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RESUMO 

Os estudos sobre concepções de pais e educadores a respeito do desenvolvimento infantil 
caracterizam uma importante área de pesquisa em Psicologia do Desenvolvimento. As 
concepções dos pais e educadores são desenvolvidas através de suas experiências pessoais, 
sociais e culturais, influenciando a interação adulto-criança. Com base nessa premissa, 
procurou-se analisar as concepções que os pais e os educadores têm a respeito do 
desenvolvimento infantil, acreditando que estas concepções, e/ou conjunto de idéias, que 
são compartilhadas entre os membros de uma comunidade, têm o objetivo de organizar a 
percepção dos pais e educadores a respeito da forma como os mesmos compreendem a 
criança. As concepções por sua vez possuem propriedades motivacionais, as quais 
funcionam como metas, interpretação da realidade, e compreensão do desenvolvimento 
infantil, e ainda, formas de como os pais e educadores cuidarão de seus filhos. A partir de 
uma proposta vigotskiana, a figura do mediador tem um papel relevante na promoção do 
desenvolvimento infantil, haja vista que é através do seu modo de pensar, conceber, 
acreditar, que se estabelecerão as práticas e consequentemente a forma de agir com as 
crianças, influenciando diretamente no seu desenvolvimento. Por si, o desenvolvimento 
não acontece de forma linear, mas sim por meio de alterações evolutiva, podendo variar em 
termos de avanços ou retrocessos, conforme o ambiente onde ocorre. O presente estudo 
teve como objetivo geral analisar as concepções das mães e das educadoras de crianças de 
04 - 24 meses de idade sobre o desenvolvimento infantil. Como objetivos específicos 
foram verificadas as concepções das mães e das educadoras sobre desenvolvimento infantil 
e também se as mesmas são confluentes e ou divergentes. Trata-se de um estudo 
descritivo-analítico, numa abordagem qualitativa, tendo como campo de investigação três 
berçários da rede privada da cidade de João Pessoa, na Paraíba. Como instrumento foi 
utilizado uma entrevista semi-estruturada, com questionário sócio-demográfico, elaborada 
mediante os objetivos do estudo além de outras pesquisas já realizadas. Participaram do 
estudo 20 mães e 20 educadoras. O critério para escolha das participantes foi o de serem 
mães de crianças na faixa etária de quatro a vinte quatro meses, e para as educadoras, de 
que cuidassem especificamente dessas mesmas crianças. A escolha das crianças nessa faixa 
etária aconteceu devido à importância que tem os primeiros anos de vida para o 
desenvolvimento infantil. Todas as entrevistas foram gravadas, transcritas e analisadas a 
partir da análise de conteúdo categorial temática proposta por Bardin, com categorias que 
foram definidas a posteriori. Os resultados encontrados revelaram que mães e educadoras 
apresentaram concepções semelhantes do desenvolvimento infantil em alguns aspectos, 
porém foi possível perceber que as falas das educadoras apresentaram mais elementos no 
que se refere aos significados atribuídos ao desenvolvimento infantil. Esta pesquisa tem 
boa aplicabilidade para subsidiar ações em políticas educativas e sugere que haja estudos 
comparativos entre berçários particulares e públicos. 

 

Palavras chave: Concepções de Desenvolvimento Infantil; Berçários; Mães; Educadoras.  
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ABSTRACT 

