ver 

qual é a roupa que vai vestir, já tô enchendo a banheirinha d‟água; então, enquanto a gente está nessa tarefa, boto um filmizinho lá, ou 
boto uns brinquedos aqui; quem não quer ver filme brinca, mas mantêm eles ocupado também pra não dar problema porque senão a gente 

fica de costas, geralmente. 

MIRIAM- É! Cada um sempre tem uma prática, eu já tô fazendo de forma diferente, eu dou às crianças que eu pego para dar banho....eu 
troco e eu mexo. E ela (auxiliar) vai distraindo os que ali ficam fora, porque a outra... eu possa dar um pouquinho mais de atenção, porque 

geralmente já procuro fazer já a escovação, a higiene bucal na hora do banho... 

SÔNIA- na hora do banho. 
MIRIAM- Porque depois da refeição é complicado, porque daí já estão dormindo, já estão irritados porque querem dormir, então já 

faz...tá tomando banho, o chuverinho tá correndo ali água, então tu já faz a higiene ou quando tá deitadinho pra passar o flúor com a 

dedeira. Então quer dizer quem tá com aquele bebê (dando banho), só que aqueles que estão ali em volta eles acabam olhando “Não mexe 
fulano!” Mas tu procura (faz com dedos entre aspas) tentar te voltar para aquele ali e a que está lá com os outros se envolve. Então, 

geralmente, ou a gente que faz ou eu fico aqui contando uma história e conversando, quando é eu que estou lá, ela procura fazer a mesma 

coisa aqui., tá, tá intercalando ... 
VALÉRIA- ...é a diferença da criança que está institucionalizada, quer dizer, que passa por uma instituição e uma que fica com a mãe em 

casa e é um só, né? 

MIRIAM- Sim, como tem aquele que faz um escândalo pra sair, não aceita, chora, se esperneia... 
ROBERTA- Faz um escândalo pra ficar...  

MIRIAM- Isso! Não quer sair d‟água, quer ficar mais tempo porque é prazeroso, né? 

VALÉRIA- Ainda mais se for calor, né?  
MIRIAM- Isso! 

VALÉRIA- Porque o frio, acho que já acelera mais ainda? 

MIRIAM- O processo isso! Mas eu procuro fazer dessa forma: a que fica, fica se envolvendo no processo ou cantando musiquinha, ou 
vendo filminho ou contando uma historinha e eu lá com ela, com a criança ou vice- versa. 

VALÉRIA- Aí você já dá banho e veste na sequência? 

MIRIAM- Isso! Eu tiro! Até para não dar essa confusão de roupa e de bolsa; eu prefiro assim, eu comecei eu termino entendeu?   
VALÉRIA- Aham!  

MIRIAM- Porque daí eu me envolvi com a criança e depois vem a outra. E assim oh! Não é nada muito certinho. Ah! Tem que dar banho 

em todos eles de manhã! Se eu vejo que tá prejudicado, dá transtorno para... e de tarde, em outro momento, toma banho. 
VALÉRIA- E quem define que tem que tomar todo mundo de manhã? 

MIRIAM- Ninguém, depende muito!  

ROBERTA- Depende da professora...? 
ANDRÉA- Depende da quantidade de aluno também, às vezes. 

ROBERTA- Depende da quantidade de aluno. 

ANDRÉA- Tem professora que prefere dar metade de manhã e metade à tarde. 
MIRIAM- E isso é muito relativo, depende da quantidade. 

VALÉRIA- O que acham que poderia ter; qual é uma condição melhor que poderia ter na escola para que vocês pudessem... um banho 
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melhor, mais tranquilo? Vocês imaginam alguma coisa? 
ANDRÉA- Lá na... Lá na... No meu lá... 

SÔNIA- Mais uma pessoa! 

ANDRÉA- Não! Eu não vejo não! 
MIRIAM- Eu vejo o número de crianças, não vejo mais uma pessoa. 

ROBERTA- Não! Não! Não! 

MIRIAM- Na minha estrutura física, quem conhece uma estrutura muito precária ééé, só que eu vejo na mesma estrutura física nossa lá é 
o número de crianças, porque se eu tenho, não adianta eu ter como eu tenho às vezes acontece! Tem dia que eles estão tão agitados que tu 

tem que subir com a coordenação, com a auxiliar e mais gente, se tiver mais dez vêm pra sala sabe? Fica mais adulto do que criança, aí 

eles ficam muito agitados. 
EDUARDA- Muito agitados!  

JÚLIA, ROBERTA E LÉIA – (Movimentam a cabeça, concordando com que Miriam diz).  

MIRIAM- E aí, se tu tens um número reduzido tu consegue atender melhor com qualidade. Eu vejo o número de crianças. 
ROBERTA- Também! 

MIRIAM- Pra mim, o problema maior pra mim... 

ROBERTA- Mas o número de crianças nunca vai conseguir resolver, não adianta. 
MIRIAM- Não! Mas como ela tá perguntando! 

ROBERTA-É! Mas eu tô respondendo.  

MIRIAM- Daí a resolver?! É lógico! 
ROBERTA-Ninguém tá falando resolver, então é mais fácil botar mais um funcionário, o número de crianças não faz nenhuma diferença. 

ANDRÉA- Eu acredito que quanto mais adulto dentro da sala mais agitados eles ficam. 

EDUARDA, JÚLIA E MIRIAM- (Concordam com Andréa). 
ROBERTA- (Sinaliza com a mão negando) Não! Não! Mas se cada uma fazer a sua função. 

VALÉRIA- O que será que acham? Agora fiquei curiosa. 

ROBERTA- ... ? 
VALÉRIA- ... Por que será a quantidade de adulto; por que o bebê é tão pequeno?  

MIRIAM- Mas ele estranha; podes ver a criança, o lugar, mudar de local pra ele já estranha. 

EDUARDA- Sabe aquele ditado que quando recebe visita a criança fica boba, em casa a mesma coisa oh! Tem visita na sala é a mesma 
coisa, eles querem chamar a atenção, eles querem ser reconhecidos ali nos espaços deles e se mostram. 

ROBERTA- Ah!... mas eu acho assim vai... pouquinho ali mas...? 

SÔNIA- Eu acho assim! Deveria ter uma outra professora; no fim tem horas que penso. Eu ultimamente tenho dado banho às 13:30 
quando eu chego, eu começo o banho por que tem sol pra não dar banho de manhã... 

MIRIAM- Tá mais quentinho. 

SÔNIA- Tá mais quentinho! Então 13:30 eu já começo no banho eu, aaah nós temos por pensamento assim... dias... mochilas... coloca a 
roupa desses dois, eu dispo, ela veste, ela dá banho e depois eu visto a criança. E geralmente eu tenho sol na sala, então sempre envolvo 

eles com música e deixo eles assim onde eu possa tá... (refere proximidade). 

MIRIAM- ... no campo visual. 

SÔNIA- ... no campo visual mesmo e sempre procuro que eles estejam mais perto de nós, para nós estarmos fazendo isso. 

VALÉRIA- E isso tudo, essa operação, leva quanto tempo? 
SÔNIA- Leva quase uma hora. 

ANDRÉA- Uns 45 minutos. 

MIRIAM- Mais! 
EDUARDA- Eu acho que mais! 

ROBERTA- Eu levo mais! 

ANDRÉA- Eu levo 45. 
JÚLIA- ... 45 minutos. 

VALÉRIA- Quantos tu tens? 

ANDRÉA- Eu tenho 16 e é tranquilo; não sei se é porque a gente já já pegou assim um... (sugere ordem, tempo).  
SÔNIA- Não! Não! É muito lógico, a gente já se estabeleceu com aquilo dali então porque... 

VALÉRIA- E eles também né? No verão... 

SÔNIA- No verão! No verão tu tens que dar banho duas vezes porque... 
MIRIAM- Oh! (concordam com a cabeça). 

ANDRÉA- Sim!  

SÔNIA- Chegava às 9 e pouco eles estavam todo suados e nem que fosse um bainho rápido. 
MIRIAM- Até para poder dormir um pouquinho melhor. 

VALÉRIA- Até porque eu acho que é uma atividade gostosa pra eles. 

SÔNIA- E pra gente também né? 
VALÉRIA- Agora vamos falar um pouco sobre a aprendizagem. Quais seriam as aprendizagens do, da hora do, da hora do banho, o que 

vocês percebem? 

SÔNIA- Banho! Eu acho que... 
VALÉRIA- ...? As crianças... vocês percebem que eles conseguem ... 

ANDRÉA- Eles conseguem, já começam a identificar as partes do corpo porque vais lavando, vai lavando pezinho... 

ROBERTA- Ah! (vira o rosto como negando a fala de ANDRÉA). 
ANDRÉA- Agora vamo lavar a mão, vamo lavar a barriga, então principalmente identificar as partes do corpo assim, quente, frio, a água 

tá quente? Tá muito quente? Tá fria? Então dá...trabalhar muita coisa na hora do banho. 

SÔNIA- Até a coisa assim do shampoo e do sabonete deles estarem pegando e dizer ah! Não pode!  
ANDRÉA- O cheiro! 

SÔNIA- Cheiram!  

ANDRÉA- Cheiram! Oh! Esse é cheiroso! 
SÔNIA- Na hora de vestir tu começa... Com os meus hoje diz assim levanta o pé! Aí eu vou botar a calça e aí digo aiii me ajuda!  

ANDRÉA- Isso! 

SÔNIA- Aí ele ajuda! rsrsrs... 
ANDRÉA- Eles ajudam! rsrsrs... 

SÔNIA- Eu tenho um nenê lá! 
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VALÉRIA- ... é aprendizagem né? 
MIRIAM- É! 

SÔNIA- E assim eu acho que é ahh! Que os berçários, os nossos é mais cognitivo, a gente trabalha a fala. 

MIRIAM- A afetividade. 
SÔNIA- Tem que trabalhar a afetividade. Então assim quando tu, quando eles confiam em ti eles vão pro banho e nem tão. E tem tanta 

criança, tinha um menino ali na creche que ele tinha de tomar banho. Porque a mãe dele dava banho de qualquer maneira e ele tinha medo. 

Daí com o tempo fui, fomos conversando com ele, ele não passou... agora suporta bem assim... 
VALÉRIA- Todos tem a área do banho na sala? 

ANDRÉA, MIRIAM, SÔNIA- (Afirmam que sim). 

VALÉRIA- ... é importante né? 
SÔNIA- A hora do banho é bom! 

EDUARDA- No ano passado fizeste essa pergunta: O que será? Se ele aprende na hora do banho? E eu fiquei com essa pergunta na 

cabeça. Eu acho que o mais importante é que todas as aprendizagens tem que ser pra vida. Não tem que ser uma coisa didatizada ao vai 
aprender quente e frio, isso é importante, também acelera a cognição, mas tem que ser pra vida. Muitas das nossas crianças não recebem 

banho em casa. 

MIRIAM E LÉIA- (Afirmam com a cabeça).    
EDUARDA- Então tu estás ensinando hábitos de higiene e tá dando qualidade de vida para aquela criança. Por mais que seja um banho 

rápido naquele momento que ele está contigo, que estás te dedicando a ele. Eu trabalho com crianças de 2 anos, eu não dou banho, faço 

troca de roupa no final do dia. Porque são muitas crianças, é um número que a Secretaria de Educação determinou que fossem 20 para 
cada sala, então não tem condições de dar banho. Às vezes eu me aventuro, eu levo, quando levo ele pro parque e tá muito calor, não tem, 

como mudar de roupa no menino com areia no corpo. Aí eu combino com as agentes e a gente dá um bainho e eu tento fazer da melhor 

forma possível, mas eu vejo mais na qualidade de vida que eu tô dando pra eles. Quando eu troco a fralda dela eu não tô... eu tô dando 
qualidade de vida pra ele. 

MIRIAM- O respeito! 

EDUARDA- Eu respeitando ele, tô ensinando ele a se cuidar... 
MIRIAM- A se amar! 

EDUARDA- A se amar! 

VALÉRIA- Tem aí um de troca de fralda Ana? Tu tem aí? 
EDUARDA - Não vai botar um série aí ! rsrsrs...Que a gente faz bem rapidinho rsrsrs...   

SÔNIA-... daqui a pouco eles...? 

MIRIAM E ANDRÉA- rsrsrsrs... 
Reprodução do vídeo de banho do bebê. 

VALÉRIA- Outro ensaio pra pegar... 

JÚLIA- Fala com Eduarda...? 
EDUARDA- É, é bem gordinha! 

SÔNIA- Parece a Mel! 

VALÉRIA- Não, acho que não é a Melzinha não, que saudade... 

ANDRÉA- ... rsrsrs. Que coisa gostosa! 

MIRIAM- Deve ser um diálogo, né?  
ANDRÉA- rsrsrs... 

MIRIAM- Isso é uma conversação né? 

LÉIA- É! 
MIRIAM – O que não é a nossa realidade.  

LÉIA- Porque toda rotina tu tens que tá falando com eles. 

MIRIAM- Tu tens que tá conversando com ele, falando o que tu estás fazendo e não estás fazendo, por que estás fazendo. 
LÉIA- Ou cantando, ou conversando, ou explicando as coisas e pedindo ajuda. 

VALÉRIA- Narrando, né? 

LÉIA- Isso! 
ROBERTA, MIRIAM, SÔNIA, ANDRÉA- Aham! (Afirmam que sim). 

SÔNIA- Narrando e conversando. 

MIRIAM- E até como ele ali tá falando, de que altura tais falando... 
SÔNIA- Não tá dando uma resposta pra ele... 

MIRIAM- Isso! 

SÔNIA- É uma coisa assim que é muito difícil... 
VALÉRIA- Até porque ele está conversando com a câmera, né? 

SÔNIA- É! 

VALÉRIA- Ele ou ela? 
SÔNIA- Ela. Porque eu acho que essa hora sempre eu... Não acredito que alguém que vai trocar uma fralda ou vai dar um banho numa 

criança e que não fale com ela.  

ROBERTA- É mesmo! 
MIRIAM- Tem! É triste mas tem. Rsrsrs... 

SÔNIA- ...? 

MIRIAM- Quando não fala o oposto era preferível que ficasse de boca fechada. 
EDUARDA- Ah! Exatamente. 

MIRIAM- A boca fechada faz menos mal do que as outras atitudes que tu acaba vendo. 

VALÉRIA- É? 
MIRIAM- Isso! Seu fedido, seu isso, seu porco. 

VALÉRIA- Acaba dando significado ruim pra... 

MIRIAM- Isso! Exatamente. 
LÉIA- E às vezes isso acontece muito né... 

MIRIAM- Tem! Tem! 

LÉIA- Às vezes nem acontece com quem você tá trocando, a gente tá trocando e tá conversando com o outro do lado. Chamar a atenção! 
Oh fulano vem cá! Chega aqui no olho da tia. O outro que está sendo trocado reage (imita a criança atenta ao que acontece, olhando de 

um lado para o outro). 
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MIRIAM, SÔNIA E ANDRÉA- (Concordam).   
MIRIAM - Acompanhando o processo. 

ROBERTA- Eu ainda acho que o berçário 1... que no meu berçário 2 e maternal têm a troca de fralda, eu acho que deveria ser um lugar 

privado. Porque no meu lá, passa pela janela, tais trocando a criança, qualquer pessoa pode parar na janela e eu acho ridículo isso. 
EDUARDA- Minha sala também fica bem expostas. 

ROBERTA- É! Eu acho que as nossas crianças ficam muitas expostas na hora da troca da fralda e do banho. 

EDUARDA- Eu acho melhor na janela porque eles têm contato com a rua, coitados eles ficam o dia inteiro numa instituição fechada. 
VALÉRIA- Tem um horário específico para a troca? 

ROBERTA- Não, não, não tô dizendo... é uma sala quadrada, um canto, um banheiro, um canto bota uma pia, uma banheirinha assim, aí 

olha a porta olha a janela. Eu acho... eu acho que as crianças ficam muitas expostas. 
SÔNIA- E já vi duas creches que têm um local próprio para isso, eu acho que são duas. 

MIRIAM- (Segura a perna de SÔNIA e arranha a garganta, como quem cutuca para não falar sobre o assunto). 

ROBERTA- Eu queria assim mesmo né? Se desse... a minha creche tem um banheiro do outro lado,  um local separado para isso, naquele 
espaço fazer o trocador ali dentro porque  a troca de fralda... 

VALÉRIA- Tem uma hora para fazer a troca? 

MIRIAM- Não! Depende da criança. Tu acaba trocando quando chega e antes de dormir, mas acontece da criança fazer antes aí é... 
ROBERTA- Aí eu troco quando chegam, é oito e trinta eles tão chegando, é oito e trinta e oito e quarenta e cinco, aí faz a troca em tudo... 

os que fazem xixi, eu troco. Depois antes de dormir troca tudo de novo e são 4 trocas por dia da rotina. Mas assim oh!... 

MIRIAM- A rotina quando não tem... 
SÔNIA-...? 

ROBERTA- ...? 

ANDRÉA- ...? 
Léia- Às vezes na sequência de troca chega lá pela oitava e nona criança, aquele primeiro tem que trocar de novo. 

VALÉRIA- Ih! Um cheiro diferente! 

EDUARDA- ... Tinha que sair caçando...  rsrssrs...  Tem que sair à procura! rsrsrs... 
VALÉRIA- rssrrsrs...  

ROBERTA- Às vezes eles mesmos...  

SÔNIA- Aham! 
ROBERTA- Tem uma lá na minha escola que ela é muita atentada, ela vai procurar pra ver se os amiguinhos tão...  

ANDRÉA- Procurar né? Hum! Tô sentindo um cheirinho, quem será? Começam a procurar... 

MIRIAM, SÔNIA- Confirmam. 
SÔNIA- - Hoje eu disse: - Déia (auxiliar) olha aí... Ela pegou, mas “atolô!”. Ela me disse: Ah! Tu já sabia?  

ANDRÉA- rsrsrsrs... 

SÔNIA- ...? Não sabia nada! 
EDUARDA- Precisa desenvolver toda uma técnica pra olhar né?  

ANDRÉA- Não pode ir com vontade! rsrsrs... 

EDUARDA- Tem que puxar.... espiar rsrsrs... 

VALÉRIA- Dependendo do conteúdo, né? rsrsrs... 

EDUARDA- rsrsrs... 
SÔNIA- Ela falou de ser num lugar mais privado. Só que assim aah! É bom isso é! Só que quando tem isso ali tem que ficar uma mesmo 

lá fora e a outra aqui. 

MIRIAM – Tem que ficar de olho! 
ROBERTA- .... ? Então mas o que eu digo, oh! Maria Eugênia...   

SÔNIA- Senão acontece várias coisas... 

ROBERTA- Tá Sônia! Nós nunca vamos conseguir diminuir o número de crianças porque às vezes numa sala pra 10 eles querem enfiar 
20, 25 e 30. 

ANDRÉA- Ah! Eu não vejo... 

ROBERTA- É assim oh!  Eles acham....? Ah! É só mais uma! 
ANDRÉA- Eu não concordo! 

ROBERTA- É só mais uma responsabilidade de fazer tudo é pra gente.  

SÔNIA- Pra gente ter né? 
ROBERTA- Só que assim oh! Eu acho que assim... 

ANDRÉA- Eu não concordo! Tipo assim oh! Eu acho que a gente tem que procurar os direitos da gente como professora. 

ROBERTA- Mas não adianta, minha querida!  
ANDRÉA- Adianta! 

ROBERTA- Eu tô há 25 anos nisso; nunca...?  E aí?... 

ANDRÉA- Eu tenho com 16 criança e a coordenadora tá ciente que se ela tentar colocar mais uma criança dentro da sala, eu posso entrar 
com uma mandato de segurança. 

ROBERTA- Ah é? Do que adianta? Não adianta! Não...?  

ANDRÉA- Não! Adianta! 
EDUARDA- Se acionar o Ministério Público adianta sim...? 

ROBERTA- É! Não adianta, nem... não adianta! 

ANDRÉA- Tanto adianta que eu tô lá com as minhas 16! 
LÉIA- ...? 

ROBERTA- É! Não adianta, eu acho que melhorava se botasse mais uma pessoa. 

EDUARDA- ...? 
ANDRÉA- Não, a minha foi feita como creche mesmo, então é toda... e ficou ótimo. 

EDUARDA- A minha tem 15 metros quadrados, é 1,50 m por criança, deveria ter só 10 mas eu tenho 17.  

ROBERTA- E tem 17? 
EDUARDA- Não é verdade? Aí tu fica pensando: Pôxa! Vou trabalhar só com 10, que injusto com a minha colega ali do lado, e aí tu 

acaba cedendo um pouco, mas esse ano mesmo... 

VALÉRIA- E têm muitos berçários; como são as idades? 
MIRIAM, ANDRÉA - Tem berçário 1 e berçário 2.  

SÔNIA- Tem locais que têm duas salas de berçário, só que tem locais que têm o 1 e o 2.  

129



 

 

 

 

                                                             DIMENSÃO VERBAL 

LÉIA- É, no meu caso eu tenho o 1 e o 2. 
SÔNIA E MIRIAM- É o caso do delas. (Aponta para Roberta e Léia) 

ROBERTA- Eu também tenho 17 crianças no berçário 2, o que é isso? 

VALÉRIA- Tu tens duas idades? 
LÉIA- Eu tenho duas idades. Berçário 1 e berçario 2. 

MIRIAM- Bebê! 

ANDRÉA- De zero a um ano, zero a um ano. 
LÉIA- É, zero a um ano e depois os outros que vão completar até os 2 anos. 

VALÉRIA- Tem bebê de colo e que anda? 

LÉIA- Isso! Isso! 
ANDRÉA- E no outro tem um a 2. 

ROBERTA- Que nem esse ano eu peguei um nenê de 8 meses. É muito ruim quando mistura. 

No meu caso eu tenho de 8 meses e de um ano e pouco. Dá muita diferença pra essa faixa etária, dá muita diferença. (gesticula com mãos 
referindo desequilíbrio).  

ANDRÉA- Ai! É horrível trabalhar com berçário misto, por que têm os pequeninhos... 

LÉIA- É! É assim oh!... 
ANDRÉA- É horrível trabalhar num berçário que tem duas idades, porque tu tens os pequeninhos e tem aqueles que já andam e aí, tem 

aqueles que passam por cima e tens que estar cuidando dos grandes.  

LÉIA- Nem sempre tu consegues trabalhar junto, às vezes tu favorece os menores e desfavorece os maiores, vai favorecer os maiores, 
desfavorece os menores. 

VALÉRIA- Tudo isso por que não tem outra sala?  

EDUARDA- Ele tá crescendo e vai entrando criança que vai nascendo. 
LÉIA- Não! Ficam juntos mesmo e tem sempre que cuidar os maiores pra que... eles sempre prejudicam os menores. Daí tu tens que ter 

um jogo de cintura pra (grudar?) tudo. 

VALÉRIA- O que vocês tinham pensado de concreto, assim, como sugestão? 
JÚLIA- A princípio, assim oh! Aconteceu comigo, naturalmente na minha turma, eu tinha um berçário misto no ano passado. Tinha um 

grupo que tinha necessidade de dormir logo cedo, então eles dormiam no berço, enquanto isso os maiores estavam no chão brincando, 

então até fazia atividades relacionados aos maiores. Chegava na hora do soninho era o contrário, aí os bebês menores acordavam e ia pro 
chão brincar e os maiores dormiam no berço. 

ROBERTA- ...? 

JÚLIA- Foi... fui feliz nessa época porque coincidiu  eles naturalmente organizar o soninho deles de maneira que todos tiveram um 
momento pra brincar e sendo que seria atividade adaptadas pra idade deles. 

VALÉRIA- Então se acha que tem pouca sala para os bebês, né? 

JÚLIA- Assim! Foi uma sorte minha deles se organizarem o soninho porque sabemos que eles não têm uma rotina certa, um bebê menor 
... 

EDUARDA- Na verdade são todos os bebês né? Só que assim oh! A criança que entra com 8 meses, no meio do ano vai ter um ano e 

alguns meses, aí entra durante o ano aquelas crianças de 4 meses, 5 meses. 

SÔNIA- É! Eu tô assim, eu tenho, eu tenho uns que já deveria ter ido pro B2, não foram matriculados no berçário eu tô com três... 

ROBERTA- Eu acho que deveriam fazer assim oh! Como é teu nome? (olha para a mediadora) 
VALÉRIA- (A mediadora responde). 

ROBERTA- Não lembrei... Eu acho que deveriam ser assim oh! Mais salas pra essa faixa etária de zero a 3 anos, porque zero a três  anos 

é idade que eles mais procuram.  
LÉIA E JÚLIA- (Concordam, enquanto as demais educadoras prestam atenção na fala de Sônia). 

ROBERTA- E pela idade as salas ficam mais cheia. Berçário 1 e 2, maternal 1 e 2, as crianças querem muita atenção, porque maternal... 

Ah! Não tá, mas tem que tirar das fralda, olha o trabalho de tirar das fralda. 
VALÉRIA- É! Sem falar do trabalho de tirar das fraldas, né?  

ROBERTA- Tem criança que vai pro maternal 2... 

VALÉRIA- Porque isso acaba ficando um trabalho pra creche, né? 
MIRIAM - É o que acaba...?  (Concorda com o que Valéria disse e olha para Eduarda) 

ROBERTA- É, e isso que tem 22 e 27 lá na nossa creche tem o maternal 1 com 28 crianças. 

JÚLIA- Às vezes as crianças... 
VALÉRIA- O ensaio do esfíncter de tirar as fraldas, né? 

ROBERTA- Eu acho que deveria ter mais... 

MIRIAM- O que acaba na maioria sendo no maternal, no berçário 2... 
ROBERTA- Mais salas do maternal. 

MIRIAM- Acaba sendo atropelado porque é muito agito, tu não faz* esse momento próprio, tu tem que ter toda aquela calma, tu tem que 

saber trabalhar  isso com a criança e não dá. Na atual situação tu não consegue*, daí tu empurra pro maternal 1, até porque cada um é um. 
ANDRÉA- Até porque assim oh! Na sala do maternal não tem banheiro. 

MIRIAM- Não! 

ANDRÉA- Como é que vai fazer? 
MIRIAM- Pois é!? Aí tu deixa pro materna l, chega no maternal 1 também não tem, tem lugar que não tem. 

VALÉRIA- Vocês sabem a partir de quantos anos eles estão para começar a tirar a fralda? 

EDUARDA- Hoje eles estão entrando com um ano e meio e completando dois no maternal 1. 
ROBERTA- Eles são muito pequeninhos pra berçário 1 e pra berçário 2, pra berçário 1 já aceitam os pequeninhos, mas pra berçário 2 e 

maternal, meu Deus, eles são bebês, gente! Maternal 1 é um pecado. Eu vejo a minha turma do ano passado, que esse ano eles começaram 

a comer sozinho; é uma piedade, são uns bebezinho e tudo se virando...  nada?  
MIRIAM- Dá pra trabalhar! 

ROBERTA- Heiii! 

EDUARDA- Tem essa dentro da instituição, eles botaram uma placa banheiro masculino. 
ANDRÉA- Eles têm 2 aninhos, no berçário 2 eles já têm idade para estar no maternal, mas vamos, vão tirar fralda como? Não tem um 

banheiro na sala?   

MIRIAM- Aí tira a fralda, mas não sabe ir sozinho. 
EDUARDA- Eles botaram uma placa maternal 1 (20 crianças), mas esqueceram e agora estão indo mais cedo pro berçário, ele tem idade 

pra berçário 2. 
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ROBERTA- Pra berçário! 
EDUARDA- Pra berçário eles têm 1 ano e meio pra dois. Eles estão completando 2 até dezembro indo pro maternal. Aí colocam 20 

crianças nessa sala com 2 pessoas. 

ROBERTA- E aí já é assim ih! Ou ele come sozinho ou ele se vira e (faz que leva talher até a boca de modo rápido) trabalha sozinho, pa 
come ou vai fica com fome, porque é muita criança.  

VALÉRIA-  Então vamos entrar no terceiro assunto da noite; nós vamos entrar na refeição. 

ANDRÉA- Eu comeceiii... 
VALÉRIA- Eu tenho muita curiosidade de saber sobre isso 

ANDRÉA- Eu comecei ontem a levar os meus para o refeitório. 

ROBERTA- (Movimenta a cabeça contrariada ao ouvir ANDRÉA falar). 
ANDRÉA- Mas primeiramente o que eu fiz? Eu coloquei mezinhas na sala e comecei a ensinar eles na sala, os meus eram do berçário 2 

de um a 2 anos, só que a metade da minha turma já tem 2 anos. Não sei como é que feita a matrícula lá.  

MIRIAM- Mas essa idade tá errada para berçário 2. 
ANDRÉA- Claro! Mas então já, já... 

VALÉRIA- É na secretaria da escola? 

MIRIAM- Isso! 
ANDRÉA- É! Como não tinha vaga no maternal 1 ficou no berçário. 

ROBERTA- Esse que é o problema da gente! O tempo vai passando, aí não tem vaga e eles vão ficando. 

ANDRÉA- Então!  
ROBERTA- Ou..., né? 

ANDRÉA- É, depende a vaga! Tem vaga aqui, não tem ali, então bota aqui.  

ROBERTA- Tem gente que... 
ANDRÉA- E não importa a idade. Isso tá errado, a gente sabe! Mas a ordem vem de cima, a gente tem que aceitar. 

SÔNIA-... na outra sala com 8 meses jamais podia estar no berçário 1...  

MIRIAM- Berçário 2. 
ANDRÉA- É! Porque já ta fazendo 1 aninho. 

SÔNIA- Então os meus são uns 4 que não vão fazer aniversário...? 

ANDRÉA- Então eu ensinei primeiro na sala, colocando o babeirozinho, agora tô ensinando a pegar o prato, a colher. 
VALÉRIA- Eu acho que até não é mais interessante na sala mesmo né? 

ANDRÉA- Na sala porque a gente tá ali dando mais atenção e ali junto com as turmas eles se distraem e aí eles não comem direito. 

VALÉRIA- Do banho na sala de alimentação e tem um aprendizado...? 
ANDRÉA- Segunda-feira eu comecei a levar eles pro refeitório também, então pra mim tá uma turminha bem tranquila assim. 

VALÉRIA- Eu queria que vocês olhassem bem esse bebê, o que ele faz? 

(Reprodução do vídeo do bebê ao comer uma bolacha). 
ANDRÉA- Sorri 

EDUARDA- Olha só pra bolacha.  

MIRIAM- Meu Jesus! 

SÔNIA- Tadinho! rsrsrs... 

MIRIAM- Coisa triste não ter dentes né? Rsrsrs... 
SÔNIA- Mas eu acho que ele já tem. 

LÉIA, ROBERTA E JÚLIA- (Sorriem). 

MIRIAM - Ele não sabe os movimentos...? 
EDUARDA – (Fala com Miriam) - .... ? Educadora imita a criança segura bolacha perto do rosto. 

ANDRÉA (Diz para Sônia) - Ai, meu Deus! Vai se afogar, que agonia! 

VALÉRIA- Aii! Que bolacha boa né? 
(Outras educadoras) - rsrsrs... 

SÔNIA- Cutuca Miriam- ...? Já tava engasgada rsrssrs... 

MIRIAM- Uhum! 
ANDRÉA- Já tava engasgada rsrsrs... 

JÚLIA- Nem liga pra câmera rsrsrs... 

MIRIAM- Ai que coisa gostosa! 
VALÉRIA- Quanta mensagem né? Porque a hora da alimentação é outra, o horário é outro complicador né? 

MIRIAM- E isso aí! Esse momento é difícil tu fazer isso quase sempre. Que nem tá ali agora assim, assim! Porque o outro já tá por cima 

querendo aquele pedaço dele, outro já tava empurrando ele, ele já tava puxando o outro que já tava se afogando sabe?  É diferente. Por 
isso que eu digo: o número faz a diferença. Entendeu? O número faz a diferença porque quando reduz o número da tua sala, quantas coisas 

tu produz por aquele número menor, daquele do cotidiano do normal, do todo dia. 

EDUARDA- Eu não digo nem pela produção, pelo que tu pode observar, estar junto, brincar junto... 
MIRIAM- Sim! Então não deixa de ser uma produção, porque eu acabo vendo mais, meu olhar consegue ser melhor. 

SÔNIA- Nós temos quer ter um olhar diferente porque a cada dia é diferente. 

VALÉRIA- ... assim,  tá chegando a hora de comer e a criança é muito pontual, né? Tô com fome! 
MIRIAM- Vai ter que aprender esperar, tadinho! 

ANDRÉA- Tem que aprender! 

MIRIAM- Aí o que tu faz? Muitas vezes acaba acontecendo, eu acabo colocando e quando fica assim chorando, tu também é ser 
humano... aquilo... Ficar chorando muito no teu ouvido. Quando dá ou tu distrai com algum brinquedo, ou então tu coloca do lado do 

bebê-conforto, fica embalando um (mão direita), embalando com o pé outro (movimenta o pé direito)... 

SÔNIA- (Concorda e dá gargalhadas). 
ANDRÉA- (Sorri). 

MIRIAM- E fica dando comida pra esse aqui (com mão alimenta). “Calma amor já vai!” A Márcia sabe... 

ROBERTA- Eu boto duas cadeirinhas e (imita alimentar duas crianças ao mesmo tempo) não tem fila de espera. 
MIRIAM- Então o que era pra ser prazeroso! Não dá! 

VALÉRIA- Então é um estresse pra vocês dois, pra ti e pro bebê? 

MIRIAM- Sim!  
LÉIA- Porque tu não acaba dando atenção só pra aquele que tu estás ali comendo. 

MIRIAM- Sim! Sim! Sim! 
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ROBERTA-  É não dá! Não tem como! 
VALÉRIA- Da faixa, a maioria da faixa de vocês ainda não come sozinho? 

MIRIAM- Não!  

EDUARDA- Os meus comem. 
MIRIAM- Ou então aí eles tão comendo, tá calmo quando tu olha o outro (faz gesto com a mão como se a criança estivesse  pegando a 

bolacha do colega) já tem um subindo em cima do outro. 

VALÉRIA- Mas vocês não dão uma bolacha, alguma coisa para enganar? 
MIRIAM- Não! Mas aí eles estão brigando porque eles não ficam  paradinho; acabo aquela dali eu vou lá e tiro a do meu amigo. Aí já 

deu a briga e aí eu já chorei porque tu tirou o meu. 

VALÉRIA- Porque a fome é grande né? 
MIRIAM- Claro! 

LÉIA-  ... tem que dar o vidro todo de bolacha! rsrsrs... 

SÔNIA- ... não pode tá dando bolacha, se não ele não vai querer comer. rsrsrs... 
MIRIAM- Senão? Aí ninguém mais vai querer comer... 

SÔNIA- Senão ele não vai querer comer, quando a bolacha é o que vai ser servido... 

ROBERTA- Quando é bolacha é só bolacha né? 
SÔNIA- É o que vai ser servido... 

VALÉRIA- Tu dá aperitivo! 

SÔNIA- É, mas aí tu dá pra um, mas aí vem aquele que nem ta aí pra tal da bolacha, mas vai aproveitar pra fazer confusão né? 
ANDRÉA- Mas também aí assim oh! O horário é tão junto que não dá tempo deles ficarem com aquela fome toda. Porque eles chegam às 

oito, tem a mamadeira, às dez já é o almoço. 

VALÉRIA- Cada um fica com sua mamadeira? 
ANDRÉA- Com a sua! Isso quem não comeu em casa, porque tem alguns que já comeram em casa, aí tá tudo...   

MIRIAM- É, mas aí esse tá desesperado porque esse comeu às seis, às seis e meia, seis e quarenta e cinco, então esse tá com fome. 

ANDRÉA- Não! Os meus lá eu procuro fazer assim oh! Entre as refeições uma frutinha ou uma bolachinha... 
ROBERTA- É, eu dou uma bolachinha. 

ANDRÉA- É! Uma bolachinha, uma frutinha pra dar uma engambelada nesses que estão com mais fome. 

VALÉRIA- Aham! Porque coisa que dá pra ficar horinha... 
ANDRÉA- Isso! Mamadeira às oito, almoço... 

VALÉRIA- E aí vocês têm isso de ir lá na cozinha? 

ANDRÉA- Tem, sim! Tranquilo.  
VALÉRIA- Queria dar uma frutinha? 

ANDRÉA- Tem! 

EDUARDA- Tem! A cozinheira tem essa consciência de quando eles têm fome tem que dar o lanchinho. 
ROBERTA- Antes era assim. mas agora? 

EDUARDA- Não, mas a instrução que ela recebem da empresa é para dar. 

ROBERTA- É, é! Não, não! Eu acho que agora com a COAN eu acho que tá melhor, porque quando a gente precisa, logo tem e não é só 

na refeição. 

VALÉRIA- É terceirizado o trabalho?  
ROBERTA- Antes, quando era aaa... na época que eu trabalhava era só aquilo do horário e deu. 

VALÉRIA- Colaboram? Queria saber se colaboram. 

EDUARDA- Euu! O horário pros meus, que são de 2 anos, a gente combina até com os pais oh! O horário até oito, porque vai ter a 
refeição a tal hora, depois a cozinheira vai ter que preparar o almoço, então vai ficar complicado, ter que parar, entrar e dar a refeição pro 

teu filho. Se tu quiseres deixar ele dormir mais um pouquinho, se quiseres ficar com ele mais um pouquinho e dá uma refeição pra ele 

antes de vir, esse é o combinado que eu faço com os meus pais. 
VALÉRIA- E surte efeito esses combinados? 

EDUARDA- Surte! Surte, eles ficam bem contentes. E às vezes assim tem uma mãe que tem um emprego de autônoma, quer ficar um 

pouquinho com o bebê, tá dormindo, quer ficar até mais tarde, ou não dormiu direito. 
VALÉRIA- Ah! É? Isso é legal, permitir ela entrar um pouquinho mais tarde. 

EDUARDA- Sim! Mas é um combinado dela trazer ele alimentado. 

SÔNIA- E trocado a fralda.  
ANDRÉA- rsrsrsrs... 

EDUARDA- Ah! Eu não tenho esse problema lá. Aíí... 

SÔNIA- ... que sim...  
VALÉRIA- Essa é uma situação, é interessante também, não precisa chegar todo mundo no mesmo horário? 

MIRIAM- Claro! 

ROBERTA- Ah! Eu prefiro é porque se ele não chega alimentado atrapalha. 
LÉIA- Lá pra chegar tarde só se for médico...  

ANDRÉA- Atrapalha! 

LÉIA- É! 
ROBERTA- É tipo assim oh!  

VALÉRIA- Qual é o horário da chegada? 

ROBERTA- Dá pra chegar até oito e meia, na nossa creche é até oito e meia. 
LÉIA- Das sete até as oito horas. 

ROBERTA- Mas sempre tem os que chegam mais tarde. 

EDUARDA- Eu só peço a eles que respeitarem horário do soninho, oh! O horário das onze e meia até  a uma hora da tarde; se vocês 
trouxerem  a criança acordada, ela vai acabar atrapalhando as crianças que estão dormindo e eles dormem todos juntos, por incrível que 

pareça.  

ROBERTA- Eu tenho uma assim lá!  
VALÉRIA- Mas tarde que eu pensei assim oito? 

ROBERTA- Eu tenho um que entra onze e meia, que a mãe trabalha de tarde né? Ela pega ao meio dia, aí já ficou combinado, aí ele já 

vem almoçado né? Pra dormir. Que aí já vem, eu dou uma aguinha, mãe já comeu? Quando acontece!  
VALÉRIA- Os pais são prioridade. 

ROBERTA- Quando...? Aí todo dia eu pergunto: mãe ele almoçou, não almoçou? Aí quando ele não almoça eu vou lá, pego um pratinho 
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de sopa e dou pra ele né? Tá todo mundo dormindo já e é incrível né, eles dormem tudo na mesma hora né? É 10 minutos, tão tudo... tu 
gasta 10 minutos, pra mim pra fazer eles dormir, dormem os 17 tudo na mesma hora. 

ANDRÉA- É porque daí eles vão acostumando, vira uma rotina, então eles mesmos já sabem, daqui a pouco vai ter a hora do soninho, daí 

eles já vão pegando os travesseirinhos. 
VALÉRIA- ... do bebê, né Ana? 

JÚLIA- Eu trabalho assim oh! No berçário 1, devido ao fator, devido ao fato de não ter vagas nas outras salas, acontece também de ter 

alguns alunos maiores na minha sala, mas o que eu faço assim, oh! ... 
SÔNIA- (Fala com ANDRÉA)- Eu só dou mamadeira... 

MIRIAM- E se mamam em casa. 

SÔNIA- Eu não dou mamadeira pra ninguém... 
ANDRÉA- Criatura! 

MIRIAM- Mas para bebê tu dá? 

SÔNIA- Não dou mamadeira pra ninguém. Eu dô até um bebê de 4 a 5 meses que não tá acostumado a comer. 
MIRIAM- Ai que pecado!  

ANDRÉA- ahahaha! 

MIRIAM- Mas eles têm, mas eles gostam dessa parte da sucção. É, é sério!  
ANDRÉA- Sugar a mamadeira. 

MIRIAM- É! 7 e 8 meses vai dá suco na colher. 

SÔNIA- Tem o suco, o chá também tem, a água e mamadeira eu só dou pra pequenininho, o resto come mingau, tudo na colher. 
JÚLIA- É isso que eu ia falar... 

LÉIA- ....?  

JÚLIA- Só deixa eu terminar aqui só um pouquinho, dá licença, só um minutinho. Assim oh! Eu trabalho na maioria com pequenos, 
quando eles não têm um horário certo de dormir. Porque às vezes tem criança que acorda às seis e meia da manhã, por mais que eu tente 

deixar eles acordados, eles ficam irritados, eles choram, eles comem direito. Então pra mim eu não paro, mas ao mesmo tempo pra eles 

acontece a rotina de uma forma tranquila; uns chegam, já dormem porque vieram de barriguinha cheia. Enquanto aquele tá dormindo eu 
consigo dá uma atenção e comida pra aquele com mais calma, não dou mamadeira, eu já aviso já no começo, quando os pais estão 

chegando. 

MIRIAM- Qual a idade dos teus? 
JÚLIA- Os meus, os meus alunos, o mais novo tem 6 meses, mas entrou com 4 meses. Desde o primeiro dia... 

ROBERTA- Eu dou! Acho que precisa, eles são bebês e têm direito à mamadeira. 

LÉIA- ...? 
JÚLIA- Não, eu uso aqueles copinhos... 

MIRIAM- Eles precisam de estimulação. 

SÔNIA- ...? Uma preguiça de matar.  
JÚLIA- Copinho de café e papinha na colher. 

EDUARDA- (Comenta algo com Miriam). 

VALÉRIA- Bebê! 

VALÉRIA- Vamos assistir o outro filminho ou não vamos? 