The studies on conceptions of parents and educators as to the childlike development 
characterize an important area of inquiry in Psychology of the Development. The 
conceptions of parents and educators are developed through their personal, social and 
cultural experiences which affect the adult-child interaction. Based on this premise, we 
tried to analyze the concepts that parents and educators have about childhood development, 
believing that these concepts, and/ or set of ideas that are shared among members of a 
community, are intended to organize the perception of parents and educators about how 
they understand the child; and these concepts in turn have motivational properties, which 
serve as targets, as interpretation of reality and understanding of childhood development, 
and also, the different forms how parents and educators will take care of the children. From 
a Vygotskiana proposal, the figure of the mediator has an important role in promoting 
childhood development, since it is through his way of thinking, conceiving and believing 
that the practices will be laid down; and consequently how to act with the children, directly 
influencing their development. The development does not occur linearly by itself but 
through evolutionary changes; and it can vary in terms of developments or setbacks, 
according to the environment where it occurs. This study aimed to analyze the views of 
mothers and educators of children who were four to twenty four months of age on 
childhood development. With specific objectives, conceptions of mothers and educators 
were established about childhood development; and also, if they are confluent and / or 
divergent. This is a descriptive-analytical study with a qualitative approach on the field 
research of three nurseries from a private network in João Pessoa City on Paraíba State, 
Brazil. As an instrument of investigation, a semi-structured interview was used with a 
social-demographic questionnaire; it was prepared by means of the objectives of the study 
besides other already fulfilled inquiries. Participating of the study were twenty mothers and 
twenty educators. The criterion for selection of participants was to be mothers of children 
from four to twenty four months of age, and for educators that specifically take care of 
those children. The choice of this age group was due to the importance of the early years of 
life for childhood development. All interviews were taped, transcribed and analyzed from 
the standpoint of the thematic-categorical content proposed by Bardin, with categories that 
were defined later. The results revealed that mothers and teachers had similar notions of 
childhood development in some respects, but we could perceive that the testimonies of the 
educators had more elements in relation to the meanings attributed to childhood 
development. This research has good applicability to support programs in educational 
policies and suggests that there must be studies comparing public and private nurseries.   

Keywords: Conceptions of Childhood Development; Nurseries; Mothers; Educators.  
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INTRODUÇÃO  

Os estudos sobre concepções de pais e educadores a respeito do 

desenvolvimento infantil caracterizam uma importante área de pesquisa em Psicologia do 

Desenvolvimento. Partindo do princípio de que o desenvolvimento é um processo de co-

construção entre indivíduos e o meio, fundamentado na perspectiva interacionista, a qual 

valoriza a importância de fatores biológicos e ambientais atuando sobre a criança, faz-se 

relevante compreender quais as concepções de mães e educadoras sobre o 

desenvolvimento infantil, visto que essas concepções podem fornecer indícios da forma 

com que esses adultos interagem com a criança. 

Para Vigotsky (1999), o desenvolvimento deve ser visto como dialético, isto é, 

os fatores biológicos e sociais estão em constante interação, influenciando-se 

reciprocamente. É necessário que a criança seja compreendida tanto pelo social, como 

também como um organismo biológico, um ser simbólico, que é constituído pela 

linguagem, por meio das suas relações sociais. Os cuidadores, isto é, as mães, pais e as 

educadoras, têm uma história de vida, estão inseridos em uma sociedade e em uma cultura. 

Elas trazem consigo, por meio de aprendizagens anteriores internalizadas, elementos 

culturais que impregnam a relação interativa com o bebê. O que elas acreditam, pensam e 

concebem sobre o que é o desenvolvimento infantil são artefatos ou aprendizagens 

internalizadas (Ribas & Seild de Moura, 1999; Seild de Moura, et al. 1998). 

Considera-se importante saber o que as mães e educadoras concebem sobre 

desenvolvimento infantil, sabendo que elas têm um papel importante de mediar à criança 

com seu meio social. Portanto, torna-se relevante analisar essas concepções, partindo-se do 



  

13

 
pressuposto de que a figura do mediador tem um papel bastante relevante na promoção do 

desenvolvimento infantil. É por meio do seu modo de pensar, conceber, acreditar e agir 

que se estabelecem as práticas e, consequentemente, a forma de lidar com as crianças, 

influenciando diretamente o seu desenvolvimento. 

Diante do que foi exposto, o objetivo desta pesquisa foi o de analisar as 

concepções de mães e educadoras de crianças de quatro a vinte quatro meses de idade 

sobre o desenvolvimento infantil em creches particulares. Questionou-se sobre o que mães 

e educadoras pensam, concebem e acreditam sobre o desenvolvimento das crianças e se 

essas concepções são convergentes e/ou divergentes e em quais aspectos. 