LÉIA- ...? Sábado, domingo de noite. 
ROBERTA- Não vejo...? 

JÚLIA- Sempre converso com os pais para eles estarem estimulando em casa, né? Copinho de café, papinha na colher, eles também estão 

trabalhando sucção, com o copo. 
VALÉRIA- Na verdade acho que não tanto sucção. 

VALÉRIA- Eles mastigam. 

JÚLIA- A musculatura.  
VALÉRIA- O trabalho é pode trabalhar mastigação e sucção né? Quando são... é bem novinho, a sucção é importante, mas assim tem 

alimentos maiores. 

EDUARDA- Eu não sei essa parte fisiológica, assim de desenvolvimento, mas quando o bebê nasce e a gente não tem leite, a enfermeira 
leva pra dar rsrsrrs o leitinho no copinho; eu não entendo a importância da mamadeira? É prático, é fácil. 

VALÉRIA- Ah! Eles dão o copinho pra não... 

VALÉRIA- Pra não pegar a mamadeira; tem que pegar no peito. 
ANDRÉA- Mas mesmo assim tem movimento de sucção. 

EDUARDA- Mas até que idade isso é importante? 

MIRIAM- Não e não pode ficar e os até onde... 
VALÉRIA- Com menos de 1 ano não dá pra tirar a mamadeira, assim, ele precisa estar acostumado... 

MIRIAM- Isso; ele precisa do salgado, da papa de fruta, ele tem sim ali na colherinha para ele começar a mastigar e fazer todo esse 

processo de movimentação. 
VALÉRIA- Tem crianças que falam errado, tem dentição errada, também é porque só sugaram.  

MIRIAM- É! 

VALÉRIA- Porque não ou só sugaram. 
MIRIAM- Isso!  

VALÉRIA- Ele precisa de outros movimentos pra essa musculatura tem que ficar forte, musculatura de contorno da boca. 

MIRIAM- Isso! 
ROBERTA- De manhã eles comem na colher, meio dia eles comem na colher, eles comem na colher, à tarde eu dou a mamadeirinha uma 

vez, às quatros horas eles comem de novo na colher. 

MIRIAM- Isso! 
ROBERTA- Às quatro horas...? Porque é uma mamadeira só... 

MIRIAM- Isso! É uma por dia, é o que eu digo! 

ROBERTA-...? 
VALÉRIA- Como é que vocês estipulam esse momento, dar ou não mamadeira; que critérios são esses? Só pra visualizar assim... 

JÚLIA- Eu acho que é mais higiênico com o copinho do que com a mamadeira. 

LÉIA- Mas assim oh! Às vezes...? 
ANDRÉA- Mas em casa a mãe dá na mamadeira!? 

JÚLIA- Ah! Mas aí é em casa, a mãe, aí a gente conversa... (gesticula com a mão indicando não ter responsabilidade). 
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ANDRÉA- Daí vai de usar o bom senso e quando vê que eles já estão aptos pra tomar no copinho, aí começar a trocar. 
MIRIAM- Ir trocando, ir substituindo. 

ANDRÉA- Isso! 

ANDRÉA- É! Eu acho que tudo tem a sua fase. 
ROBERTA- Eu também acho tudo na sua fase o maternal 1 aí...? 

SÔNIA- Eu acho que tudo tem sua hora, o suco tem que ser na canequinha, a água eu tenho dois que estão assim... 

VALÉRIA- Mas a mamadeira, quem faz a mamadeira? 
ROBERTA- A cozinheira. 

MIRIAM- A merendeira 

ANDRÉA- A merendeira. 
EDUARDA- A merendeira. 

ROBERTA- Uma vitamina, uma mucilon né?...? 

MIRIAM- Nestrogena! 
LÉIA- Na minha creche não, não, nunca existiu mamadeira. (Movimenta a cabeça negando) 

ROBERTA-  Ah! Na minha existe. (Afirma com a cabeça repetindo o movimento). 

ANDRÉA-...? rsrsrsrs... 
SÔNIA- Oh! Agora eu tenho, agora eu tenho dois que tomam na mamadeira. 

VALÉRIA- Umas dão barda e outras não dão barda. 

SÔNIA- É! ...? 
LÉIA- Eu não adoto mamadeira porque é uma coisa que tem que ser bem higiênica, então é por isso que não adoto. Então eu acho que o 

pratinho e a colherzinha é muito mais higiênico, muito mais limpo. 

ROBERTA- Eles secam tudo com papel! Eles secam tudo com papel! 
MIRIAM- Se elas não lavam a mamadeira também não vão lavar o prato. 

ANDRÉA- ahahaha... 

MIRIAM- Se elas não lavam a mamadeira, elas não vão lavar o prato. 
LÉIA- Mas fica muito velha. 

ROBERTA- Secam tudo com papel, aquele papel de embrulhar os prato. 

VALÉRIA- ... por causa do bico... 
MIRIAM- Mas aí tu troca! Porque como é a Coan que tem que dar a mamadeira, tu tem como trocar. E se é aquela que a mãe traz de casa 

ela troca, tu pede que troque. Tem criança que vem com aqueles bicos da Lilo ou aquele de silicone, tem o da Nuck de silicone, então a 

própria mãe já acaba trocando, entendeu? E outra assim oh! Ele tá chegando agora, ele tem um hábito, então ele vai ter que mudar o hábito 
por causa? 

VALÉRIA- Como que tu sabes os hábitos das crianças? 

MIRIAM- Porque a mãe diz quando chega, tu procura fazer uma anamnese com essa mãe. 
SÔNIA- É com essa mãe procura sempre, eu sempre, eu sempre digo é de 4 meses, quando é de quatro meses eu até dou a mamadeira... 

MIRIAM-  ... até por que ele...  

LÉIA- Tá! Entre 2 até 4 meses tudo bem! Mas... 

ANDRÉA- Quatro meses (imita gesto de alimentar bebê com a colher) rsrsrs... 

MIRIAM- ...? (Repete gesto de alimentar bebê com a colher). 
SÔNIA- Quatro meses... 

LÉIA- É, mas no princípio assim, eu trabalho com os dois, eeee eles trazem é claro eee vai se acostumando. É claro que eu peço pra mãe 

trazer, daí eu vou usando a mamadeira e a colher no prato. Mas, automaticamente, vai se perdendo a mania de tomar a mamadeira e daí eu 
vou envolvendo, só vou utilizando só o prato e a colher. 

ROBERTA- Mamadeira descartável! 

EDUARDA- Na turma de dois anos quem toma mamadeira, quando eles chegam pra comer na mezinha, quem toma muita mamadeira tem 
preguiça de comer, não quer mastigar, o chuchuzinho, uma batatinha que tá maior não quer saber de comer... 

VALÉRIA- Então comer também é uma aprendizagem? 

EDUARDA- Comer é uma aprendizagem e hoje eu falei para uma, olha como as bochechas da Isabela é, são rosadas, olha como é linda, 
tá comendo o chuchu e mastiga chuchu, aí Julho experimenta o chuchu, aquele que não come de jeito nenhum, aí a mãe pega e chega: ele 

não tá comendo? Não, não comeu nada mãe, nem uma colherada. Ah! É que em casa eu dou mamadeira. Tentando com a mamadeira. 

ROBERTA- O que a gente dá na mamadeira não é sopa na mamadeira. É uma vitamina, é um salgado. 
SÔNIA- Eu assim até os 7 meses eu...  

VALÉRIA- Ponto...? 

SÔNIA- Se vem dente cedo, vamos supor com 6 meses, eu não passo mais na peneira, mas todos os meus nenês de 4 meses até 5 quase 6 
eu tenho a...  todo dia vem a peneira  pra mim e eu passo na peneira, eu afino e eles comem. 

MIRIAM- Tadinhos! 

EDUARDA- Isso aí é sabedoria de quantos anos de berçário? 
SÔNIA- Ah! É de muito tempo, vai quase tudo na peneira. 

LÉIA- Gesticula dizendo que só amassa o alimento. 

JÚLIA- Mostra com a mão o movimento de amassar a comida. 
ROBERTA- Eu só amasso. 

SÔNIA- Eu só amasso e dou no garfo quando tem 7 e 8 meses. 

MIRIAM- 7 e 8 meses. 
ROBERTA- Eu passava na peneira uma época que tinha pouca comida, só vinha aquela aguacera, eu era obrigada a passar a peneira pra 

dar pra eles comer. Isso eu falo claro e alto né? 

SÔNIA- Mas, não, isso eu faço, é uma prática minha, ensino as mães também, pra mães poderem fazerem em casa.  
ANDRÉA- Bom!  

MIRIAM- Pra ela fazer no liquidificador. 

SÔNIA- Mas não bater no liquidificador fica aquela gosma. 
ROBERTA- Grosla. (gosma?) 

SÔNIA- É aquela coisa. Então aquilo fica granulado e eles comem e vão se acostumando a comer e eles comem. 

ANDRÉA- Não tem perigo de engasgar! 
SÔNIA- Não! 

MIRIAM- Não! Vai acrescentando gradativamente. 
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VALÉRIA- A hora do banho é complicada e a hora da refeição também é difícil assim?  
MIRIAM- Também! 

ROBERTA- Também. 

SÔNIA- Também é difícil! Porque quando tá tudo neném tens que passar todo mundo pra peneira. Todo mundo que vai trabalhar comigo 
diz: Meu Deus!...  esse neném?  Eu digo: não, fica fora (fome?). Vamos, tem que fazer, aí elas acabam aprendendo. As minhas agentes já 

sabem, leva a peneira! Leva a peneira pra sala, elas dizem rsrsrs... 

ANDRÉA- rsrsrs... 
SÔNIA- Mesmo que não...? Hoje não trouxe a peneira. As cozinheiras, todo mundo já sabem: a Sônia gosta da peneira. 

VALÉRIA- Sônia peneira! rsrsrs...  

EDUARDA- Sônia peneira! 
SÔNIA- Olha Vivi! Você não manda nada errado porque ela é chata! Eu digo: eu não sou chata, eu gosto das minhas crianças bem 

alimentadas ahahaha... 

MIRIAM- Uhum! Foi o que aconteceu conosco. 
SÔNIA- Porque depois de ficar muito... a gente que tá há muito tempo, a gente aprende, vai pegando o jeitinho, eu hoje se meus filhos 

nascessem hoje eu era, ia ser melhor pra mim, eu até trabalhei bem com meus filhos, mas eu nunca passei na peneira... eu nunca tinha 

passado na peneira pra ninguém. 
ANDRÉA- rsrsrs... 

SÔNIA- Muita coisa de passar na peneira... eu agora eu sei que é bom pra eles. 

ROBERTA-...? 
SÔNIA- Se eu não soubesse, eu sei que é bom pra eles, pelo menos eles se alimentam e ficam conhecendo todos os sabores. Por isso que 

eu tenho essa, eu tenho essa paciência. Podem tá olhando pra mim, mas eu vou passar na peneira, aquilo que eu tiver que passar eu vou 

passar. Pode tá com dor, um vai esperar o outro na hora de ser, eu gosto de dar na colher. Eu tenho uma menina que tá com 5 meses ela, 
nos primeiros dias eu dava mamadeira pra ela, agora aprendeu a comer ah!... 

MIRIAM- Mas ela até tem que comer, mas uma refeição só na mamadeira não faz mal. 

SÔNIA- Mas, por isso, hoje... 
MIRIAM- Mas acho tão prazeroso, tu pega ele, tu fica olhando pra ele, é um momento teu e dele, aquela troca de olhar, aquele carinho, o 

jeito de segurar ele. 

SÔNIA- ahahaha... 
VALÉRIA- E outros? 

MIRIAM- Os outros estão envolvidos com elas (agentes), porque eu acho que tem que ter uma cumplicidade entre professor e agente. 

SÔNIA- Eu sei que tudo isso é importante, não sou mais mãe, hoje eu sou vó, já tenho idade para ser avó. (Aproxima mãos perto do 
peito). 

ANDRÉA- Ah! Os meus boto tudo no bebê-conforto, cada um com sua mamadeirinha e... (mostra com a mão que todos mamam e 

resolvida questão).  
SÔNIA- No bebê-conforto que eu tenho cinco bebê-conforto na minha sala. 

ANDRÉA- Eu tenho sete rsrsrs... 

ROBERTA-  Eu não tenho nenhum. 

SÔNIA- Aí eu coloco ali, eu converso enquanto dou a comida, mas eu converso, eu sei o que um gosta, o que outro não gosta. 

MIRIAM- Uhum! 
SÔNIA- Eu sei tudo das minhas crianças, eu conheço até o choro do fulano, é uma coisa que tu já constrói em ti... 

MIRIAM- Diferencia um choro do outro. 

SÔNIA- É vai fazendo aquilo com cuidado, com vontade; eu trabalho no berçário porque eu amo, eu amo trabalhar. 
ANDRÉA- Eu também! 

MIRIAM- Também.  

SÔNIA- Eu converso, eu danço quando tem que dançar, os meus já sabem entrar na casa do Zé, nem andam e já sabem entrar na casa do 
Zé, batem palma e pulam; a minha sala olha é... eu adoro trabalhar com aquela idade. Porque tem o conhecimento de eu fazer parte disso. 

MIRIAM- Uhum! Uhum! 

ANDRÉA- É a melhor fase. 
SÔNIA- Os meus alunos, eles me conhecem, conhecem as outras pessoas. Tem um que tá doente; eu fui na casa dele, quando ele me viu 

ele abriu um sorriso e eu peguei ele no colo e o pai dele disse: Meu Deus, a única pessoa que conseguiu tirar ele do meu colo foi tu, 

ninguém tira ele do meu colo que ele não vai; aí eu abracei ele e quando eu cheguei ele já se encostou aqui (mostra o ombro). 
VALÉRIA- E quando sai final do ano? 

SÔNIA- Quando sai final do ano, tu chora junto... 

MIRIAM- Choro! 
SÔNIA- Quando eles tão indo embora e aí sabe o que eu faço? Eu vou lá na sala, disfarço (procurar a criança na outra sala) rsrsrs...  

MIRIAM- Isso! Vou lá na sala do ano seguinte; aí a professora não gosta, aí eles vêm tudo atrás e aí é um trabalho até a professora 

conquistar. 
SÔNIA- É! Lá na creche eu tenho uma sorte, porque quando limpa a minha sala eu vou pra sala do berçário 2; quando limpa o berçário 2 

eu venho para minha sala. Tem uma que chega e diz assim: Sônia! Sônia! Eu tenho que dar comida pra ela senão ela não come, por causa 

que ela não come com a outra professora. Se eu cheguei é: Sônia! Sônia! Aí ela fica. Esse meu, aí eu fui na casa dele visitá-lo, daqui a 
pouco deu uns dez minutos eu vou me embora! Aí o pai... aí eu disse assim: Henrique, vai com o papai! Ele ficava olhando pra mim. O pai 

dele vem Felipe! E ele (educadora imita a criança) virando o rosto para o pai, fingindo que não era nada com ele. 

MIRIAM- Não era nada com ele. 
SÔNIA- Quando eu entreguei ele, tadinho! Ele ficou olhando pra mim com uma cara de brabo por que eu entreguei (movimenta braços 

rapidamente) tive que entregar. Por isso que eu acho assim, a gente tem que gostar... 

VALÉRIA- Rola um ciúme dos pais? 
MIRIAM- Rola, rola. 

EDUARDA, ANDRÉA, LÉIA, ROBERTA- (Afirmam com a cabeça). 

MIRIAM- Quantos pais, quantas mães já peguei chorando, porque a criança não estranhou. Porque pra ela é melhor que eles chore, 
porque ela sabe que ele tá sentindo falta da mãe. A partir do momento que a criança não chora, ela gostou mais dela do que de mim, então 

acabei sendo uma concorrente dela. 

ANDRÉA- Elas não se conformam, né? Ele não chorou? 
SÔNIA- Ele não chorou e já se joga aqui. (Mostra o ombro) 

EDUARDA- Tchau filho! 
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MIRIAM- Filho a mãe tá indo! (Abana com mão)  
EDUARDA- A mãe tá indo tá? (Abanando com a mão) 

MIRIAM- Filho eu já tô indo! (Abana com mão) 

ANDRÉA- Até fazer chorar! Enquanto a criança não chora a mãe não vai. 
ROBERTA- Aí já pego, vai minha filha, ou vai ou leva! Ah! Não fica nhenehenhe ou vai ou leva. Deixar a criança chorando ali com a 

gente, então vai né? Ai né né dona...!  

LÉIA- Têm aquelas também que chega final do ano não querem, né? Que passe pra... 
MIRIAM- Para outra sala. 

LÉIA- Querem que fique! 

MIRIAM- Ou que o professor acompanhe. 
VALÉRIA- O que vocês acham de acompanhar? 

MIRIAM- Não! Não! 

ROBERTA- Não! 
MIRIAM- Não, aí ele vai pegar uma idade que já não mais a minha. 

ROBERTA- ...? 

EDUARDA- Não! É que a gente cria toda uma especialidade, uma prática pra aquela idade maternal. 
SÔNIA- E a cada ano a gente vai dando o melhor. 

EDUARDA- E cada ano a gente vai melhorando, então tu mudar... 

ROBERTA- Tudo que tu... no outro ano né? Tu tenta...  (com a mão indica passagem). 
SÔNIA- Quando eu comecei no berçário a cozinheira batia no liquidificador e dava pra mim (indica não saber a respeito), eu não sabia ? 

ROBERTA- E é assim, VALÉRIA; tu chega de manhã, tem a turminha minha do ano passado, né? Essa tá em outra turma, tem outra 

rotina. 
EDUARDA- Mas eu acho que seria importante... 

ROBERTA- Aí eu vou buscar a comida dos meus, aí: oi...? Eu tenho que parar, beijar um por um, dar comida, às vezes a professora não 

gosta, não tem?  
MIRIAM- Aí eles se alvoroçam tudo! 

ROBERTA- Eles se alvoroçam. Antes eu passava, eles estavam brincando, eu parava e beijava tudo. Agora não; depois eu passo aí pra 

beijar vocês, aí quando eles estão na mesa pra comer, eles estão sentadinhos, aí eu vou; são 20, 22, eu vou um mesmo que...?, eles ficam 
esperando, aí eu beijo um por um, aí pego a minha comida e vou. Porque daí eles se conformam porque assim eu acho que na cabecinha 

deles, eu acho que eles pensam que a gente não gosta mais deles. Porque a gente não tá mais junto, não tá mais aí, parar ali. ..? A outra 

professora pode não gostar, né? Isso depende da outra professora, né?  
VALÉRIA- Eles têm que aprender a se relacionar tudo de novo né? 

MIRIAM- Isso!  

SÔNIA E ANDRÉA- (Concordam). 
ROBERTA- Isso! E na cabecinha deles, às vezes eles acham que a gente não gosta mais deles. 

EDUARDA- O meu medo assim é que essas crianças criadas em instituições, é esse lado afetivo; o certo seria a gente acompanhar eles 

né? 

ROBERTA- Eu não concordo! 

EDUARDA- Porque a formação da personalidade dele toda é nessa fase, né? De respeitar ele, de ter uma visão apesar de que as outras 
pessoas também vão respeitar. Mas, às vezes, o pai não tem aquele tempo pra dar o carinho, pra conversar, pra incentivar... 

VALÉRIA- Muitos ficam mais tempo com vocês do que em casa, né? 

EDUARDA- Ficam 12 horas na creche, chegam em casa, o pai quer dar um banho, quer que tome banho e vá dormir. 
ANDRÉA- E boa noite! 

EDUARDA- Aiiii da professora se a criança, se o pai chegar e a criança estiver dormindo. 

ROBERTA-  Dormindo! Eles não gostam, eles não suportam.  
EDUARDA- Ele tá dormindo, Meus Deus, vai me incomodar. 

MIRIAM- Uhum! 

EDUARDA- Como se não... 
ROBERTA- Uhum!  

EDUARDA- Eles dão a mínima pra vida da criança. 

ROBERTA- Ele não dormiu hoje, tia? É eles não gostam que durma à tarde. 
EDUARDA- O certo seria mesmo acompanhá-los até a idade dos 6 anos. 

MIRIAM- Porque eu acho que... 

EDUARDA- Mas pela nossa formação profissional a gente tem, estaria defasado, a gente não evoluiu, e aí tem que aprender a lidar com 
uma idade diferente todo ano, eu penso assim. 

ROBERTA-  ...? É bom pra eles. 

MIRIAM- Eu já penso de uma forma, eu acho que não! Por ele tem que aprender a ter esse corte, porque ele vai chegar no ensino 
fundamental, eles vai e nós não vamos. 

ANDRÉA E LÉIA- (Concorda, movimentando a cabeça em sinal de aprovação).  

ROBERTA- É isso aí! 
MIRIAM- Então aí ele vai sofrer mais ainda, então ele tem que aprender a ter esse corte anual. E cabe a cada profissional assumir com a 

mesma responsabilidade que aquele anterior assumiu, né? E a gente sabe que no dia a dia da gente que tu pega N profissionais, né? Até 

nós, não é? A gente conhece nós, seja em qualquer área tu sempre vai pegar “aquele” profissional e “aquele” profissional. Então, isso é 
que a criança vai acabar trabalhando e ela tem que aprender a trabalhar e ela vai construindo a personalidade dela, esses vínculos que ela 

vai ter que cortar. 

SÔNIA- É! 
MIRIAM- Não é? O primeiro vínculo que ela cortar? Qual é?  É a saída da mãe drasticamente pra alguém, então daí a importância desse 

profissional no berçário, ou que seja os primeiros anos aquele que pega a criança pela primeira vez, não tem noção da importância. A 

criança nunca saiu de casa, primeira vez que ela tá vindo pra um lugar, lugar estranho, rotina estranha, pessoas estranhas, tudo estranho, 
tudo, eu saí do meu mundo, então olha a responsabilidade desse profissional! 

VALÉRIA- Na nossa época enquanto criança, a gente tinha isso tudo no primeiro ano, né? 

MIRIAM- Isso! Quer dizer, já tinha uma maturidade maior, hoje não! 
SÔNIA- Mesmo assim ainda! 

MIRIAM- Sentia! 
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MIRIAM- Porque eu lembro até hoje como eu me senti. 
VALÉRIA- O que vocês acham da consequência dessa institucionalização? 

MIRIAM- Eu acho que dá!  

EDUARDA- Eu acho que sim. 
MIRIAM- Depende por onde ele passa, dá, dá! 

ANDRÉA E LÉIA- Concorda. 

VALÉRIA- É assim! 
MIRIAM- Dá! Porque ele não... esse laço em casa e aí ele chega lá na instituição; se ele não ganha. 

VALÉRIA- Vai ter que se desligar tão rápido. 

MIRIAM- Tu vai ver lá no jardim, a gente vê pelas crianças da turma dos maiores; eles passam lá desde pequeninho; tu vê aquele que 
teve uma visão, teve um trabalho, ele tem, ele dá uma resposta lá no jardim 2. E aquele que já foi assim, (empurra com as mãos) já vem de 

casa (repete o gesto) pra sala com as outras turmas, o quanto ele tá agressivo, agitado; a criança é aquela criança elétrica que não para, que 

quer chamar a atenção de todo mundo, então tu vê isso, isso é berrante! Isso é berrante! 
SÔNIA- Tu vê no berçário desde pequeninho... (conversa paralela com MIRIAM). 

JÚLIA- A personalidade da criança é formada até os sete anos, até os dois anos é a idade que ela mais aprende, certo? Agora você 

imagine a criança é o espelho de um adulto, agora passa B1 com três profissionais em uma sala, B2 três profissionais numa sala; aí vai pro 
M1 mais três, então com quem que ela vai se espelhar? Tem hora que eu me preocupo com isso. 

JÚLIA- Um diz que pode outro diz não pode. 

ROBERTA-  É, às vezes acontece, um diz pega! Pega! Outro diz não pega! Não pega! 
JÚLIA- Em quem que ela vai se espelhar, né? 

LÉIA- Porque queira ou não queira cada um tem o seu modo de trabalhar, né? Às vezes acontece de ter continuidade, mas às vezes não. 

MIRIAM- Não claro! Porque cada profissional tem uma postura, é uma prática, uma maneira de ser. E isso não quer dizer que esteja certo 
ou errado, não cabe a nós dizer que é certo ou errado, porque tu acha que a forma que tu trabalha é a melhor possível, ao menos tu te doa 

para que ela seja a melhor possível, né? 

SÔNIA- É a melhor possível! Essa questão de ter mamadeira, não ter mamadeira. 
MIRIAM- É uma prática! Isso! 

SÔNIA- É uma prática. Eu gosto e assim... 

MIRIAM- Tu faz tão bem! E dá autenticidade... 
VALÉRIA- E se der mamadeira? 

SÔNIA- Apanha!? rsrssrs... 

ANDRÉA- rsrsrsrs...  
ROBERTA- Tais continuando (gesticula com as mãos indicando ciclo). 

MIRIAM- Mas quando tu acreditas naquilo, tu passa aquilo pra criança com aquela certeza, então a criança vai se apropriando daquele 

teu jeito. Tanto é que a gente chega e olha; Meu Deus! É o reflexo da professora. Se a sala... a professora é agitada, a sala agitada; se a 
professora é mais calma a as; a... é mais calma, se ela é... não é assim? É que eles acabam se apropriando da gente. 

EDUARDA- Porque eu tô pensando é lá na frente, sabe? O desenvolvimento emocional dele, o equilíbrio dele, sabe?  

JÚLIA- Aham! 

EDUARDA- Então uma criança que às vezes foi criada sem amor, ela não pode oferecer o que ela não recebeu, é isso que eu penso. 

MIRIAM- Mas aí vai da responsabilidade de cada profissional. 
EDUARDA- Quando esse ano... 

VALÉRIA- Será que é de cada profissional? Não sei... eu fico pensando aqui.  

MIRIAM- Sim! 
VALÉRIA- O que a gente poderia fazer pra que essa estabilidade, assim, que ideias, que soluções poderia ter pra isso? 

MIRIAM- Porque tu pensas assim pra estar trocando, como é que vais estar trocando, uma amostra é eu no berçário 1 esse ano. Das 

outras turmas, daí ano que vem eu tô no B2 e quem é que tá no B1? 
VALÉRIA- Não! Eu não tô em falando em trocar... 

MIRIAM- Não, pois é! Porque se for começar querer acompanhar a turma. 

ROBERTA-  Eu acho que se identifica e cada profissional se identifica com uma faixa etária. 
VALÉRIA- Não! Não estou dizendo que está certo ou errado. 

EDUARDA- Pelo menos eles ficam dentro da mesma instituição até...  

MIRIAM- Não! A gente não fica...? Tu aprende. 
SÔNIA-...? 

VALÉRIA- É um projeto né? Agora pra ter a troca do profissional. 

ROBERTA-  Com a turma você diz? 
VALÉRIA- O que a gente poderia fazer para ter uma unidade? 

MIRIAM- Eu acho que é o comprometimento do profissional. 

SÔNIA- Do profissional. 
VALÉRIA- Como chegar a esse comprometimento profissional? 

MIRIAM- Ah! Bom! Aí não sei dizer... 

ANDRÉA- Aí vai da postura de cada um. 
ROBERTA- Valéria, quando falaste assim, mudar esse profissional, como é que estás falando? 

LÉIA- É, a gente não tá entendendo assim, o que tu queres? 

VALÉRIA- Ah! É assim: a Eduarda e a Miriam, principalmente as duas, embora todo mundo já citou isso, tem uma preocupação assim, 
uma tem até o sistema de valores, a gente pode dizer, né? Valorizando, valor no sentido assim, valorizar umas coisas e não valorizar 

outras. E daí a Eduarda falou... essa mudança; não estou dizendo que esteja certo ou errado, não é por aí. Se pega uma unha aqui e vai 

acompanhando seis anos porque...  
MIRIAM, SÔNIA, ANDRÉA, ROBERTA, EDUARDA- É! (Concordam)... rsrsrs... 

VALÉRIA- Enfim! Mas assim, eu estou falando assim, o que a gente poderia pensar  para ter uma unidade nesses valores, nesse 

acompanhamento da criança, para não ter esse impacto, que a Eduarda estava comentando. 
ROBERTA- Eu acho que é a mudança de profissional nas creche, eu acho. 

EDUARDA- A escola deveria seguir a criança até, a instituição deveria ter lá do berçário até os 6 anos de idade, pra gente ver o 

desenvolvimento daquela criança, pra ela tá em contato, passar pelas profissionais. 
VALÉRIA- Eles trocam de escola muito? 

EDUARDA- A minha turma é a mais velha que vai se formar esse ano rsrsrs... na escola, já estão indo pra outra instituição esse ano. 
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SÔNIA- Na nossa fica lá até o último. 
MIRIAM- Ah! Não, a minha não! A nossa fica lá até o último e daí vai pra escola. 

ANDRÉA- A nossa também.   

EDUARDA- É berçário 2 e maternal. 
VALÉRIA- Então tu achas que só tens uma faixa etária, é? Tem essa diferença? 

EDUARDA- Eu... 

VALÉRIA- Não! Eu estou te perguntando! 
EDUARDA- Não, eu acho que seria importante, pra eles terem esse contato com as pessoas com quem ele se apegou, como no caso da 

SÔNIA. Mesmo eles sendo pequeninhos eles têm esse apego, esse carinho pela SÔNIA; ela deu isso pra eles e eles retribuem. 

VALÉRIA- E tu acha que tem uma troca grande de professoras ou das crianças? 
EDUARDA- Não! As crianças mudam de instituição. 

VALÉRIA- Ah! 

EDUARDA- Tem uma quebra os mesmos, a mesma turma... 
ROBERTA- É de zero a seis anos, né querida? 

EDUARDA- Ah?  

ROBERTA- Eles saem da tua creche logo em seguida... 
EDUARDA- Com 2 anos. 

MIRIAM- Não! A dela é só três, a dela é uma turma menor, é outra realidade. 

EDUARDA- O meu, a minha é menor é. 
ROBERTA- Ah! É só de zero a três? 

MIRIAM- A dela é menor. 

SÔNIA- Aí é que deveria ser. 
ANDRÉA- É! 

EDUARDA- Até esse ano eles foram e a minha filha foi junto, né? Pra escola nova, aí a turma se dividiu, aí eu fiquei pensando; aí, aí eu 

conversei com a professora: olha eles são crianças que tão, eles precisam de muito afeto, eles formam pro jardim 2, jardim 1 do maternal 1 
eles pularam maternal 2 e foram pro jardim, por causa dessa mudanças de idade. 

MIRIAM- Uhum! 

EDUARDA- Aí eu assim: Eles gostam de brincar, eles gostam de tá junto, será que não vai ser ruim ficar, porque jardim já tem aquele 
aspecto de escolinha, né? Já tem cadeirinha, já tem mesinha. Será que não vai ficar ruim pro desenvolvimento deles, já deixar eles 

limitados num espaço, sentado. Aí a professora assim: Não! Não te preocupa porque eles vão ter bastante carinho, vai ser todo reformado 

o cronograma, o currículo mesmo pra idade, porque apesar de ser jardim são crianças de 2 a 3 anos. Aí eu fiquei mais tranquila, eu vi 
assim que a minha filha tá sendo bem atendida, bem acolhida e porque ela traz coisas boas da escola. Isso deixa a gente feliz porque o 

carinho que ela tinha na outra escola, na instituição anterior. 

MIRIAM- Não se perdeu. 
EDUARDA- Não se perdeu! 

MIRIAM- Se vê a importância do profissional e a consciência desse profissional que recebeu. 

EDUARDA- Só que assim, oh! São duas salas, a sala se dividiu e... 

MIRIAM- Sim! Teve aquele que teve essa preocupação e aquele que não teve. 

EDUARDA- Já os outros já não deram a mesma resposta, dependendo dos pais retornam pra mim, não tem como voltar, não tem como 
fazer diferente. É o compromisso! 

MIRIAM- Pra tu ver a importância do profissional. E eu volto a dizer, bato na tecla que é o profissional, não adianta tu continuar, oh! A 

diferença da tua que teve esse retorno porque a professora teve essa preocupação, teve uma visão maior de que eu tô recebendo ele do 
jardim, mas esse meu jardim é 3 anos. 

EDUARDA- Não é a placa da sala, é a idade das crianças e as necessidades das crianças. 

MIRIAM- Esse meu jardim não tem 4, não tem 5, ele tem outra maturidade, então esse profissional foi feliz e não aconteceu com as 
outras crianças. 

A EDUARDA- Não! 

MIRIAM- É isso que eu te digo, isso vai ser em berçário, vai ser em creche, vai ser em escola. 
EDUARDA- E isso a gente sente que querendo ou não a gente se apega nas crianças, os pais se apegam na gente. 

LÉIA- Vira o rosto e olha para outro lado. 

SÔNIA- Eu já tive professoras que eu briguei com a professora que roubou o meu aluno. 
EDUARDA- O meu aluno! rsrsrs... 

SÔNIA- A minha criança e chegou lá na sala não tinha aquele carinho em fazer as coisas com ele. A criança ficava chorando, pedia pra 

sentar num lugar onde a criança não queria. Eu já cheguei e disse oh! Querida, lá na minha sala fazia assim, assim, assim ele assim ah! 
Mas tu queres que a gente vai tratar como bebê! Não é tratar como bebê, é respeitar. 

MIRIAM- É respeitar. 

SÔNIA- Respeitar a criança porque assim eles tão pequenos, eles tem que aprender tudo, tem que aprender.  
ANDRÉA- Mas com carinho, com jeitinho. 

SÔNIA- Mas tem a hora, tem tudo. Tem gente que diz assim ah! Eu não dou banho porque o banho não é minha parte, porque não é 

minha parte.  
MIRIAM- Banho não é pedagógico, por quê?  

SÔNIA- Se tu vais conversar com aquela criança. 

MIRIAM- Isso! 
SÔNIA- Tu vai fazer tudo com aquela, por aquela criança, tu vais ensinar o tanto de coisas, aí quando tu vais ensaboar oh! 

ANDRÉA- Faz parte! 

EDUARDA- É da educação rsrsrs... 
SÔNIA- Faz espuminha, tu tais conversando ah! Diz que a criança não... Ah! Por que enfeita? Eu compro os rabicós, coloco aqueles de 

cabelo.  

ANDRÉA E EDUARDA- rsrsrs... 
SÔNIA- Os de silicone, os menino se dá pra fazer moicano, eu faço moicano neles. Assim então aí vai pra outra sala... 

MIRIAM- Não faz nada! 

SÔNIA- A mãe sente, a mãe sente. 
MIRIAM- É o nariz, é a boca, é cadarço, é a roupa toda assiiim! (Desarrumada, torta). 

MIRIAM- Aí tu vem dizer pra mim que não é a profissional? 
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SÔNIA- Eu olho assim! (Gesticula com mão indicando surpresa). 
EDUARDA- Elas sentem isso. 

MIRIAM- É o profissional! Tu vê que tem ano das crianças do berçário II é de um lado e o maternal I é do outro lado, quando eles estão 

com a porta aberta, não vão pra rua brincar, por quê? Porque eles vêm tudo pro portãozinho e aí como elas não querem. Então se a porta 
está fechada aí eles vão brincar lá fora , aí vem dizer que não é a profissional? 

ANDRÉA- Meu Jesus! 

JÚLIA, ROBERTA E EDUARDA- (Olham e não emitem fala nenhuma). 
SÔNIA- É que assim...  

MIRIAM- Não é assim que tu vai cortar o vínculo com a criança, tu tens que conquistar essa criança. 

ANDRÉA- É! 
EDUARDA- Tem! 

SÔNIA- É que no fundo...! 

MIRIAM- Se ela vem buscar o passado é porque o passado deixou referência. 
EDUARDA- Deixou! 

MIRIAM- Então tu vais ter uma papel maior. 

VALÉRIA- Quer dizer então que se... 
MIRIAM- E elas que se botar um tick-tack, ou tu dar um banho é pra mãe!  

SÔNIA- É pra mãe! 

MIRIAM- Não é pra mãe! 
ANDRÉA- Passar um perfuminho, oh!...! 

MIRIAM- É pra a criança se amar! Porque se tu pega uma criança, de manhã cedo que não toma banho, a gente tem essa realidade. 

Aquela criança que ela vem assim aí tu: “Meu Deus! É só por amor, vou te abraçar, o anjo, santo. 
ANDRÉA-...?  É, rsrsrs... 

SÔNIA- É, rsrsrsrs... 

MIRIAM- Que abraça, mas tu tem que dar uma banho primeiro no anjo. 
EDUARDA- É!    

MIRIAM- Mas, por quê? Porque durante o dia tu podes beijar, tu podes acariciar, tu pode sentir aquela criança e ela te sentir. Mas por 

que eu não vou dar um banho nela? 
VALÉRIA- Agora vou te perguntar assim: MIRIAM, o que a gente poderia pensar de soluções, da experiência que vocês têm, são todas 

muito experientes, era o nosso critério, né? Eu disse: Ana, tu só me traz gente experiente. 

MIRIAM, SÔNIA, ANDRÉA- rsrsrsrs... 
VALÉRIA- Ah! Pra que não ficar uma roleta russa pra criança. 

MIRIAM- Uhum! 

VALÉRIA- Ela tá dependendo um ano, ela pega um profissional comprometido e outro ano não.  
ROBERTA-  Não tem como! 

VALÉRIA- O que seria? 

MIRIAM- Eu ainda acho na minha vã ignorância...  

VALÉRIA- Explicar essa unidade, né? 

MIRIAM- Eu ainda acho na minha vã ignorância, a graduação não prepara para isso. 
ANDRÉA- Não! 

EDUARDA- Não dá! 

MIRIAM- A graduação não te dá essa base, ela te dá um mundo muito irreal.  
LÉIA- (Confirma movendo a cabeça). 

MIRIAM- Uma coisa muito fora do que tu pratica. 

VALÉRIA- Uhum! 
MIRIAM- Entendeu? Então tu vê um profissional, haja visto que elas vão lá na sala, o que que faço com o berçário? Quando elas vão 

fazer estágio, conteúdo, eu trabalho num berçário? 

ANDRÉA- Ninguém quer fazer estágio no berçário (indica distância). 
MIRIAM- O que é isso? 

ANDRÉA- O berçário ninguém quer! 

MIRIAM- Que graduação é essa? Então eu acho que é por aí que pode se pensar a coisa, rever essa graduação, rever esse aluno, esse 
profissional que eu tô colocando no mercado de trabalho. 

VALÉRIA- Uhum! 

MIRIAM- Entendeu? Porque nós só entramos hoje graduados; então quem é esse profissional que está se formando? 
EDUARDA- Mas teve um avanço. 

MIRIAM- Não! Teve, mas tu tá pegando só o graduado, mas têm muitos não graduados que dão um banho!  

ANDRÉA- É verdade! A voz da experiência.  
MIRIAM- Tem muito profissional não graduado que dá um banho no graduado. 

VALÉRIA-  Qual é a diferença? Já tô fazendo outra pesquisa aqui, já tô fugindo do tema rsrsrs... 

ANDRÉA, MIRIAM, EDUARDA E SÔNIA - rsrsrs... 
VALÉRIA- A experiência do que deveria ter entre os graduados e não graduados? 

ANDRÉA- É que às vezes, assim, o graduado ele tem a teoria e aquele que não tem a graduação, mas tem a prática.  

MIRIAM- Tem a essência, tem o amor. 
ANDRÉA- E assim oh! Ele tem o dom pra coisa, então, às vezes, tu não tem a teoria, mas tem o...e tem a prática. 

MIRIAM- Tem uma visão, tu chega pra ele, tu diz assim pra ele, ele não sabe o porquê que ele está fazendo aquilo, é a diferença da 

graduação. 
ANDRÉA- É. 

SÔNIA- É isso aí!  

MIRIAM- Porque a graduação é que dá o esclarecimento do porquê eu tô dando essa maçã pra ele?  
ANDRÉA- Isso! 

MIRIAM- Por que eu tô falando pra ele que a maçã é vermelha? O que eu quero trabalhar com isso? O que não tem graduação, ele não 

sabe, mas ele faz isso. 
ANDRÉA- Faz! 

MIRIAM- E aí muitas vezes vem o graduado é diz pra eles isso aqui é vermelho! (estende o braço de modo brusco) Entendeu? Esse 
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carinho é vermelho! Mas com uma frieza que o outro trabalhou, quantas coisas que depois que a gente entrou na graduação a gente dizia: 
Meu Deus! Eu fazia isso! Mas era pra isso?   

ANDRÉA- É! 

SÔNIA- É! 
ANDRÉA- Não sabia que era para isso! 

MIRIAM- Porque quando nós entramos lá em 86 pra trabalhar, ali! ali! ali! Em 86 rsrsrs... 

ANDRÉA, EDUARDA- rsrsrs... 
MIRIAM- Nós também fazíamos planejamento, entendeu? Por isso que assim oh! Eu sou é (indica com as mãos entre aspas) questiono 

muito essa parte de ah! Porque no passado era assistencialista, não! Nós também tínhamos um planejamento, nós tínhamos um trabalho a 

seguir, nós tínhamos objetivos. 
ROBERTA- E tinha que fazer tudo né? Hoje é tudo pronto.  

MIRIAM- Nós tínhamos que fazer, entendeu? Só que daí nós fomos crescendo, fomos aprendendo a duras penas, fomos aprendendo. Só 

que a graduação veio trazer um outro leque. É o quê? Ah! Ele fazia aquilo pra isso. Ah! Isso é pra isso, entendeu? E aquele que tá entrando 
ele já vem com essa base, eu sei, mas chega lá? (Indica ausência) Falta! Não tô generalizando! 

SÔNIA- Uhum! 

VALÉRIA- Não! Sim, sim. 
MIRIAM- Não são todos! Não são! É como tu vai pegar em qualquer área eu penso.  

ANDRÉA- É! Em todas as profissões têm, né? 

MIRIAM- É vai pegar. 
EDUARDA- Mas a graduação não, não sensibiliza pra isso. 

MIRIAM, SÔNIA, ANDRÉA- Não! 

MIRIAM- Falta! 
EDUARDA- Tá faltando, mas eu acho que é assim, mais em pesquisa, isso que vocês estão fazendo. Todo profissional da educação, 

deveria tá envolvido numa coisa assim de buscar e de querer. Sabe, a Ana Paula fez isso com as professoras. 

VALÉRIA-...? Com as professoras? 
MIRIAM- De ser, de ser mais instigado para isso. 

EDUARDA- Aí na primeira semana, assim que a nossa coordenadora foi conversar com ela, ela veio com um monte de xerox de livros 

que ele leu. Puxa! Que legal! Estão escrevendo sobre crianças de 2 anos, não conhecia-se quase nada, né? Aí dos livros que ela xerocou 
ali, aí eu comprei três, aí a gente sente aquela necessidade de estar sempre buscando, estar sempre lendo. Pra ver o que está se passando na 

Itália, mas por quê? Mas por que dá pra fazer isso na Itália e não dá pra fazer aqui? Ah! Porque lá eles construíram toda uma pedagogia. 