Para analisar as concepções de mães e educadoras, faz-se necessário o 

conhecimento e estudo das teorias do desenvolvimento humano, que compreende três 

perspectivas distintas: a inatista; a ambientalista e a sociointeracionista. Esta última, que 

tem Vigotsky como um dos seus representantes, toma por base a importância dos aspectos 

biológicos e sociais, além dos aspectos históricos e culturais, os quais promovem as trocas 

interativas e simbólicas. Portanto, nessa linha de pensamento, o desenvolvimento vai se 

construindo na interação dos bebês com outras pessoas, de forma afetiva e efetiva, 

transformando a trajetória das significações e da própria ação. Sendo que esse conjunto de 

fatores físicos, sociais, ideológicos e simbólicos influencia a todo o momento o ser 

humano, formando redes de significações (Rosseti-Ferreira, Amorim & Silva, 2000). 

A concepção do desenvolvimento é discutida inicialmente em conjunto com a 

explicação das demais abordagens sobre o desenvolvimento infantil. Dando continuidade, 

é exposto o tema cuidar e educar e a influência no desenvolvimento da criança, destacando 

a importância do contexto, isto é, das creches particulares e dos cuidadores (mães e 

educadoras). Logo após, é feito um resgate do histórico das creches e das leis que 
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regulamentam a educação infantil no Brasil ao longo do século XX, e, por fim, são 

relatados alguns estudos científicos sobre as concepções de mães e educadoras. 

Em seguida, são descritos o tipo de pesquisa, os participantes, o instrumento 

utilizado, a coleta e análise dos dados, além dos resultados obtidos e as suas respectivas 

discussões, à luz dos pressupostos da teoria sociointeracionista. Por fim, as considerações 

finais, nas quais é exposta a relevância desse trabalho e aponta-se a necessidade de novas 

investigações que visem a favorecer a compreensão das concepções sobre desenvolvimento 

infantil.  

I REFERENCIAL TEÓRICO 

1.1 Infância e Desenvolvimento Infantil 

A noção de infância não é uma categoria natural, mas histórica e cultural. A 

produção do conhecimento sobre a infância está intrinsecamente ligada ao lugar social que 

a criança ocupa na relação com o outro. Assim, cada época irá determinar o discurso que 

mostrará seus ideais e expectativas em relação à criança, tendo, nesse discurso, 

consequências constitutivas sobre a criança em formação (Kramer, 2002). 

Um tema bastante discutido e de relevância para o desenvolvimento infantil é o 

apego. A mãe é considerada como a principal cuidadora, sendo um referencial importante 

no desenvolvimento socioemocional da criança. O apego acontece no período que se 

consolida no final do primeiro ano de vida do bebê. Esse vínculo tem sido considerado 

como um bom índice de interação cuidador-criança (Seild de Moura & Ribas, 1999). Sobre 

o processo do apego, Bowlby (1988) definiu que os primeiros meses de vida do bebê são 

muito importantes para o desenvolvimento da conduta do apego, acontecendo através das 
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trocas interacionais existentes entre mãe-bebê, relação essa que, segundo o autor, 

independe de estímulos externos. 

Portanto, Bowlby (1984) ressalta que a emergência do apego e a descoberta dos 

mecanismos da formação do vínculo denominado responsividade materna, emergem 

através de espaços de desenvolvimento e em processo interacional. A interação entre o 

adulto e a criança deve acontecer de forma sensível, atenta e responsiva a todos os sinais e 

gestos, respondendo assim, as necessidades da criança e consequentemente estimulando o 

seu desenvolvimento. 

Acredita-se que a responsividade materna está intimamente relacionada à 

segurança da criança, trazendo implicações para o desenvolvimento geral (cognitivo, 

linguístico e socioemocional) e para as práticas parentais por meio das estratégias, dos 

valores, das crenças e das concepções (Ribas & Seild de Moura, 2004; Ribas, 2007). 

Nesse sentido, a teoria do apego vem definir responsividade materna como o 

cuidar de forma sensível e atenta a todos os sinais e gestos, havendo uma troca interacional 

entre cuidador e criança (Bowlby, 1984). Já Piccinini, Alvarenga e Frizzo (2007) 

afirmaram que o bebê que tem experiência de cuidados caracterizados por sensibilidade e 

responsividade materna tem probabilidade de desenvolver um comportamento de apego 

seguro, traduzido na confiança, na disponibilidade emocional e responsividade da mãe, 

promovendo uma situação positiva e confiante em relação à mãe, ao seu meio e a ele 

próprio. 