Então a gente tem que construir a nossa prática, fazer isso aqui oh! (Indica para o grupo). Não dá tempo 
ANDRÉA- De acordo com a nossa realidade, né? 

VALÉRIA- Tem que aproveitar as professoras enquanto elas não se aposentam, né? 

ANDRÉA, SÔNIA, MIRIAM, EDUARDA- É! rsrssrs... 
ROBERTA- (Concorda movimentando a cabeça). 

VALÉRIA- É mais é sério! ... O conhecimento...? 

MIRIAM- É! Isso! 

EDUARDA- Apesar de estar caminhando ainda é muito emergente.  

SÔNIA- Achei que ficou mais fácil fazer Pedagogia; depois que tu trabalhou, tu já tinhas a prática. 
MIRIAM- Isso! Isso! 

SÔNIA- Aí tu chegavas ali, tudo ficava mais fácil,  

ANDRÉA- Fica mais fácil, é verdade! 
SÔNIA- Tudo ficava mais fácil. 

MIRIAM- E ainda vejo às vezes... 

SÔNIA- A gente errava às vezes, talvez às vezes na idade, em algumas idades a gente fazia coisas que devia fazer. 
MIRIAM- Isso!  

SÔNIA- Que a gente achava legal e que todo mundo tava fazendo. 

MIRIAM- Isso! Isso!    
EDUARDA- Trabalhinho! rsrsrs... Fazer um trabalhinho pra mostrar pro pai! rsrsrs... 

SÔNIA- Então, tu vais, tu vai lá ver. É! Tá? 

MIRIAM- (Gesticula com as mãos e com a cabeça de modo a concordar com Eduarda). 
SÔNIA- Então, assim! Nós temos necessidades às vezes do papel, do papel, do papel. 

MIRIAM- Isso! É o que eu canso de dizer pra meninas. 

EDUARDA- Se não tem papel não tem trabalho. 
SÔNIA-...?  Tem que aparecer o papel, tem que aparecer o papel. 

MIRIAM- Isso! 

VALÉRIA- E se não tem papel, não tem aprendizagem. 
MIRIAM- Isso! Isso!   

ANDRÉA E EDUARDA- Uhum (indicam com a cabeça). 

SÔNIA- É! E hoje eu sei que não é isso. 
MIRIAM- Não! 

SÔNIA- Porque eu comecei com o berçário, berçário 2, né? Cada coisa que fazia coisa, né? 

MIRIAM- Não! Era coisa. 
SÔNIA- E fazia a tinta e ainda fazia os coitadinhos colar. 

EDUARDA- Pinta com o dedinho! 

SÔNIA- Pinta com o dediiinho! 
MIRIAM- Não! (E pega a mão de Eduarda e mostra pintura com a mão no papel). Não! 

EDUARDA- Ficou bonitinho, mas não teve expressão. Rsrsrs... 

ROBERTA- Mas eles gostam, eu pinto com os dedinho, com eles... 
EDUARDA- Não! Eles fazem os trabalhinhos, eles fazem um álbum.  

SÔNIA- Antes nós dirigíamos mais. 

MIRIAM- Uhum! 
SÔNIA- Hoje tu não vai mais lá dirigir porque tu sabes que não pode. 

ANDRÉA- Hoje a gente sabe que eles têm que desenvolver a coordenação motora, não é, não vai só fazer rascunhar, o rascunho, como é 
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rasurar (imita criança rabiscando o papel). 
SÔNIA- Eles rasgam o papel (mostra a forma como a criança amassa o papel). 

VALÉRIA- ...? Do bebê né? 

MIRIAM, SÔNIA E EDUARDA- É! 
VALÉRIA- A contração. 

MIRIAM- Na fase oral...? Do que ele vai levar pra boca. 

VALÉRIA- Segurar né? ...? Manda segurar. 
SÔNIA- Quando eles estão na fase oral... 

MIRIAM- Tudo boca! 

SÔNIA- É boca...? 
MIRIAM- Isso a graduação vem dar, vem! Mas o que está faltando muito nesses profissionais é esse, esse “feeling” (sentido, sentimento) 

entendeu? Pra essa idade. 

VALÉRIA- Meninas! Não quero tomar o tempo de vocês, não quero estourar o prazo que a gente tinha falado. Senão no próximo vocês 
não vêm, mas o lanchinho está para vocês, acho que foi super-legal, né? 

MIRIAM- Desculpa, tu falando, e fui eu que falei! (Pega na mão de SÔNIA) rsrsrs... 

SÔNIA- rsrsrs... 
VALÉRIA- Não! Mas era pra falar só se fosse... Eu que tenho que me cuidar, desconfiar da hora. Faço um esforço enorme e lanchinho...? 

SÔNIA- Mas quando tu tem, quando tu tiver que perguntar, tu pergunta, né? 

MIRIAM- Claro! 
VALÉRIA- É, mas assim! Na realidade nós estávamos falando disso, mas nós também estamos levando alguma coisa pra nós.  

MIRIAM- Oh! Com certeza.  

SÔNIA- ...? Muito, é uma troca. 
VALÉRIA- O quanto a gente não troca, como assim, por exemplo, agora já pode desligar, gente rsrsrs... 

MIRIAM- Agora a conversa é em off. 

EDUARDA, MIRIAM E ANDRÉA- (Concordam movendo a cabeça).  
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APÊNDICE F - Transcrições do segundo encontro de grupo focal 

 
 

CONTEXTO: Sala de aula localizada nas dependências do prédio de Pós-graduação, Mestrado em Educação da 

Univali. Proposto debate acerca das temáticas apresentadas por vídeos relacionados às crianças e às suas 

demandas nas situações que evocam comportamentos de birra, relação com família e aprendizagem. 

 

SEGUNDO ENCONTRO- 13/07/2010 

TEMPO: 1 HORA E 30 MINUTOS  

GRUPO FOCAL: PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE CRIANÇAS COM FAIXA ETÁRIA 

DE 0-3 ANOS. 

 

LEGENDA: 

Mediadora - (V) Valéria, (PA) Pesquisadora Ana, (PR) Pesquisadora Rubiara, 

(M) Miriam, (B) Bruna, (E) Eduarda, (A) Andréa, (L) Léia, (R) Roberta. 
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VALÉRIA- Também a gente trouxe filminho para animar a conversa, tá? Esse primeiro... 

EDUARDA- Não é as meninas de Sorocaba, né? rsrsrsrs...  

TODAS – (Sorriem).  
VALÉRIA - As meninas de Sorocaba?  rsrsrsrs...   

VALÉRIA - Não! Aí vocês prestem atenção nessa cena, ela é muito engraçada... 

MIRIAM - E já senti tudo... Já vi esse DVD.  
VALÉRIA - Já viu?   

MIRIAM - Já! Uhum, ele vai buscar onde tá a mãe, coitado! (?) 

ROBERTA - Deixa nós assistir, então... 
MIRIAM - Oh! rsrssrrs...  

ANDRÉA - Meus Deus! rsrsrsrs...  

ANDRÉA - Que drama! 
EDUARDA- (Comenta com a moça ao lado) Meu sobrinho? É bem igualzinho, assim... ele chora e olha procurando a mãe... 

ANDRÉA - Nem dá bola! rsrsrsrs... 

ANDRÉA - Coitado... 

EDUARDA- Ai, meu Deus!  

MIRIAM - Oh! ahahhaha... 
TODAS - Ahahahha... 

ANDRÉA - Tadiinho! 

TODAS - Rsrsrsrs... 
ANDRÉA - Ninguém liga! 

TODAS - Rsrsrsrs...  

TODAS – ahahaha... 
ANDRÉA - Sacanagem também rsrsrsrs... o? Prestando a atenção... 

MIRIAM - Nem o cachorro dá bola rsrsrs... 

ANDRÉA - ahahaha... 
TODAS - Rsrsrsrs... 

EDUARDA - ... fazer com o namorado  ahahaha... 

TODAS - ahahaha... 
VALÉRIA – Esse a gente trouxe pra vocês porque a gente sabe que vocês lidam com os bebês, que tão nessa fase dessas emoções que 

fazem birra, então não sabem muito bem como lidar com isso, começam a aprender e interagir, né? Tem muito isso?  

EDUARDA - Às vezes eles fazem, a mãe sai do foco deles, eles param de chorar, olham, não acham a mãe, vão brincar felizes da vida, só 
assim huhuhuuu (choro de bebê) olhando ao redor procurando a mãe e já vão brincar... 

VALÉRIA - A birra mais na frente da mãe mesmo? 

TODAS – Aham (Acenam sim com a cabeça). 
EDUARDA - Aham! Da mãe! 

ANDRÉA - Na chegada a mãe traz e deixa, se a mãe fica ali... 

EDUARDA - Se a mãe passa insegurança para ele, ele fica meio (curva corpo e sugere medo,  insegurança, cuidado) eles fazem isso ano 
inteiro, o ano inteiro eles fazem...   

MIRIAM - Eles fazem um drama que é uma coisa... 

VALÉRIA - Eles vão aprendendo conforme a reação do outro.  
EDUARDA - Aham! 

VALÉRIA - E nos mais, assim, não tem birra? 

MIRIAM - Não muito! 
EDUARDA - Maternal tem bastante.  

MIRIAM - Turmas de 1 e 2 aninhos tem... 

ANDRÉA - Dois não, dois não! 
EDUARDA - Eles querem se impor né, eles brigam, eles se jogam no chão.  

MIRIAM - Quer ver se tem alguém diferente na sala, estagiário... 

ESTAGIÁRIA - Ah! É verdade! 
VALÉRIA - Pessoa nova para dar show... 

TODAS - Aham... 
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ANDRÉA - Chama atenção né de alguma forma? 

EDUARDA - Mas para eles ocuparem um espaço ali naquela sociedade, para ele se organizarem, tem que ter sempre um que manda, o 
outro que obedece, o outro vai ver até onde pode ir, até onde não incomoda o amigo, e às vezes pra impor, tipo, nós combinamos assim: 

tem uma regrinha que diz que não pode levar brinquedo para o refeitório. Porque eles levam pro refeitório e não trazem. Aí a gente acaba 

ficando sem aquele brinquedo. Aí têm uns que pegam o brinquedo, vêm, olham... e assim deixa o brinquedo aí, por favor, que agora é hora 
de fazer a refeição uhaahahahah... (imita choro) se joga no chão, faz aquele escândalo e aí a gente pega, leva no colo rsrsrrss... bota no 

refeitório, conversa um pouquinho e aí se quiser comer come e daqui a pouco se acalma e já tá brincando de novo... esquece. 

VALÉRIA - Bem mesmo com 1 ano e pouco que começa isso, né? 
EDUARDA - 1 ano e pouco até 2 anos. 

VALÉRIA - E um fazendo... tem..., existe isso, um fazendo, o resto desencadeia? 

EDUARDA - Sim 
ROBERTA - Afirma com cabeça e diz: É! 

MIRIAM- Dependendo da reação, acho que, acho... acaba acontecendo que o outro vê que surtiu efeito, então, se eu quero adquirir, eu... 
fazer o mesmo processo e, se eu vejo que nem teve resultado, eu já nem faço. 

VALÉRIA - Ah eles entendem bem assim?  

MIRIAM - Tem Ohhh!Ohhh! ... 
EDUARDA - A mãe, ele chega em casa... ah ele tá tão malcriado, eu falo com ele, se vou contrariar ele olha pra mim e faz ahhh (mostra 

língua), mas é que ele está imitando um amigo que faz isso desde o começo do ano. Meu Deus, porque ele não era assim, qualquer coisa 

ahhhh! Ahhhh! Mostra língua e abre a boca meio que xingando, assim, oh! Amigo agora não é para fazer isso, que malcriado, que feio 
ahhh! Mais alto ainda, então, imitando o colega que faz aquilo. E as mães falam da reação. E disse não! Não tais falando do teu filho, tais 

falando do outro, então. 

VALÉRIA - Achei legal que a educadora Eduarda falou que eles tão ali numa micro sociedade e daí um fica... 
MIRIAM - Um mais líder, mais na liderança. 

VALÉRIA - Interage até para tomar o espaço, né? 

ROBERTA – Ele saberem até onde eles podem ir. 
VALÉRIA - E até onde eles podem ir? Qual é o limite? 

ROBERTA - Depende né... depende do que eles estão fazendo... 

EDUARDA - Depende da brincadeira  
ROBERTA - Quem tá brincando, quem tá junto, né? Sempre tem um mais sapeca, maiorzinho. 

EDUARDA- É mais uma questão na organização deles, uma questão de ceder; se ele é meu amigo, eu vou ceder o meu brinquedo, vou 

deixar ele pegar  o meu brinquedo; se ele não é meu amigo, eu vou... aquele brinquedo até o fim até que alguém se imponha. Quem pegou 
esse brinquedo primeiro? Ele! Mas eu quero! Não, o brinquedo é de quem pegou primeiro. Tu vais emprestar pra ele? Não. Eles fazem 

aquela briga. Depois que tu conversou com ele, dá um sorriso e vai lá e entrega pro outro. Ahahaha. 

VALÉRIA –E dos bebezinhos também é assim? 
MIRIAM - Não chega a ser assim, porque eles são menores, né, não tem essa disputa ainda. 

VALÉRIA - Tem a diferença, né? 

MIRIAM - É! Eles estão em outro mundo, não tem essa disputa. No segundo semestre, mais pro final do ano, eles começam a completar 

1 ano, é que um ou outro começa a se sobressair, mas é que são poucos né, a maioria é pequeno ainda. Mas lá na unidade elas estão com 

problemas com a professora do maternal 2, daí, nós estamos conversando esses dias, dando sugestões do que poderia estar sendo feito. 

Uma criança...é ele... do nada, porque a criança... ele disputa, nessa fase de disputa, ela acaba agredindo para adquirir aquilo que ela quer, 
se ela precisar morder, bater, ela vai fazer. Esse não, do nada ele já entra batendo, chutando, mordendo; sabe, do nada ele entrou no 

portãozinho, quando... se bobear ele dá no rosto da mãe também, ele dá no rosto da mãe e não tem o que faça com ele, ele já passeou na 

unidade toda e volta. 
VALÉRIA- Que idade ele tem?  

MIRIAM- Ele deve tá fazendo 2 anos. 

VALÉRIA-Já tentaram descobrir qual a influência da família mais próxima? 
MIRIAM –Não, ele é filho único, e a mãe teve uma história assim: que a mãe um dia por brigar com ele, porque achou que tinha que 

brigar com ele em casa, e bateu nele, e a vizinha dele fez um escândalo, chamou conselho, veio polícia não sei o quê... E ameaçaram tirar 

o filho; quer dizer... e hoje ela deixa fazer tudo, porque podem denunciar ela para o conselho. Eu disse, mas não é por aí, não é por aí, 
então quer dizer, então... quer dizer... tá tudo permissível para o menino, aí ele chega ali na sala, o fato dele entrar limitou o espaço dele, 

ele já fica agitado, ele já fica agitado, então tá bem complicado; a gente tá vendo a dificuldade daquela professora... 

VALÉRIA – E a família tá perdida? 
MIRIAM – É, a mãe é sozinha, ele não tem referência paterna, é, não tem referência paterna. A mãe parece que agora arrumou um 

namorado e quando o namorado tá, ele se comporta um pouco assim, segundo ela, mas tá difícil trabalhar; a gente tá buscando até tentar 

ajudar aquela professora, porque a gente vê que não tem um motivo. Aí agora nós encaminhamos ele para o CMESC e as mães pro 
CAPES, porque a mãe, ela não sabe o que faz, ela tá bem perdida e tá ficando chato porque assim, oh, tem crianças que não estão 

querendo mais vir para sala, com medo dele, as mães já tão querendo que tire o menino e não é por aí... 

TODAS - Não! 
MIRIAM - O menino também é vítima do processo, não é? Então aí como diz a professora para eu chegar todo dia e dizer para mãe: ai 

João hoje... tá complicado pra elas. 

VALÉRIA - Nós vamos entrar no segundo tema nosso que é de família. Hoje o tema (vídeo sobre o que não se deve fazer quando for 
matricular seu filho na creche) não é fácil. Oh! Esse também não é fácil, é tudo comédia rsrsrsrsrs... 

TODAS - rsrssrs... 
VALÉRIA - Pra alegrar! O que está escrito. Ana, tu conseguiu ler? Pera aí que tá... 

ANA - ... é que a letra tá em azul. 

EDUARDA - Tem como tirar a legenda? 
ANA - Não dá. Você pode comprar um por um bom preço. (tradução legenda vídeo) 

VALÉRIA - Você pode comprar um por um bom preço. (tradução legenda vídeo) 

ANA- Aumentar pouquinho. 
VALÉRIA - É o que não se deve fazer, falar para a professora no primeiro dia de aula, tá? Os pais! 

PA - Esse é o nosso filho, ele tá dentro da caixa. 

VALÉRIA - Nós viremos buscá-lo no Natal? 
? - Cruzes! 

VALÉRIA – Repelente. 
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ANA - Antibactericida! 

V- Antibactericida.  
? - rsrssrsrs... 

ANA - Se ele não obedecer... 

TODAS - rsrsrsrs... 
ANA - rsrsrsrs... A criança se envolveu e o pai e mãe (foram embora). 

EDUARDA - e outras- rsrsrsrs... 

ANA - Nós voltamos para buscar daqui há 3 anos 4. 
V- Voltamos para buscar daqui a 3 anos? 

ANA - Se naquela creche existem negros?  

VALÉRIA - Na creche existem o quê? 
ANA - Se nas creches eles matriculam negros?   

VALÉRIA - Coisas que o pai não deve falar, né? Aí são dez coisas e os vários tipos de família, né? E de vocês, como é que vocês lidam 
com as famílias em geral, a primeira vez que eles estão indo para escola, né? Vocês falaram na semana passada que às vezes é mais difícil 

de adaptar a mãe. 

ANDRÉA - O meu já é, o meu é depois, então já passaram pelo meu, daí já fica mais fácil, já tem um referencial, já conhecem mais ou 
menos como é que é. 

EDUARDA - Tem que ter um jogo de cintura. 

ANDRÉA - Mas eu, esse ano, eu fiz diferente, a primeira reunião que teve com os pais eu procurei assim conversar bastante com cada um 
deles, levei vários livros que eu tinha assim de problemas no casamento, de como educar as crianças, levei vários e, no final, eu disse: se 

alguém quiser levar o livro pra ler pode levar, depois devolve, sem problemas. 

VALÉRIA - Problemas no casamento saiu logo? 
ANDRÉA – É, e como saiu e assim pedi pra elas falarem bastante sobre os filhos delas, sobre a gravidez, como é que foi? Então foi um 

momento assim muito interessante mesmo, nesses 12 anos que estou na educação infantil eu nunca tinha feito uma reunião assim. Porque 

geralmente a gente só passa os recados e coisa acaba ligeiro, tu já tá cansada também. Eu disse não, dessa vez eu vou fazer uma coisa 
diferente. 

VALÉRIA - E que tipo de informação vocês têm das crianças no primeiro dia? 

ANDRÉA – Assim, oh! No primeiro dia eu peço pra mãe entrar, eu já preparo uma fichinha, né, se a criança tem alguma necessidade 
especial, jeitinho especial pra dormir, se não come algum tipo de alimento, alguma coisa para gente conhecer um pouco mais, se chupa 

bico, se tem cheirinho? Se tem... 

VALÉRIA - Todo mundo faz essa fichinha assim? 
ANDRÉA - Então um telefone em caso de emergência, só que pode vir buscar para que eu possa entregar; então isso aí no primeiro dia, a 

mãe entrou, eu disse: “Mãe, entra, senta aí!”, e até pra ela participar um pouquinho também e faço essa ficha no primeiro dia . E na 

primeira reunião eu disse: “Vou fazer diferente!”, aí fiz uma dinâmica lá para socializar, aí cada uma conversou direitinho e daí a gente via 
assim a problemática que é a gravidez dessas mulheres, assim... Meu Deus! Cada caso  assim de arrepiar os cabelos, então, aí, a gente já 

vai conhecendo um pouquinho de cada um, né? Já sabendo que a criança às vezes é mais agitada, assim, nasceu prematura, então é bom 

esse contato e assim elas adquiriram mais confiança, assim, porque, na primeira... elas já chegam, assim, meio ressabiadas (olhos 
arregalados), então eu disse: “Olha, gente, aqui é assim, não é porque é professora porque eu já tenho fama, assim, de ser brava...”, então, 

tinha muita mãe que depois dizia: “Ai meu deus eu fazia uma ideia tão diferente de ti e agora saí assim como uma impressão tão boa!”... 

Eu digo assim: “Ai que bom!”, eu disse rsrsrs... Que bom é que eu gosto das coisas certas, então, se tem que chamar a atenção da mãe eu 
vou chamar, vou dizer: “Olha mãe, é assim e assim...”, então muitas não compreendem... ah! bababa (protesto), não é assim, tem que ter 

limites, criança tem que ter limites, se não colocar limites agora, depois tu não consegue mais, mas assim... 

VALÉRIA- Então, sempre tenta passar uma orientação para quando chegar em casa, porque deve ser complicado... 
ANA- Isso porque tem muitas mãe que... 

MIRIAM - Até pra não fugir muito da nossa rotina também, porque é complicado pra criança determinado momento ela de um jeito e 

quando vai para casa é de outro, é bem complicado!  
EDUARDA - Mas é importante fazer o que ela tá fazendo, é o que a gente faz também, porque quando e a primeira vez que tu recebe 

aquela mãe... tem casos de família, só tem aqueles que se preocupam, que é um pedacinho deles que tá deixando pra ti.  