Bressani, Bosa e Lopes (2007), em seus estudos, conceituam responsividade 

materna como um processo multidimensional e interpessoal, no qual as ações entre mãe e 

filho são interdependentes, apropriadas em conteúdo e intensidade. O investimento 
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parental em termos quantitativos, ou seja, de maior ou menor grau de cuidados destinados 

aos filhos, e as decisões desses investimentos parentais tem base nas condições ecológicas 

vivenciadas pelos pais que se expressam de várias formas e através de diferentes sistemas 

de cuidados. Para Lordelo (2002), todo esse processo acontece inconscientemente. 

Contudo, esse processo de interação começa mesmo antes do nascimento. 

Ainda na gestação, as pessoas, isto é, os pais, os avós, amigos, familiares e até mesmo os 

médicos se reportam ao bebê já lhe atribuindo diversos significados. De acordo com 

Almeida (2005), todas as manifestações de comportamento que se observam no bebê por 

meio de exames e dos relatos da mãe em relação a ele vão construindo dinamicamente uma 

rede de relações entre o bebê e as pessoas que estão ao seu redor, elaborando 

continuamente suas crenças e valores sociais constantemente ressignificados. 

O universo infantil é ricamente diversificado do adulto; no entanto, é preciso 

reconhecer no mundo suas relações e criações que, ao serem respeitadas, favorecem o 

desenvolvimento cultural entre ambos (Faria, 2007). Além disso, o ambiente pode ser 

contexto propício para a construção da competência social. Rossetti-Ferreira (2002) chama 

a atenção para os estudos da responsividade dos ambientes do desenvolvimento e sugere 

que se adotem estratégias de investigação apropriadas, respeitando o contexto e a cultura 

nos quais a criança está inserida. Todo contexto de desenvolvimento pode ser classificado 

segundo as dimensões e estruturas de atenção, se exclusivos dos pais ou compartilhados 

por outras pessoas e por objetos do seu ambiente. 

O ambiente familiar é, portanto, um contexto relevante para que a rede de 

relações se construa, sendo a família considerada como primeira mediadora entre a criança 

e a cultura, incorporada na unidade dinâmica das relações afetivas, sociais e cognitivas, as 

quais permeiam as condições materiais, históricas e culturais do grupo social. Por meio das 
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interações familiares é que se caracterizam as transformações da sociedade, em um 

processo de influências bidirecionais entre os membros familiares e os sistemas sociais, 

favorecendo o desenvolvimento da pessoa (Dessen & Polônia, 2007). 

Neste sentido, Rosseti-Ferreira, Amorim e Silva (2000) afirmam que o 

desenvolvimento humano, de modo geral, é um processo que ocorre do nascimento até sua 

morte, dentro de um universo cultural e social por meio de trocas interacionais 

estabelecidas por pessoas, nas quais cada um possui papel ativo na relação estabelecida. 

O conceito de desenvolvimento foi, por muitas décadas, impulsionado pelas 

novas descobertas científicas, passando a ser visto como fenômeno multideterminado, 

sujeito à ação de fatores de natureza distinta e que varia no decorrer do tempo 

(Bronfenbrenner & Evans, 2000). Essas proposições corroboram a perspectiva vigotskiana 

de que o desenvolvimento não ocorre de forma linear, mas, sim, por meio de alterações 

evolutivas. Explicar como acontece o desenvolvimento da criança é como tentar explicar 

as continuidades e descontinuidades que são estabelecidas entre as etapas do caminho que 

essa criança percorre durante sua vida e a forma como o ambiente é percebido, variando 

segundo o conjunto de pressupostos teóricos e metodológicos que define o campo 

(Lordelo, 2002). Sendo assim, o desenvolvimento infantil poderá variar em termos de 

avanços ou retrocessos, conforme o ambiente onde ocorre. 

Numa perspectiva sócio-histórico-cultural, Rogoff (2005) estuda o 

desenvolvimento humano compreendendo os aspectos culturais, nos quais os indivíduos se 

desenvolvem por meio de participação sociocultural das suas comunidades, em um 

processo de transformação. Para compreender o desenvolvimento nessa visão, é preciso 

prestar atenção na vida cotidiana, as transformações nas condições de ferramentas e 
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tecnologias culturais, e a interação nas condições culturais dentro das estruturas e da 

família nas práticas de comunidade. 

Neste sentido, Rogoff (1990, 1998) concebe o desenvolvimento como uma 

relação de mudança do indivíduo dentro das relações de atividades da sua comunidade 

historicamente constituída, salientando que a ênfase está na transformação que acontece 

numa participação de uma atividade social, e esta transformação acontece através do 

sujeito na atividade e em sua compreensão da própria atividade. 

Ainda na mesma direção, Chavajay e Rogoff (2002) continuam enfocando a 

participação do sujeito guiada como processo universal, diferenciando-se em cada cultura, 

estruturando as atividades aprendidas, modelando a participação, a comunicação, a 

habilidade e os valores que surgem de acordo com os objetivos de cada comunidade. Nesta 

perspectiva, o social não é visto como algo que vem de fora, mas como algo construído em 

interação com diferentes atividades socioculturais. 

Deste modo, o desenvolvimento para Rogoff (2005) é definido como um 

processo cultural. Essa autora afirma que o que constitui os seres humanos é a sua 

participação cultural, sendo estes preparados geneticamente e biologicamente para usar 

ferramentas culturais, tais como a linguagem. Ela afirma ainda que o aprendizado com as 

pessoas e a troca de experiências é importante para se apreender os aspectos culturais de 

um grupo social. Para tanto, é preciso que as pessoas se vejam como participantes desse 

grupo. Seu desenvolvimento, portanto, só pode ser compreendido diante das atividades 

culturais desse grupo e das mudanças que acontecem entre eles. 

Rogoff (2005) baseia-se em conceitos orientadores para uma melhor 

compreensão dos processos culturais, assegurando que a cultura não delimita só o que as 



  

19

 
pessoas fazem, mas sua compreensão demanda considerar a herança cultural do outro, para 

que as diferentes práticas culturais se ajustem e conectem, favorecendo transformações dos 

indivíduos e dos grupos culturais, pois não existem melhores formas de se compreender as 

práticas culturais do que adequá-las ao processo interacional. 

Nesse sentido, estudiosos (Hankness & Super, 1993; Super & Hankness, 1997) 

afirmam que, para pesquisar o desenvolvimento infantil, é importante caracterizar um 

sistema que inclui como subsistemas o ambiente físico e social da criança (tipo de 

residência, organização social familiar), as crenças e/ou Etnoteorias patentais (conjunto de 

crenças sobre desenvolvimento, sobre a melhor forma de cuidar e as expectativas em 

relação à criança), tendo origem na estrutura cultural e socioeconômica da vida dos pais; e 

as práticas de seus cuidadores (que tem relação com a noção de infância e o que é 

transmitido entre as gerações). 

De acordo com esses autores, esses subsistemas organizam e norteiam as 

experiências de desenvolvimento da criança, dando as informações a partir das quais a 

criança constrói sua cultura individual, dentro da cultura da sua sociedade, nos fatores 

históricos sociais, propondo um modelo ecológico de nichos de desenvolvimento, no qual 

o desenvolvimento infantil acontece. O conceito de nicho de desenvolvimento se refere a 

uma estrutura teórica para compreender a regulação cultural do microambiente da criança e 

incrementa a noção de nicho ecológico. O modelo elaborado propõe que o nicho no qual 

acontece o desenvolvimento infantil tem como ponto central a casa da família. 