EDUARDA - Eles vão chorando, deixam dormindo e saem chorando então...  
MIRIAM - Isso! É quando tu passa essa segurança, o que acaba acontecendo, né? Manter sempre claro... assim oh!  Não porque a gente 

não vai dar atenção... É porque quando a gente tem um em casa, tu consegue dar atenção agora, com o número que se tem na sala, por 

mais que esforce, vai ter dias que ela vai chegar, ela vai estar chorando. Mas isso não é porque não tenha tido dado atenção a ele, mas 
diante da rotina é o que a gente acaba tendo o que fazer. Então, mas conforme as tuas ações, a tua conversa, você percebe que elas passam 

a ter confiança, e uma vez que tu ganha essa confiança da mãe, pronto! 

VALÉRIA- Tem uma crença que eu não sei exatamente até que ponto se é verdade ou não. Que acho que até por conta da dificuldade de 
vagas, às vezes, na creche, que algumas mães querem deixar lá para se livrar. Vocês têm essa sensação? 

MIRIAM – Tem, é triste, mas tem. 

EDUARDA - Tem bastante! Elas não querem que os filhos, elas querem entregar os filhos, vão pegar no final do dia e entregue bem 
rápido que não converse nada, que não reclame nada e que a criança venha ilesa pra casa sem nenhum arranhão, com a roupa limpa... 

MIRIAM - E, por favor, não deixe dormir no final da tarde. 

BRUNA - Essa é a forma é mais comum. 
MIRIAM - Isso tem bastante, é o que tu mais encontra, quando ela chega a sexta-feira: “Meus Deus, dois dias em casa!” 

LÉIA - Sábado, domingo e feriado é um dia atribulado. 
MIRIAM - Aham! 

EDUARDA - Essa semana a gente tá com um caso bem engraçado. Chego achar engraçado; eu falo pra elas: “A vaga não é de vocês, a 

vaga é da criança. A partir do momento que ela tá matriculada vocês podem deixar, eu só não quero que vocês façam da escola um hotel, 
só vai levar a criança quando bem quiser”, deixei isso bem claro na reunião. Até tem uns acordos comigo, eles podem levar a criança mais 

tarde, que eu sei quem tem vontade de ficar com o filho, quem pode ficar com o filho. 

VALÉRIA – “Mais tarde”, no início da manhã? 
EDUARDA - No início da manhã ou até depois do alm...  do meio-dia que ele pode ficar com a criança. Aí tem uma que não trabalha todo 

dia ela vai pro... e deixa a criança e fala assim oh! “Não, hoje eu tô fazendo uma pesquisa, uma entrevista de emprego oh!”, “Essa semana 

tô com 2 emprego pra ver, mas eu venho buscar ele cedo”. “Não, mãe, tudo bem, tu sabes que a gente fecha às 7 horas, se tu não vieres 
buscar depois rsrsrsrs...  se tu vier buscar depois das sete a gente chama o conselho”. “Não, não, hoje mesmo.” Ela deixou o menino e 

ficou no telefone... aí... “Emprego bom, arrumei!”, mas, aí, dando sempre uma desculpa com medo de perder a vaga. Por mais que se fale, 
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“Ah! não sei o quê...” (a mãe ao telefone), fui obrigada a entrar no banheiro para rir rsrsrsrs... 

MIRIAM - É essa, é a nossa realidade, é triste, e isso desde que nós entramos até hoje, a história é a mesma. É isso; antes existia até um 
respeito e um certo receio em dizer que não estavam trabalhando, elas ficam apavoradas, elas se esquivavam, se escondiam; hoje não, hoje 

elas já são mais abertas, mas é... 

VALÉRIA - E se a vaga é da criança! 
MIRIAM - Isso! E até porque já é um direito da criança de estar na educação infantil, fazer parte do ensino da educação infantil, muitas 

sabem disso, então não teriam porque estar trabalhando, só que é o afeto perdeu! Sabe, ela não tem mais, ela não quer saber, por favor, não 

vem me dizer... está doente que me incomoda, não sei o quê! Como nós tínhamos uma gente na semana passada... retrasada... eu estava 
com 3 aftas em cima e 2... uma embaixo, eu não falava, comprei aquela pomada Mucilon*, então elas vinham falar comigo e eu uauauaua 

(simulando fala complicada) eu não podia falar da dor. Nós tínhamos 1 no maternal, o anjo isso aqui (lábio inferior) dele tava inchado, 

porque toda essa região aqui criou uma úlcera, só ficou uma coisa só, aquela coisa grande, aquela custema grande, o menino babando 
direto, nem água ele bebeu, aí disse pra professora, bem metida, né!?  Já fui lá, fiz um rascunho pra ela, faz esse rascunho, manda assinar, 

passa responsabilidade pra ela, não tem? Aí chamamos a coordenação e não aceita na sala enquanto ele tiver desse jeito ou que ele passe 
por um médico e venha com a medicação, porque tá demais; o anjo vai ficar doente porque não come. Ela simplesmente olhou pra ele e 

disse: “Eu não acredito que eu vou ter que ficar com ele assim”. 

ROBERTA - A mãe? 
MIRIAM - A mãeee! A mãe! Aí, no outro dia, ela de manhã cedo, como a gente, as da tarde não são as mesmas da manhã, ela bem 

vivaldina levou de manhã cedo, sete e cinco, só que ela esqueceu e achou que a professora não deixar nenhum comunicado pra gente da 

manhã. Levou... e ia deixar o menino, e o médico tinha afastado 4 dias, aí a gente: “Não minha senhora, não tem problema, pode deixar, só 
que a senhora tem que trazer a declaração do médico porque ele ontem foi pro médico”. Ela olhou bem séria: “Ai, é!”. “Se a senhora 

trouxer, a senhora me dá, eu recebo e, caso contrário, a senhora vai ter que esperar a coordenadora e a professora”. Daí, ela foi e 

apresentou, tava o atestado, que tinha o encaminhamento da unidade da creche e ali o médico observou que era 4 dias afastado pra 
tratamento em casa, e ela queria deixar o menino, “porque eu não posso perder essa faxina”... 

VALÉRIA- Ao que se deve isso, será? 

LÉIA - Tem que criança que fica de janeiro a janeiro. 
MIRIAM – Isso, tem, tem. Entra de bebês, com 2 e 3 meses, só sai aos 5 anos de idade de janeiro a janeiro. 

MIRIAM - É uma falta de amor, falta de vínculo... 

BRUNA - Os pais em casa e querem que a criança fique lá na creche. 
MIRIAM - Isso! 

EDUARDA - Elas vão buscar as crianças na colônia de férias de biquíni. 

MIRIAM - Isso! 
MIRIAM – Tá, mas tu diz pra mim, esse fato que tu favorece, tá, mas aí essa leitura que tu fazes é viável.  

VALÉRIA - Eu só to imaginando, né? Será... eu fico tentando achar uma explicação por dois lados. Será que no orçamento doméstico 

economiza pra eles? 
MIRIAM - Tá, mas aí tu vê assim em contrapartida, tu favorece que ele tenha mais filhos, porque eu não tenho gastos, porque o bolsa 

família está pra quê? Quanto mais filho, mais eu ganho. Nós temos uma lá que está indo pro quinto, ela não tem o que comer, as crianças 

entram às sete e saem às seis e trinta e cinco, seis e quarenta e cinco; as duas mais velhas já passaram nas minhas mãos lá no Nossa 

Senhora de Lourdes, os outros dois estão lá na unidade conosco e ela está grávida ganhando o quinto.  

EDUARDA - Isso quando não...?  

MIRIAM - Onde eles moram, porque eu sei, eu já fui visitar a casa deles, eles moram ali na rua Uruguai, é um bequinho, é um bequinho 
estreitinho, foi um terreno que acabaram fazendo daquele terreno... fizeram bequinho pra dividir os casebres, que simplesmente casebres, 

bem em frente à praça da Pipa, ali, sabe, ali a rua do meio, que eu acho que é a rua da Rosa Shultz, bem em frente, são uns bequinho bem 

estreitinho, são cinco casebre que têm ali uns amontoado. A mãe e eu fui lá uma vez no Natal, uns 3 anos seguidos, fui assim... meu Deus 
do Céu, era umas tábuas assim, sabe aquelas tábuas quando tu tem fogão à lenha dentro de casa, tá tudo preto, o chão não tem chão, é chão 

batido, uma pobreza, uma tristeza. (A educadora fez um comentário de cunho privado, sendo inadequado transcrever literalmente o 

trecho da conversa por motivos éticos, apesar de os nomes fictícios adotados.) 
VALÉRIA - ... escutando a explicação? rsrsrsrs... 

MIRIAM - Ah! É, deve ser...( A educadora fez um comentário de cunho privado, sendo inadequado transcrever literalmente o trecho da 

conversa por motivos éticos, apesar de os nomes fictícios adotados). 
VALÉRIA - Tem o sistema escolar, mas não tem um outro sistema que está falhando também? 

MIRIAM - O sistema de saúde, porque uma mulher dessa já tinha que ter feito laqueadura! 

ROBERTA - As creches pode tudo agora, os pais podem tudo, chegam a hora que querem, saem a hora que querem. 
ANDRÉA - O prefeito cria, é só botar na creche, agora dá tudo: comida, uniforme, fralda; dá tudo, elas não precisam levar nada. 

ROBERTA - Daí é fácil... 

ANDRÉA - E quando vai, tem que ir limpinho, Deus o livre se tiver com cocô... 
MIRIAM - Não, não... 

VALÉRIA - E outra coisa, as mães... tirando esse lado que... 

MIRIAM – É, tem disso, tem, nós tava conversando com a Bruna, não é só aquele paupérrimo que tem essa concepção não, nós temos 
também aquelas pessoas que têm um poder aquisitivo bom e tem o mesmo procedimento, tem o mesmo procedimento. E a gente sabe que 

eles poderiam deixar em casa também, porque tu vê agora, nós vamos ter um recesso de 8 dias, 8 dias, nossa unidade, 130, nós reduzimos 

49 ou 50 crianças, nós conseguimos reduzir, só que dessas 50 tu ainda reduziria para 10 que são os 10 que realmente não têm com quem 
ficar. Mas os outros têm, mas tu não pode dizer nada; tem uma que tá de licença em casa agora, tá no quinto mês de  gestação e vai levar a 

menina: “Eu ficar com ela dentro da minha casa não, não, vou me incomodar”. E nós não podemos dizer nada. 
ANDRÉA - Lá na nossa creche a gente diz o seguinte: “Antes de fazer a matrícula tem o termo de compromisso”.  

ROBERTA - Não adianta nada! 

ANDRÉA - Não! Mas nós colocamos uma cláusula assim que a mãe coloca assim: “Estou ciente de que o mês que eu tirar férias meu 
filho ficará comigo, caso contrário não terá direito à colônia de férias”. Nós colocamos essa cláusula aí. 

EDUARDA - Bem interessante! 

VALÉRIA - Mas assim tem um... o que eu acho é que falta consciência do... porque eles precisam ficar com o filho. 
ROBERTA - Elas sabem, elas sabem, elas não querem ficar. 

ANDRÉA - Isso porque a criança também precisa de férias, ela precisa sair da creche. 

ROBERTA - Elas sabem! Elas sabem! Elas sabem! 
ANDRÉA – A gente vai e fala: “Oh! Tem o recesso, gostaria que a criança ficasse em casa, não é porque a gente não quer que ela venha, 

é porque ela também merece as férias”. 
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MIRIAM – Claro! 

ANDRÉA -Você tem que pensar que vai enjoar de tanto tá aqui na creche, que vai chegar um hora que não vai querer vir mais. 
MIRIAM - E isso vai refletir lá no ensino fundamental, ele tá esgotado. 

ANDRÉA - Isso então é pra ele ficar em casa, fazer coisas diferentes, sair dessa rotina. Então algumas que entendem e tem umas que não 

querem nem saber. 
MIRIAM - É porque eles saem dali de bebês, até 5 eles vão para escola, da escola a grande maioria deve acontecer isso, tem sempre o 

antigo COM... que hoje é MEC contraturno, então, se ela tá de manhã na escola, à tarde ela está no contraturno; se está de tarde na escola, 

ela tá de manhã no contraturno. Ou seja, até os 14 anos ela tá com o dia dela agendado, ocupado, só que ela tá esgotada, ou tu acha que ela 
chega lá no primeiro ano básico, segundo, terceiro: “Ai que lindo, como eu gosto”; não, ela tá esgotada, ela quer fazer bagunça, tá 

esgotada. 

EDUARDA - Eu fico pensando assim no emocional dessa criança, porque é preciso ter esse equilíbrio emocional e eles não têm, não vão 
ter, eles não têm um pai com quem contar, eles vão pra casa praticamente pra dormir. 

VALÉRIA- É falado esse tipo de coisa? 
EDUARDA - Às vezes falamos. Às vezes assim a gente fala, fala, surte um ou outro efeito que a gente fica feliz. Semana passada... nós 

temos uma mãe que trabalha 12 horas num shopping, ela tá juntando dinheiro para comprar a casa dela. Então ela trabalha pra caramba; a 

patroa poderia ter 2 funcionárias, mas tem só ela porque ela pediu pra ganhar dobrado, aí na sexta-feira ela ganhou uma folguinha e foi 
levar ele na creche; a gente nunca mais tinha visto ela de tanto que ela trabalha. Aí ela levou ele na creche e ele chorou, chorou, chorou 

que não queria largar a mãe, eu falei assim: “Aí, Adriana, ele sente tanto a tua falta, quando tu começou a trabalhar, ele chorava direto, ele 

ficava triste, ele só queria ficar amontoado num cantinho,  enrolava num cobertor e ficava quietinho. Ele sente tanto a tua falta, dá bastante 
atenção pra ele quando tu tá em casa nem que tenhas que acordar ele”. Aí, sei que ele meio que não escutou, e virou aí segunda-feira, 

ontem, pegou uma folguinha de novo de manhã pra ficar com ele e trouxe ele só à tarde. Isso pra gente já é uma maravilha. 

VALÉRIA - É porque é duro pra mãe também chegar e admitir, né? 
EDUARDA - Eu sei que ela tá fazendo que ela precisa daquilo, ele é novinha, que ela tá querendo conquistar, e ela precisa ter um lugar 

pra deixar o filho. Ela tem que ter consciência que o filho precisa dela. 

ANDRÉA - Ele precisa de atenção dela também. 
VALÉRIA - Será que é explicada pra eles a condição da mãe? Outra coisa assim... isso tá... isso é fato que elas procuram, que é 

economicamente interessante, que tem uma série de... alimentação e cuidados que a escola assume. Mas em relação ao desenvolvimento e 

aprendizagem, elas têm esse reconhecimento, querem saber sobre o que as crianças aprendem lá dentro? 
MIRIAM - Tem, mas é poucos. 

BRUNA – Não. 

EDUARDA -?  
LÉIA – Sim. 

ROBERTA – Poucos. 

ANDRÉA – Tem, porque eu faço assim, agora foi a primeira avaliação pra casa né, lá na última página eu coloco parecer dos pais... 
VALÉRIA - Como ele tá! 

EDUARDA - Ai que legal! 

ANDRÉA - Seu espaço para botar sugestões, alguma crítica, um elogio, seu espaço para botar o que quiser, então, assim, os pais 

escrevem, é muito interessante, tem aqueles que dizem como o filho tá, melhorou, como tá mais falante, como tá mais se movimentando 

melhor... 

MIRIAM - Só que é interessante, em contrapartida tem aqueles que colocam, escrevem, que ficou feliz que ele é bem cuidado, que vocês 
cuidam, que ele tá assadinho, para te ver como ainda tem, não tem a visão do ensino, tem só a visão do cuidado, que meu filho tá bem 

seguro. 

ANDRÉA- Só que, na primeira reunião que eu faço, eu deixo bem claro que ali é desenvolvido um trabalho pedagógico, que eles não tão 
ali só para gente cuidar, trocar fralda e dar comida, que ali ele vai aprendendo, vai se desenvolvendo, então, isso tudo na primeira reunião 

deixei isso bem claro. Então acho que esse ano tá surtindo bastante efeito, assim essa primeira reunião foi... eu já deveria ter feito isso 

antes. 
MIRIAM - É eu já faço a minha avaliação com eles eu faço de forma diferente, eu faço... em como se faço um portfólio de cada um o seu, 

cada atividade procuro fotografar e colocar pra ele qual foi o eixo que eu direcionei aquilo ali, como nós fizemos e o que eu avaliei pra ele 

saber quando o filho está brincando, aquele brinquedo não está por estar, tem uma razão para aquilo ali, se está tomando um banho, tem 
uma razão para ele tomar um banho, se ele está comendo, tudo para que eles também aprendam isso, em contrapartida tem esse espaço 

também onde o pai tece o seu comentário. Mas tu vê que ainda tem muito disso carregado ainda neles, sabe que... “Ai, eu fico feliz, eu 

amo que vocês amam eles, tá bem cuidado, que vocês tem amor, carinho”, ou talvez aquela coisa assim: “Ah! Se eu agradar elas aí, elas 
cuidam bem deles, daí tu encontra, mas em contrapartida também fica feliz aqueles 1, 2, 3, até, 4 depende da quantidade daquele pai que 

sabe olhar, ele tece um comentário do desenvolvimento do filho, ele não vem rasgar cedo* contigo, entendeu, ele é verdadeiro, sabe de 

como o filho entrou e como ele tá naquele momento, o que aquilo contribuiu e isso é importante pra gente. Que seja uma semente que tu 
vai colher... 

VALÉRIA - Bem menos são os que reconhecem esse papel? 

MIRIAM - É isso não, mas tem, tem. 
ANDRÉA - Pelo menos na minha turma mais da metade reconhece, pelo que voltou da avaliação, pelo que eles escreveram né? 

MIRIAM - Uhum! Eles gostam de participar se manda alguma coisa pra eles pra casa. 

ROBERTA – A gente? Com a família, as três que me deram retorno foi na reunião dos professores e casal que elogiou, consideraram o 
lado da aprendizagem e não só do cuidado. 

VALÉRIA- Que sente diferença na criança. 
ROBERTA - Esse? 

EDUARDA - Quanto mais contato tu tens com os pais, mais a gente conhece a criança, apesar de tá todo dia com ele, quanto mais contato 

tu tens com os pais, até o jeito como ela falou, até o jeitinho que dorme, às vezes eu tô com um menino com problema de constipação... 
“Mãe, se ele ficar assim, eu te chamo?”. “Tu me chama, mas se tu vê se só tá se trancando e enrolando pra não fazer porque quer brincar, 

aí tu tenta conversar com ele, dá um livrinho na mão dele”. “Ah! Tá bom, mãe, e que eu faço assim, mãe, mas às vezes ele começa a 

chorar”. “Ah! Se ele começa a chorar, se tu vê que ele tá muito apavorado, aí tu me chamas para entrar nesse acordo com a criança, porque 
ele tá com o problema de constipação”. Mas a gente não sabe até onde ele tá usando aquilo pra chamar a atenção... “Que tal, né, eu fazer 

assim e assim, mãe?”... 

VALÉRIA- Tu estás nesse período de tirar a fralda? A idade dos teus? Mas, até por tirar as fraldas, às vezes, acontece isso ainda? 
LÉIA - Na verdade é que a gente tá sempre conversando com os pais, passando as coisas, eles têm pergunta, a gente informa, a gente 

pergunta o que aconteceu em casa. 
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VALÉRIA - Porque numa creche eu fiquei surpresa que a grande parte das crianças iam de van? Bebês? 

MIRIAM – Sim. 
ROBERTA - Aham! Chique! rsrsrsrs...  

VALÉRIA - Triste por um lado! 

ANDRÉA - Uma coisa tão fria né? 
BRUNA - São bebês! 

ANDRÉA - Tão pequenos, né? 

ROBERTA - É chique! Não tem como né? E daí leva e traz, tem lancheirinha junto... 
MIRIAM - Nós transferimos, tínhamos um, conseguimos transferência ali pro Regiane, foi ali pro Regiane o Ariel. 

VALÉRIA - Vocês que fizeram? 

MIRIAM – Isso, junto à secretaria, tentamos conseguir essa transferência, porque ele estava indo e vindo de Topic? Ele recém tinha feito 
1 aninho, então a mãe morava na Fazenda quando matriculei, daí mudou pro São Judas e aí ficou indo e vindo de Topic, chegava à creche 

sete, sete e cinco, e só ia embora quinze pra sete, dez pra as sete, quando o moço da Topic passava, mas até que o rapaz era cuidadoso, 
sabe, a gente ficava feliz que era rapaz cuidadoso, atencioso com o menino. Mas mesmo assim, né, uma coisa fria. 

VALÉRIA - Daí perde essa comunicação também? 

MIRIAM - Isso não tinha, era só por telefone. 
ROBERTA - Tem uma menina que trabalha aqui, ela morava em Itaipaiva, tinha 4 anos, acho absurdo, ela chorou por vaga e não deram 

vaga pra moça. O filho dela ia às sete hora da manhã, ela trabalhava lá, separou-se e tentaram vaga aqui e não conseguiu e veio morar pra 

cá e o menino ficou na creche em Itaipava, o menino ia às sete horas da manhã e voltava às 07 horas da noite até chegar em casa já era 8 
quase dormindo, ficou em uma creche em Itaipava. E uma funcionária essa uma pessoa que precisa não funcionária da prefeitura, nunca 

fui não tem ninguém pra... não tá conseguindo vaga tem pagar ticket, ganham uma miséria cada aula para poder deixar a criança e poder 

trabalhar na Itaipava. 
VALÉRIA - É que tem? Mas falando em aprendizagem... Vamos passar filminhos Ana, vamos passar... que graça... eu gosto de um da 

Beyoncé? Vocês conhecem? 