Esse nicho é concebido como um sistema composto pelos três subsistemas 

acima citados, relacionando-se de forma dinâmica. Os três componentes funcionam 

imbricados como um sistema, embora estejam funcionalmente incorporados em cada um 

dos aspectos de maior dimensão cultural. 
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Para Harkness e Super (1996), as Etnoteorias são crenças sobre o 

desenvolvimento, sobre a melhor forma de cuidar e expectativas no que acreditam ser um 

bom investimento para suas crianças, sendo que estas estão introjetadas na experiência do 

dia-a-dia nas relações entre pais e filhos e são provenientes de uma história de interação e 

de cultura absorvida em sua comunidade ou grupo social. Assim, Etnoteorias parentais são 

um conjunto de idéias que são compartilhadas entre os membros de uma comunidade e que 

têm como objetivo organizar a percepção dos pais a respeito da forma como os mesmos 

compreendem a personalidade e inteligência da criança. As crenças, por sua vez, possuem 

propriedades motivacionais, as quais funcionam como metas e interpretações da realidade 

(metas de socializações) também da natureza do desenvolvimento infantil (crenças sobre o 

desenvolvimento das crianças), assim como formas de como os pais devem cuidar de seus 

filhos (que são as crenças sobre práticas de cuidado). 

A Etnoteoria parental e o nicho do desenvolvimento não são tão explícitos, mas 

estão intrinsecamente relacionados a outros componentes do desenvolvimento, e, para se 

compreendê-los, são necessários múltiplos métodos e uma perspectiva comparativa 

multicultural, para que se observem os padrões de crenças e práticas compartilhadas 

culturalmente. Isoladamente, a Etnoteoria parental não consegue prever os resultados do 

desenvolvimento das crianças, sendo muito difícil compreender as diferenças culturais 

desse desenvolvimento sem relacionar o modo como os pais em diferentes culturas e 

contextos pensam sobre as crianças (Hankness & Super, 1993). 

A construção cultural pode ser explicada pelo mesmo princípio de variações e 

seleção do mais adaptado, quando uma crença, conhecimento, artefato ou valor surge em 

um contexto social para resolver problemas dos indivíduos com seu ambiente. 
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Dessa forma, a estruturação das crenças e práticas de como cuidar dos filhos, 

além de apresentar um componente cultural, também deve acompanhar as condições 

existentes em sociedade, dando o sentido de continuidade biocultural presente nos sistemas 

comportamentais (Yamamoto & Lopes, 2004). Importante destacar que o contexto cultural 

se constitui em importante fonte de informações, podendo haver variações significativas 

entre grupos culturais em diferentes épocas na mesma sociedade, tornando fundamental a 

compreensão desse contexto como fonte de subsídios para a formação de valores e crenças 

parentais e a repercussão das mesmas nas estratégias do cuidar da criança, podendo, assim, 

influenciar o desenvolvimento infantil. 

Propondo um conjunto de sistemas parentais universais que evoluíram ao longo 

da filogênese, Keller (2005) apresenta um modelo de parentalidade modulado por 

mecanismos de interações. Conceitua práticas de cuidados parentais em sistemas de 

interações com o objetivo de compreender a interação entre fatores evolutivos para o 

estudo do desenvolvimento humano e o comportamento parental. 

Segundo a autora, os sistemas de interação para o comportamento parental são 

expressos de forma conectada às necessidades do ambiente e às variações culturais. As 

práticas de cuidado parental evoluíram filogeneticamente em um repertório universal para 

sistemas de cuidado parental. Os estilos reprodutivos dos indivíduos são: não intencionais 

não conscientes e implícitos, regulados por uma Psicologia complexa, podendo processar e 

integrar informações, desejos, motivações, crenças, concepções, atitudes e 

comportamentos referentes ao sucesso reprodutivo. 

Keller (2002, 2007) baseia-se na teoria evolucionista para pesquisar o tema do 

desenvolvimento infantil e adota uma perspectiva de que a hereditariedade e a presença 

cultural são componentes do processo do desenvolvimento humano como processo único, 
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caracterizado por aquisições individuais da história ontogenética, com predisposição para 

adquirir cultura, podendo ser considerado como herança evolutiva, na qual os indivíduos se 

desenvolvem por meio de sua participação nas atividades socioculturais das comunidades 

nas quais estão inseridas. As comunidades, por sua vez, transformam-se com base em 

comportamentos selecionados da espécie em sua história filogenética. O desenvolvimento 

pode seguir rumos e formas diferentes dependendo da interação desse indivíduo com o 

meio social em que vive. O desenvolvimento também recebe influências pelos valores, 

crenças e idéias dos indivíduos que participam das mesmas interações sociais. A autora 

compreende as regularidades, similaridades e diferenças dos processos culturais do 

desenvolvimento humano em contextos distintos (comunidades), mas é preciso investigar e 

examinar os mesmos e sua relação com o indivíduo. 