ANA - É o filho da Beyoncé. 

VALÉRIA - É o filho da Beyoncé? (brinca com a situação). Mas é muito interessante para a gente observar no aspecto de 

aprendizagem, né? Acho fantástico... prestem... não me canso de olhar o que ele faz. Prestem atenção no vídeo, olhem elas no 

vídeo, tá... que ele tenta imitar. 

ANDRÉA - Gostoso! 

TODAS - Rsrsrs... 

MIRIAM - Oh! Pezinho... rsrsrsrs... 
EDUARDA - Cansou. 

MIRIAM - Não é porque ela baixou àquela hora, e ele baixou mais tarde. 

TODAS - rsrsrsrs. 
EDUARDA - É imitação, né?  

VALÉRIA - Essa interação, né? 

ANDRÉA - Tem uma menina, a Mariela, já tem 2 aninhos, então a gente troca a fralda deles. Ela pede a luva e pede a fralda, ela vai lá 

pega boneca e aí ela, meu Deus, um dia parei só pra ver o sufoco que ela tava, ela levantava a perna da boneca e tentava colocar e ficou 

uns 10 minutos naquela manobra; eu digo: meu Deus, que coisa, e ficava até que ela conseguiu colocar mais ou menos. 

ROBERTA - Elas gostam de imitar... 
ANDRÉA - Eu olhei assim eu digo: “Meus Deus do Céu!” 

MIRIAM - É imitação né?  Eles veem a gente fazendo e querem fazer na boneca também. 

VALÉRIA - A criança?...  Uma atividade, né? 
ANDRÉA - É engraçado... é que os meninos também querem, uma pede uma luva e uma fralda, um vem tudo atrás eu também quero, aí 

dou uma luva e uma fralda pra um e daqui a pouco a sala assim que é só luva fralda e boneca. Mas é bem interessante que não é só as 

meninas, mas os meninos também e daí dou uma luva e uma fralda. 
VALÉRIA - É que eles veem né? 

ANDRÉA - Veem a gente fazendo e querem fazer também, que vão ser bons pais, bons pais. 

ROBERTA – Os meus é de limpar o armário, tenho foto deles, todo mundo limpando o armário com lenço umedecido, ele tava 
molhadinho, né? Aí, esses dias, tava uma bagunça, eu disse chega de lenço, ninguém mais vai limpar armário hoje. Daí, a Isadora também 

o nome (?), ela cuspia na fralda, a gente via ela cuspir e passava o pano na boneca.   

MIRIAM - Tava molhado! 
TODAS - rsrsrsrs... 

ROBERTA - ...? Aí eu não disse nada, né?  Aí, eu esses dias contando pra mãe dela, daí ela tinha 1 ano em casa com visita ela, pau e pau 

cuspindo e dá-lhe passar pano com o cheiro dela e dá-lhe cuspir pra limpar, como é que pode, né?  
TODAS - rsrsrsrs... 

EDUARDA - rsrsrrsrrs... 

ANDRÉA - Eles imitam a gente mesmo olha... 
EDUARDA - E é aí eu fico triste quando eles imitam alguma coisa negativa rsrsrsrrs... Às vezes, o jeito... eu disse: “Meu, o que o pai não 

vai pensar né?”.  Querido, deu agora é pra ficar quieto na hora da refeição, não pode ficar correndo pelo refeitório. Aí, daqui a pouco, eles 

falando assim, é que lógico que eu não vou me passar do jeito que eu falo, eles fazendo igualzinho, dá uma dor, ai meu Deus, ele me 
imitando rsrssrsrs... 

TODAS - rsrsrsrs... 
LÉIA - E quando eles... aí eles roncam, né? E vai o outro lá e mete pau (educadora levanta o braço) naquele que... A gente tem que correr 

pra atender... 

EDUARDA - E repreende também rsrsrsrs... 
LÉIA- E mete o pau naquele que... a gente tem que...   

VALÉRIA -... tem isso né, ele recebeu umas... 

TODAS - rsrrsrsrs... 
EDUARDA - Eu tava esses dias no pátio, eles de motoca pra lá e pra cá. E tem uma que é que nem a tua... 

ROBERTA - Isadora 

EDUARDA - Tudo que a gente faz ela faz igual... Aí, eu olhando... de olha nela, que tava do meu lado, aí, ela olhando pra mim e eu 
olhando pro colegas, aí eu vejo que eles têm mania agora, aprenderam a pedalar rápido, aí eles pedalam e batem um no outro. Aí eu fiquei 

olhando, fiquei fazendo cara feia pra um que tinha se batido, ela olhou, olhou pra mim viu como que tava a mão (educadora coloca mão 
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na cintura e fez cara séria, feia, ao relatar que a criança a imitou). 

TODAS - rsrsrsrsrs... 
EDUARDA - Meus Deus, eu beijei ela toda. rsrsrsrs... 

TODAS - rsrsrsrs... 

EDUARDA - Um cutuca desse tamanho (refere com mão o tamanho da criança) rsrsrs... 
ROBERTA - Eu tenho um bem pequeninho lá no berçário, o menorzinho, ele só perturba as meninas, ele vai atrás das meninas direto, 

direto, direto, se ele quer brincar. 

VALÉRIA - Quantos anos, quantos anos? 
ROBERTA - Eu tenho de 1 a 2 anos. Ele é o mais novinho que eu tenho, ele já anda, ele e é bem esperto. Aí só vai atrás... Aí ontem o pai 

da Salete chegou, né? Só que ele é baixinho, e o pai da Salete é baixinho também. Eu disse:  “Ah! Vou falar com o pai da Salete, é 

baixinho que nem tu, te cuida!”. E quando o pai da Salete chegou, ele tava atrás da menina de novo aí, que aí ele não se defende, aí ela fica 
chorando, né? E disse: “Olha só, Fabrício, quem chegou, o pai da Salete”. “O que foi professora?”. Aí eu disse: “Não, ele tá perturbando a 

sua filha”. Aí ele assim: “Tais brigando com a minha filha?”. Aí o menino pro pai... oh! Aí o menino pro pai... oh! Rsrsrsrs... 
TODAS - rsrsrsrs... 

ROBERTA - O menino brigando com o homem rsrsrsrs... Meu Deus do céu! Não quero mais nada não, o menino brigando com o pai da 

guria rsrsrsrs... dele brigar com ela, ele vai atrás das meninas direto, da Salete mesmo, porque ela é bem maior do que ele, né? Daí ele 
anda... que aí ninguém bate nele, ninguém briga com ele, porque ele pequeninho... Ele começou aprender a andar segurando em nós 

(mostra a perna) e nos colega, daí ele segurava pra se firma em pé, aí ele acostumou assim, e aí agora ele quer brincar e vai (faz com a 

mão vai junto).  
VALÉRIA - Ele fica atrás direto!  

ROBERTA – Sim. 

MIRIAM - Ele te imitam também quando tu vai contar uma historinha, vai contar a história, aí, de repente, muda o tom de voz, já sabe o 
que vai acontecer, ou vai cantar música, não precisa nem mais fazer gestos, primeiras vezes faz os gestos, depois tu começa só cantar a 

música, eles já vão, faz com o dedinho (educadora aponta dedo palma da mão), faz o que tem que fazer, porque eles já sabem, não 

cantam, os bebês, os menores, eles vão fazendo os gestos conforme tu vai cantando. Quer dizer, ele faz a assimilação do que ele ouve, e 
ele faz a assimilação do que ele ouve, ele sabe o retorno que ele tem que dar. E é interessante ver eles viajarem depois colar a historinha na 

parede, em sequência, tira fotocópia maior e cola na parede e depois eles vão lá com a pontinha do dedo, fazendo a leitura relembrando 

aquilo que já foi contado. E é lindo ver eles fazerem isso. E aí chama o amigo do lado, cada um aponta pro lado e aí na linguagem deles.  
ANDRÉA - Conta a história pro os outros né? rsrsrsrs...  

MIRIAM – Isso. 

MIRIAM - É lindo vê-los fazer, sabe? 
VALÉRIA - Aí vocês não filmam não? 

MIRIAM - Eu fotografo só né! É lindo, é gostoso de ver... 

ROBERTA - Tenho uma placa de também... Quando faz uma história...? Tem uma placa de PVC transparente que eu comprei. E 
dependendo a... o... vamos supor, da festa junina boto tudo de festa junina, né? Agora na Copa botei tudo do Brasil, né? Fiz com a 

mãozinha deles por fora, né? Fiz bola de papel e colo no quadro “Ah! Brasil, Brasil”, agora a placa quebrou, que acho que foram pintar a 

sala, botaram pra rua, bateu o vento caiu e quebrou. E aí tô 2 semanas sem a placa, daí, assim, “Basil, Basil?”. Aí, eu disse assim: “Onde 

que tá o Brasil?”. Eles vinha da rua e sempre tava ali, não estragava, escute agora “Onde que tá o Basil? Basil?, Basil?”......? É ótimo! 

EDUARDA - PVC transparente? 

ROBERTA - Quero comprar outro, mas só que... 
VALÉRIA - Não é um acrílico? 

ANDRÉA - Isso! Muito bom! 

EDUARDA - Ah! É acrílico! 
ROBERTA - Eh! Tem suporte dos dois lados, né? Que daí as crianças batem e aí não quebra. Em 2 anos já! Quebrou agora porque... 

EDUARDA - Tu fixou na parede ou não? 

ROBERTA - Isso! Euu... (gesticula com a mão ) 
ANDRÉA - Parafusou?!  

ROBERTA - Parafusei! Só que eu cobri com um negócio de alumínio, aí, boto uma beradinha de alumínio.  

ANDRÉA - Um acabamentozinho! 
ROBERTA – Isso, pra não ter perigo!  

ANDRÉA - Pra não se machucar! 

ROBERTA - Isso! Aí vamo supor, né, quer mudar o tema, aí bota 8 folhas de papel cartão atrás, né? Aí bota as figura na frente, depende 
do tema bota as figura... 

VALÉRIA - Tu fez tipo um porta-retrato? 

ROBERTA - Isso! ... Não quero trocar daí é figura demais, né? Aí eu boto umas figuras de peixe bem legal, aí eu desparafuso tiro, aí eu 
arrumo e encaixo de novo. No primeiro ano que eu comprei eu peguei, eu botei a foto dos dias das mães, peguei...? As fotos das.. pra 

mães, tinha que ver a choradera de ver as fotos das mães! 

TODAS - Aham! rsrsrsrsrs... 
ROBERTA - Uma choradera! Eu disse: “Meu Deus, né?”. Fiquei com peninha, né? Mas ficou bem legal, né?  Não... Eu tive que tirar 

porque... 

VALÉRIA - Você tem espelho? 
TODAS – Sim. 

ROBERTA - Tem. Só que o meu espelho é no alto, eles se vejam só é no alto, aí boto CD, eu tenho uma caixa de brinquedo grande, é 
tudo colado com CD, tanto é que...? E agora essa semana tem que colar do outro, aquele CD espelhado, né? 

MIRIAM - Aí reflete! 

ROBERTA - Aquele CD espelhado, aí eles se vejam no CD, e é como se fosse no espelho. Eles adoram, aí fica bem pertinho deles, né? 
VALÉRIA - Eles têm consciência de que são eles? 

ROBERTA - Têm. E eles sabem o que eles fazem assim... eles são pequeninhos maas, agora aquele daaa é o projeto da FAMAE, tô 

participando, aí pintei as camisetas pra eles, aí o menino chegou pra mãe dele, mostrava o pé (a educadora bate com os pés), mostrava a 
mão (palma das mãos para o alto) aí a mãe dele assim é uma dessas que deixam na creche porque é mais prático, né? Ah! Que foi meu 

filho? Que foi? Aí ele apontava pra camiseta só que a camiseta tava pendurada atrás da parede onde a mãe não via, né, atrás da porta. Aí 

eu disse não, ele tá mostrando o que ele pintou. Aí ela ah! Ti pintou hoje? Aí ela, eu convidei ela pra entrar pra assistir. Come que pode, 
né? Ele já batia assim com o pé no chão pra... ela achava que ele tava reclamando de alguma coisa.  

LÉIA - Conta o que ele fez, né?  
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ROBERTA- Não, ele queria mostrar que ele pintou com o pé. Daí, passei tinta no pezinho para fazer o trabalho, né, e ele queria mostrar 

que ele pintou com o pezinho, pra que ele usou o pé, né? Foi bem legal! Aí ela disse: “Ah! Você também trabalha aí”. Eu disse: “Pois é, 
né?”. É porque ela bem enjoadinha! É porque ela quer deixar, ela tava de licença e o menino direto, direto, indo pra escola. Ele tá bem 

agressivo, bem, bem no comecinho, ele me pegou no rosto dum nenêm e arranhou ele todo (a educadora faz que arranha o rosto). Porque 

ela tá em casa com nenêm, né?  
VALÉRIA - Ahhh! Com outro! 

ROBERTA- Ela não quis ficar em casa com ele, é aí fomo conversando... até para ela tomar cuidado com a menina dela em casa né? 

Porque se ele fez isso com bebê...?  
LÉIA - Isso sempre acontece com nenê fora de época. Sempre sofre! 

VALÉRIA - É? 

LÉIA - Aham! Lá aonde eu trabalho é assim. 
VALÉRIA - Ciúme de vocês? 

ROBERTA - E aí ele pega as boneca pra brincar e daí... 
LÉIA - Aham! Bastante. 

VALÉRIA - Eles ficam com ciúme! 

ROBERTA - E aí ele tá com trauma em casa. 
EDUARDA - Tem, tem. 

VALÉRIA - Tem que dividir o amor de vocês com vários, né? 

EDUARDA, ROBERTA, LÉIA e ANDRÉA - Quem chega que precisa de mais atenção, né? Tá começando a entrar no ritmo, né? Quem 
chega por... né? Aí, esses... os mais velhos? E que vê quando é de idade muito diferente.  

EDUARDA - Os que chegam por último....   

VALÉRIA - Tem outro, Ana? Esse é o da Ana. Eu escolhi um, ele escolheu outro rsrsrsrs... 
ANA - Tu queres que eu coloque o do espelho? (vídeo) 

MIRIAM - Pode ser, pode ser!  

ROBERTA – (Faz comentário baixo com ANDRÉA). (?)  
TODAS - rsrsrrs... 

EDUARDA - Ai que... ? rsrsrsrs... Ela foi vê se não tava aí dentro rsrsrsrs... 

ANDRÉA - Tá procurando rsrssrs... 
EDUARDA - Ai que engraçadinha!  

ANDRÉA - Eu vou bater! rsrssrs... 

TODAS - rsrsrsrs... 
EDUARDA - Tá lá dentro! 

ESTAGIÁRIA - Rsrsrsrs... 

VALÉRIA - É a única explicação né? 
MIRIAM - Uhum! (Balança cabeça e aponta com a mão para o vídeo e concorda com o que disse a mediadora.) 

ANDRÉA - Que será tá pensando?                                     

VALÉRIA - Que olho grande né? 

ESTAGIÁRIA - Rsrsrsrs... 

VALÉRIA – É, tem um olhão! 

EDUARDA - Ela não se conforma, né? 
ANDRÉA - Não! 

ANDRÉA - Rrsrsrsrs... 

EDUARDA - Esse vai ser cientista... rsrsrsrs... 
TODAS – Rrsrsrs... 

EDUARDA - Voltou pro picolé. 

MIRIAM - Gosto desse picolé! 
ROBERTA – (Movimenta-se na cadeira e faz cara feia) Ali o brinquedo é só pra ele né? 

OUTRAS - Aham! Umas fazem (afirmam com a cabeça). 

ROBERTA - Ali a diferença dos brinquedos é que é só pra ele, né? 
MIRIAM – É, eu tava pensando nisso. 

ROBERTA – Eles nunca querem o brinquedo que tá ali no chão. 

LÉIA- Eles nunca querem aquele que tá brincando, eles querem pegar aquele que o colega tem. 

MIRIAM - Não se o amigo pegar um brinquedo, aí pronto, aí todo mundo quer aquele. 

TODAS - Uhum! 

ROBERTA - Que é pouco tipo assim agora...? É pouco brin... é pouca variedade da coisa, é pouca quantidade, tipo assim, vai dois 
carrinho pouco pra 15 e 16 alunos, né? Dois carrinho, 2 boneca, todo 2 de cada, teria que ser no mínimo uns 6 ou sete de cada tipo e do 

mesmo tipo.  

LÉIA - Balança cabeça para frente como quem concorda com Roberta. 
ANDRÉA - Não, mas é assim oh! Eu tenho assim umas 20 bonecas... 

ROBERTA – Por causa das férias, né? 

ANDRÉA - Exatamente! Não é por falta de quantidade, mas se uma vai lá e pega aquele tipo de boneca a outra também quer aquela ali. E 
tem mais um monte de boneca em volta, mas ela quer aquela ali. Então acredito que não é por causa da quantidade não, é da criança 

mesmo de querer o que o amigo pega. rsrsrsrs...  
ROBERTA - Só tem 4 carrinho, só tem 4 carrinho lá agora...? Mas tá cansado de brincar porque não muito brinquedo, né? Mas eu acho 

que deveria ter mais quantidade do mesmo modelo entendeu assim, né? Pra pode fazer... 

BRUNA - Eu acho assim, oh!... faz careta?  (enquanto ANDRÉA e ROBERTA debatem, MIRIAM e BRUNA conversam) 
MIRIAM - Uhum! 

BRUNA – (Volta a falar e sorri). 

MIRIAM -... ninguém, sabe por quê...!  
VALÉRIA - Daí assim com o outro já não tem tanta exploração, porque querem já outro, não perdem tempo num objeto só com esse... 

ROBERTA - É porque eu acho que é muito pouco, porque, às vezes, não dá nem pra deixar brincar, porque é pouco. Aí oh! Eu sou assim 

oh! Essa pega, a outra pega. Tu pega, e ela pega, daí vou dar pra essa ou vou dar pra aquela, eu  tenho pena de ter que tirar, eu já prefiro 
tirar e ficar ali brincando com os dois juntos do que tirar deles, ou dá pra ou dá pra outro, né? E daí, se tivesse 2, 3 brinquedo igual, aí 

brinca todo mundo junto, né? Pra mim eu tenho essa... 
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VALÉRIA - Aham! E os teus pequenininhos? 

ROBERTA - Tais em sala MIRIAM? 
MIRIAM- Não agora não! Esse ano não. Eles têm essa disputa, mas não chega a ser assim porque deles é diferente, né? É outro, é outra 

forma. 

VALÉRIA - E são assim pequeninho assim?  
MIRIAM - Menor, menor, são de 6 e 7 meses, 8 meses começam a fazer 1 aninho a partir de agosto e setembro, então é quase que final 

do segundo semestre, então, não tenho muita disputa. 

ANDRÉA - Na minha sala tem, na minha sala tem, meu Deus! 
VALÉRIA - Ah! É? 

LÉIA - Também tem aqueles que negociam também. A gente negocia, mas existe na faixa de 1 ano, já negocia. Vai lá com o brinquedo, 

aí vem o outro quer, ele vai lá troca, joga fora, já negocia. 
ROBERTA - Com 1 aninho já é berçário II, né? 

(Conversa paralela ao debate central entre ANDRÉA e LÉIA) 
MIRIAM - Ãhãh! Não! 

ROBERTA - Oh! Paula! Pra berçário II que faixa etária?  Que vai pro berçário II? 

ANA- Nove meses. 
ROBERTA - Aah! Nove meses? Achei que era...? pro berçário II.  

EDUARDA - Às vezes eles querem aquele brinquedo, né? Pegou (da mão do outro) “não é meu” (o outro) reclamou, é teu? Aí vai lá dá 

outro brinquedo com quem diz: “Pega esse, e dá esse da tua mão pra mim”. 
ANDRÉA - Negocia rsrssrsrs... 

ROBERTA - Ou então joga pela janela. Eles jogam pela janela...?  

ANDRÉA - Negocia rsrsrsrs... 
EDUARDA - Eh! E tem vezes que eles não querem o brinquedo, eles querem incomodar o colega. 

TODAS - Uhum! 

EDUARDA - Aí eles vão lá, pegam o brinquedo, tem o brinquedo igual (uma pecinha de encaixe). “Tu tens essa, oh é igual”,  
“nãnãnãnã...! (a criança chora e aponta para aquele brinquedo)... “Eu quero aquela!”; “Não, meu querido, essa pecinha é igual”, “Não, eu 

quero aquela”. E o amigo também tá segurando a pecinha porque sabe que o outro quer. 

TODAS - rsrsrrsrs. 
EDUARDA - Não tá brincando. Não tem interesse nenhum.  

VALÉRIA- Mas o pensamento é esse, o poder. 

EDUARDA - E outra coisa, no momento que eles estão em conflito, eu tô dando atenção pro os dois, né? Eles tão tendo a minha atenção. 
Então, ali naquela coisa, eu tô junto com eles e não tô com os outros. Nós temos um aluno que é bem barrancudu, rsrssrs... que é bem forte 

rsrsrs... ai ele é um anjo assim, daquelas crianças que a gente até ignorava porque não, não brigava, pegava o brinquedo e brincava, tava 

sempre interessado no que a gente tava  expondo, ou se a gente tava fazendo alguma coisa, ele tava do lado perguntando: “Vai pintar? Vai 
trabalhar? Vai fazer?”. Aí ele viu que tava tendo muita atenção, porque quem ganhava mais atenção era aqueles que estavam no conflito. 

O que ele fez: ele puxava no cabelo do colega e sorria rsrsrsrs... 

ANDRÉA - Ai Jesus! rsrsrrsrs... 

EDUARDA - Ele não é malvado, ele tava querendo a nossa atenção. 

ESTAGIÁRIA - Ele só chamava a atenção.  

EDUARDA - Aí você tem que ir sentar junto, criar brincadeira, e tá e mesmo assim eles vão querer disputar teu colo, vão querer disputar 
a tua atenção. 

MIRIAM - É o que acontece com os pequeninhos, quando começa essa fase da disputa, que é mais no final do segundo semestre. É, mais 

tu vais dando a tua atenção, ele acaba esquecendo, então tu consegue distrair pra outra coisa e outro com outro brinquedo. Então tu 
apaziguou ali, entendeu? Tu consegue, basta voltar pra ele, ele já esqueceu, ele já pega outro brinquedo. Já em contrapartida os maiores 

não, eles já são mais persistentes eles querem, os menores não tu consegue comprar com mais facilidade. Agora os outros não!  

VALÉRIA - Os menores tira do campo de visão, eliminou? 
MIRIAM – Isso, ali por setembro e outubro começa a fase, depende alguns de morder, então tu tens que voltar mais a atenção pra ele, 

mas tu consegue dominar, porque é um ou outro. É diferente da turma onde tão estão todos, que é essa idade do berçário II, maternal I, 

maternal II, a disputa é maior, o número é maior. 
BRUNA - É o meu de 2 a 3 já é difícil negociar com eles.  

MIRIAM - É porque daí já são... 

BRUNA - Eles ainda contestam! Mesmo conversando, às vezes eles não ficam contentes. 
MIRIAM - Não querem é! 

ANDRÉA - Os meus, às vezes, quando tão brigando pelo mesmo brinquedo, eu deixo, eu digo vamo ver o que vai acontecer, né?  

EDUARDA – É, às vezes, eu deixo também. 
ANDRÉA – Aí, aquele que tem mais força vai puxar com mais força. Mas tem uns que são pequeninho, mas são envocadinho, né? E não 

largam de jeito nenhum e aí quando eles vêem que não dão conta?  aãiiiãiiiaiiiiãiii! Eles olham pra gente faz socorro! Rsrsrsrs... 

(educadora inclina cabeça e faz careta de medo)  
(Todas)- rsrsrsrs... 

MIRIAM- É bem assim! Isso! Aham! 

ANDRÉA - Vou deixar alguém aqui vai vencer... Aí quando eu vejo que o maior vai querer bater no pequeno, aí eu intervenho, aí eu digo: 
“Não, pera aí! Tu vai brincar um pouquinho depois tu brinca um pouquinho, senão eu vou tirar e não dou pra nenhum”. Daí sossegam, 

então aquele brinca um pouquinho e outro fica ali por perto, né? Aí, eu vi que outro acabou (simula que pega o brinquedo para criança). 
“Bom, agora tu vai e pega!”. Mas, às vezes, eu deixo só pra ver até onde que vai...  

BRUNA – (Fala algo com MIRIAM) 

VALÉRIA - Vocês pensam assim num dia e dizem: bom amanhã, eu tô lembrando de quando eu era professora, amanhã já vou chegar eu 
vou fazer isso, depois eu vou fazer aquela atividade.  

BRUNA - Ah! Sim. 

BRUNA, ANDRÉA, LÉIA, ROBERTA- (Sinalizam com a cabeça que sim). 
MIRIAM - Só que, de repente, e daí, de repente, acontece de tu chega lá, cai tudo por terra, tu já tens que improvisar porque não deu 

nada, tu pegou outro caminho.  

EDUARDA - Tem tudo isso! 
MIRIAM - Tu veio preparada pra fazer isso aqui, mas daí diante transtorno de alguma coisa, ou porque a criança despertou pra outra 

coisa, tu tem que mudar e tem que ser rápida pra mudar. 
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EDUARDA - Se eu tiver tempo? Além da rotina aí não. 

ANDRÉA - Tipo hoje, hoje entrou um cachorrinho na sala. Hoje sem mais nem menos um filhotinho que eu não sei da onde que veio 
aquilo? Tava trocando daqui a pouco, a minha diretora olha ali quem entrou na sala, Meu Deus, foi um alvoroço, né? 

MIRIAM - O que era? 

ANDRÉA - Um cachorrinho, um filhotinho; não sei como é que aquele bichinho entrou lá dentro? Aí, duas meninas que morrem de medo 
(educadora arregala olhos e abre a boca) já abriram o berreiro:  “Ãhãhã não, não!” Já tive que pegar elas e já pus dentro do berço... vocês 

ficam aqui. Ele era bem brincalhão! Ele ia na perna das meninas, as meninas riam e brincavam e já corriam eu digo “Meu Deus! Que coisa 

mais linda!”. Assim bem a brincalhão, assim! Aí, daqui um começou a correr e o cachorrinho já começou a correr atrás e o cachorro já 
começou a latir e já querendo morder na perna do outro, outro já saiu correndo. Aí eu digo “Sai daquiii!”. Aí enxotei, enxotei o 

cachorrinho, mas assim foi uma coisa assim que ninguém espera, né? Eu digo “Meu Deus!”. Aí ficaram naquela o atual o auau o auau 

rsrsrsrs...  Eu digo “Auau foi embora”. rsrsrsrs... Mas assim o medo e a reação de cada criança, né?  
VALÉRIA - Mas levam pra rua? 

MIRIAM - Tem que ter espaço pra eles, né? 
TODAS - Sim! 

ANDRÉA – Sim, meus Deus!  

MIRIAM - Sim! Eles precisam, né? 
ANDRÉA - No pátio, no parquinho... 

MIRIAM - Os pequeninhos? Eles também precisam. 

ANDRÉA - Um banho de sol que é necessário. 
MIRIAM -Tem um momento até que procura deixar eles mais sozinho. 

VALÉRIA - É um acontecimento, veja bem, porque pra levar eles pra rua? 

MIRIAM- Não! Porque pra nós isso já é uma rotina. 
ANDRÉA – Então, a gente já vê com naturalidade e tem determinados momentos, eu procurar socializar o maternal 1 com o berçário 2 e, 

de vez em quando, estar brincando com eles, quando tem um número mais reduzido das duas turmas, então tu consegue juntá-los porque o 

espaço é limitado, pra que eles possam brincar, mas vão, é claro que vão, precisam, né?  
EDUARDA - Esse ano eu tive a sorte de ganhar um parque, eles não tinham um parque, nós não tínhamos um parque. O espaço deles 

brincar é uma garagem e um jardim na frente, porque é uma casa adaptada, né? Aí agora colocaram a areia também, meu Deus! Pra eles é 

tudo! 
ANDRÉA - Eles gostam de brincar na areia, né? 

EDUARDA - É tudo que eles têm, o horário que eles estão mais calmos, mais tranquilos, que não tem conflito, que tá tudo zen, é o 

momento da areia. 
MIRIAM - ... Daí a gente vê a importância de um espaço, de uma área livre. 

EDUARDA - Como eles brincam! Aí aprende o quê? Aí lá vem a dedetização da brincadeira (a educadora sorri) eles tão fazendo buraco, 

é fundo, o balde é pesado, bolinho é vazio, é leve, a areia é escura pra fazer bolinho, se o formato, se a forminha é quadrada, o bolinho vai 
sair quadrado; se é retângulo; se é círculo, eles ficam naquela ali aí eu brinco e incentivo, né? Qual que é o círculo? Eles fazem o bolo e 

enchem e aquela de equilíbrio e colocar certinho é bem legal, assim parque pra mim é tudo!... A areia... 

VALÉRIA - Tem brinquedinho pro tamanho deles e tudo? 

EDUARDA - O nosso parque é mirim, ele tem 1 metro de altura, o escorregador a gente já comprou com essa intenção. O parque é pra 

creche, mas até agora sou eu que estou usando rsrsrsrs... 

ESTAGIÁRIA - Só o maternal... 
EDUARDA - Só maternal que tá usando rsrsrsrs... 

MIRIAM – É, a gente vê a importância de ter uma área livre. 

VALÉRIA - Não tem medo? 
ESTAGIÁRIA - As mães tiveram medo, né? (olha pra educadora ANDRÉA)... a hora que chegou? 

EDUARDA – É, mas aí eles se organizam bem assim, a gente põe regras, né? Tipo até pra brincar na areia tem regras, não pode ficar 

jogando areia na calçada porque a Neide que cuida da escola vai ficar chateada conosco. Aí eles tomam cuidado, não pode jogar areia na 
cabeça e na ficar com areia na cabeça e na fralda e aí vai dar coceira. Ah! Pra subir tem que ser um de cada vez e aí eles já fizeram uma 

música: “Um atrás do outro igual ao gafanhoto...”. Nem sei gafanhoto anda atrás do outro? Onde (faz gesto de quem não sabe) rsrsrsrs... 

Mas foi a rima que eles aprenderam, e, aí, quando vai passar na frente eles: “Um atrás do outro igual ao gafanhoto” rsrsrsrs... (a estagiária 
repete junto e ri). 

TODAS - rsrsrsrs... 

EDUARDA - E aí eles se organizam e brincam e pronto. 
MIRIAM - Com quantos anos eles estão? 

EDUARDA -Eles estão completando 2 anos, já todos completaram 2 anos. 

MIRIAM - Quantos alunos tens? 
EDUARDA - Eu tô com 16. É umaaa... 

VALÉRIA - Tem parquinho também? 

ANDRÉA – Tem... eu também só que agora a gente não tá levando eles pro parque, porque que era assim, nós tinha aquela pedrinha brita 
no parque.  

LÉIA – (Balbucia algo).. 

ANDRÉA - Não, mas era uma beleza! Aquilo ali era uma limpeza, chovia e não levava meia hora escoava, já dava pra brincar. Agora 
tiraram porque, não sei por que cargas água, disseram que não era bom porque podia machucar as crianças. E as crianças nunca se 

machucaram ali. Tiraram a pedra brita e... 
EDUARDA - Eles pegam velocidade pra correr e ralar... 

ANDRÉA - Não! Não tem! Tiraram a pedra brita e botaram um areião lá. Que eu digo “Meu Deus!”. Não levarem eles pra lá. E depois na 

hora de tirar, tem areia até no pensamento... 
EDUARDA - rsrrsrsrs... 

ANDRÉA - Então e tem outra coisa choveu tem que esperar 3e 4 dias secar e aí chove de novo, quer dizer sem condição. Então, resultado: 

não tô levando mais no parque,... 
EDUARDA – (Fala com estagiária). 

ANDRÉA - Eu disse olha... 

MIRIAM - Chove 1 semana (conversa com BRUNA). 
VALÉRIA - Qual é o outro lugar ali que tu leva? 

ANDRÉA - Nós temos um pátio assim, um corredor é bem grande assim. então, tu leva eles ali, eles tomam sol e... 
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MIRIAM - Sem contar que a areia é um foco de doença, né? 

ANDRÉA – Sim, ela não é tratada porque não vem nem Kiboa pra limpeza, quanto mais espalhar lá na areia então... 
MIRIAM - O único jardim de infância que tem a areia, que é tratada é o Ziguezague, eh! 

VALÉRIA - É? Porque o nosso lá não! Não! Até agora não... 

MIRIAM- É uma areia importada que choveu, dá 5 minutos a areia tá seca e limpinha, então não tem foco de doença. 
ANDRÉA - Eu não entendo! 

MIRIAM - Mas nós em contrapartida não temos isso. 

ANDRÉA - Eu não entendo! 
EDUARDA - Dentro da secretaria a Sueli mandou que tirasse e aquela pedra brita, foi o a marido de uma professora que conseguiu, 

porque aquilo é caro! Ele tinha conseguido aquela pedra, tava uma beleza, tava uma maravilha! Foram lá e tiraram e botaram aquele areião 

que olha, meu Deus! A creche não para mais limpa, tá uma coisa e eu digo não enquanto tiver esse areião aí! Minhas crianças não vão pro 
parque e pronto. 

VALÉRIA - Tem gramado, alguma uma área verde? 
ANDRÉA - É raríssimo! 

ANDRÉA – Não, só calçada assim mesmo... 

EDUARDA - Área verde é uma raridade. Sabe o que é que tem de área verde na nossa? Rsrsrsrs... Um balde furado porque a servente, 
que a cozinheira ela planta umas ervinhas ali, pra de vez em quando ela gosta de bota uma temperinho diferente na comida. Aí ela plantou 

ali, ali é a nossa área verde! rsrsrs... 

Outras – (Sorriem). 
ANDRÉA - Não tem espaço. O espaço é mínimo! 

BRUNA - A minha creche tem um espaço maravilhoso. 

MIRIAM - A tua tem?  
VALÉRIA - É? Qual é a tua escola?  

BRUNA- É um espaço maravilhoso. Tem uns parques enormes com todos os brinquedos. Com mais uma horta enorme é! 

EDUARDA - Ai que bom! 
BRUNA - Gramado. 

VALÉRIA - Onde é que a tua escola?  

BRUNA - No Adélia. 
VALÉRIA - Ah! No Adélia! 

BRUNA - Muito bom! 

MIRIAM - Ali na rua da Val?... 
VALÉRIA - Do lado da... 

MIRIAM - Da escola...  

VALÉRIA - Perto da... 
MIRIAM - Que é a da SÔNIA, onde está a SÔNIA (educadora). 

VALÉRIA - Pra eu me localizar... e daí as crianças vão pra rua, os bebês, os grandes? 

BRUNA - Todas. 

MIRIAM - É porque tem espaço né!? 

VALÉRIA - Aí elas nem.... os pais? 

MIRIAM - Não! Aí outras... menores berçario1, berçário 2, maternal 1, então, aí, tem um avanço, um avanço solarium, né coberto, com 
cobertura, daí eles ficam porque não tem como descer na escada, porque tem escada, descer com todos no colo, quando chega lá embaixo 

tu tá morta e pra trazer pra cima. E os maiores só tem um corredor, que é a garagem com um corredor para brincar. E na frente aí, há uns 

anos atrás construíram umm... Uma carrerinha assim com dois tijolo e fizeram um quadrado enorme, que é casa adaptada, né? E aí 
encheram de areia, pensa aquele areião! Hum! Então quer dizer colocaram lá 3 balanços, 1 gira e eles adoram brincar com os maiores, eles 

brincam, mas os menores não vão! Não tem acesso. 

MIRIAM - Não tem!...?  
BRUNA- E os bebezinhos precisam! 

MIRIAM- É, não tem acesso. E agora essa semana chove! E não dá para ir brincar. E aí eles só têm aquele corredor, os maiores, pensa! 

Eles, uma de 5 e 4 anos, brincar só num corredor? 
EDUARDA - Uhum! 

MIRIAM - Então eles estão subindo pelas paredes, então de vezes em quando as professoras levam em Gaspar que tem parque, ou levam 

no pátio da igreja, sabe! Caminham com eles... Criam alternativas pra sair. Porque é preferível, eles aprendem mais, eles brincam mais, se 
distraem mais E acontecem menos incidentes do que naquele espaço ali naquele espaço restrito. 

VALÉRIA- É? 

MIRIAM - Sinaliza com cabeça afirmando sim. 
ROBERTA- Eu acho que pra creches e pro berçário e maternal, deveriam ser uns parquinho daquele, né? 

EDUARDA - A organização de um projeto... 

MIRIAM - Pra nós lá mesmo que eles queiram, não tem onde colocar! 
EDUARDA - As escolas terem o espaço próprio deles. 

ROBERTA - Nós temos 2 parques só que é de madeira! 

EDUARDA - As crianças sofrem muito com essas casas adaptadas. 
ROBERTA - É! 

BRUNA - ...? 
MIRIAM - É! Tá...? 

BRUNA - ...? 

ANDRÉA - ...? 
MIRIAM - Alugado! É naquela casa que uma vez vocês queriam alugar, lembra?  

BRUNA - Ah! Sei. 

MIRIAM - É uma casa roxa... Só que não foi aceito e agora eles alugaram, foi na administração passada. 
BRUNA - O espaço verde! 

MIRIAM - Não! O que tem é a largura, pensa na largura de uma... pensa numa garagem, que comporta só um carro, tu estacionou aquele 

carro e aí já passa na lateral e aí avança mais um pouco só, é o espaço que a turma de 5 e 4  anos tem para brincar. 
BRUNA - O Nossa Senhora de Lourdes tem mais espaço! 

MIRIAM - Tem mais espaço. 
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                                                             DIMENSÃO VERBAL 
LÉIA - Nossa! 

VALÉRIA - É não é fácil! 
BRUNA - É! é difícil... 

VALÉRIA - Ah! Gente! Acho que hoje né para a gente não avançar no nosso tempo,.... de vocês. 

ANA - Não quer passar o da lama? 
VALÉRIA – Não, acho que já vimos bastante... se não tem nenhum espaço, termina ali com bebê brincando na lama, né, que ele tá 

interagindo e que era aquilo que fala dessa interação, do espaço na rua... 

ROBERTA – (Esfrega as mãos, boceja e diz): Au que frio! 
VALÉRIA - Como que era lidar com isso, né? Porque e só quem já teve turma rsrsrs... 

LÉIA - Aham! 

VALÉRIA- Sabe o que é levar as crianças para rua, quais são as preocupações, né? E quanta vezes os professores têm medo com da 
integridade física, né? De acontecer algum problema, né? Às vezes esse medo até acaba impedindo fazer mais, ahh! Outras atividades. 

Como às vezes outras por necessidade acabam se arrojando mais, indo para outro lugar, né? Com os maiores, né? Eu lembro que aqui na 
Univali, que antes de ter o espaço, a gente rodou várias salas, a gente acabava fazendo isso também indo pra outros lugares para procurar 

espaço. Então, são essas soluções que tem que ter, porque nem sempre a realidade é a ideal, né? Nem sempre, a grande maioria das vezes 

não é a ideal ainda. Mas que recursos, que o que fazer com essas alternativas, né? Porque se as crianças passam tanto tempo assim... 
ROBERTA - Eu acho que deveria ser mais confortável, mais espaço do que eles têm como você, que é apertado (aponta para Andréa), 

outra é um monte de criança em sala apertada, né? Outros não tem, né? 

MIRIAM - Sem contar os outros problemas que se tem, né? Porque o maior problema é com essas que são adaptadas. Porque toda 
unidade que é construída, geralmente ela já construída, já é projetada para aquilo ali, ela já tem na estrutura melhor, né? Acaba oferecendo 

umas condições melhores. Isso com certeza também tem que ter muito em mente também... 

ANDRÉA – (Fala com LÉIA). 
MIRIAM - Eh! também é... tem um grande peso... é a criatividade do professor, do profissional que está ali dentro. Porque, às vezes, 

também ele tem um recurso enorme e ele também não explora. 

EDUARDA, ESTAGIÁRIA e ANDRÉA (concordam, afirmando com a cabeça). 
MIRIAM - Em contrapartida! 

VALÉRIA - Tem que aproveitar? Tuas também, né? 

BRUNA - Tem os recursos, tem que aproveitar! 
MIRIAM - Isso! Em contrapartida... 

ROBERTA - Mas se tu tens o espaço? 

MIRIAM - Isso! Tu quer aproveitar aquilo dali! 
ROBERTA – (Fala algo e balança a cabeça). 

MIRIAM - Até porque esses dias nós fomos visitar... 

ROBERTA - Aiii! (Boceja e se mexe na cadeira, inclina o corpo para frente, bate com pés 2 vezes no chão e vira o rosto para a direita, 
lado oposto de onde a educadora M fala e depois volta a olhar novamente para a educadora MIRIAM, que segue relatando.) 

MIRIAM - É ali no... a Vanderléia (educadora/escola) fazer um trabalho com a turma do maternal 2 dela. É a metade dessa sala aqui, dali 

da janela, maternal 2....? e 3 crianças. Subindo pela parede, o que ela fez? Ela dividiu a sala no meio, ela trabalhou regras com eles, como 

ela trabalhou não entendi! Sei que nós fomos conhecer! Ela trabalhou as regras com eles, ela a dividiu, fez um canto que era beleza, um 

canto comércio, um canto loja e da metade pra cá, ela fez uma casa, ela fez fogão, cozinha, chuveiro, ela fez pia, ela fez armário, a mesa, a 

cortina do banheiro, ela fez tudo de reciclado, caixa de papelão e as crianças colocam o avental etc. 
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APÊNDICE H – Autorização 

 

AUTORIZAÇÃO 

 

 

 

Eu, educadora infantil e graduada em Pedagogia, autorizo a realização da pesquisa com o título: AS 

REAÇÕES DAS EDUCADORAS DIANTE DOS BEBÊS E DE SUAS DEMANDAS NO 

COTDIANO DAS CRECHES. A investigação será coordenada por Rubiara Duarte, aluna de 

Mestrado Acadêmico em Educação da Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI e orientanda da 

professora Doutora Valéria Silva Ferreira. Autorizo a referida pesquisadora, realizar a coleta de dados 

por meio de grupos focais centrados em abordagem de temáticas pertinentes ao estudo, sob a forma de 

registros de relatos e de vídeo gravações. Quanto a possíveis dúvidas, a pesquisadora e sua orientadora 

disponibilizam-se para os devidos esclarecimentos. 
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