Os cuidados que os pais dispensam aos filhos foram definidos por Keller (2007) 

em seis categorias, classificadas de sistemas parentais, podendo um sistema parental ser 

caracterizado como um conjunto de comportamentos geneticamente preparados de 

atividades pelas demandas ambientais, com o intuito de promover proximidade, proteção e 

conforto quando a criança está em risco real ou potencial. Os comportamentos parentais 

são compreendidos como intuitivos, mas são compartilhados e avaliados culturalmente 

sobre o que é bom ou ruim para as crianças, no sentido de formas de expressão, fazendo 

parte do contexto de investimento parental. 

As seis formas dos sistemas parentais são: 

- Cuidado primário: tem relação com cuidados básicos e primários como 

alimentação, higiene e proteção, representando a parte mais antiga da filogênese dos 

cuidados parentais. A função psicológica básica desse sistema consiste na redução de 

estresse. 
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- Contato corporal: tem como principal função proteger o bebê, além de 

promover calor emocional, que está associado à coesão social e pertencimento do grupo. 

- Estimulação corporal: são toques e movimentos que estimulam o 

desenvolvimento da coordenação motora e da percepção do corpo em relação ao ambiente, 

além de ser muito adaptativos em ambientes. Tem a função psicológica de intensificar a 

percepção do corpo para o bebê descobrir sua relação com o ambiente e com seu próprio 

ser. 

- Estimulação por objetos: são atividades mediadas por objetos que ligam a 

criança ao mundo físico em geral, estimulando o desenvolvimento cognitivo e diminuindo 

a dependência em relação aos relacionamentos sociais. 

- Troca face a face: são interações que envolvem mútuo contato visual e maior 

uso da linguagem oferecido ao bebê. Demandam uma exclusiva dedicação de tempo e 

atenção, numa troca comportamental didática, oferecendo ao bebê a oportunidade de 

perceber contingências como causa de ação parental, além de facilitar diálogos verbais e 

autorregulações. 

- Envelope narrativo: compreende as interações entre os pais e as crianças, 

envolvendo sons ou palavras. 

Segundo Keller, todos os sistemas têm uma dimensão universal e são 

evidenciados nos mais diferentes ambientes, culturas e estilos parentais. 

O modelo de teoria parental central nesse quadro conceitual para Belsky (1990) 

é a noção de que a interação da família é influenciada pela característica dos pais, da 

criança e do conteúdo das relações sociais. Mais especificamente, o autor alerta para a 
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influência da personalidade dos pais, como os fatores emocionais e temperamentais, além 

das características das crianças com relação ao trabalho familiar e ao suporte social. 

Em revisão das provas referentes ao processo de desenvolvimento sócio-

emocional das crianças, experimentando rotinas de cuidados em creches no primeiro ano 

de vida, Belsky (1990) questionou a eficácia do atendimento extenso e precoce oferecido 

aos bebês, estabelecendo a convicção de que haveria fatores de risco para o 

desenvolvimento da criança, trazendo como consequências a insegurança, sentimentos de 

abandono e agressividade. Esse estudo mostrou a relevância da compreensão do papel da 

mãe e do educador como figura de mediador, ou seja, facilitadores do desenvolvimento 

infantil, sob a ótica da teoria sócio-histórica. 

Isto é, através das interações, o bebê vai construir características próprias. 

Desse modo, a ideia de sociointeração é de ação partilhada, envolvendo no mínimo duas 

pessoas, influenciadas por características mútuas. O adulto se torna mediador na relação da 

criança com o seu meio. Ao nascer, a criança já vem dotada de significados simbólicos e 

afetivos e desenvolve habilidades humanas, através da interação estável com outros seres 

humanos. Assim, segundo Borges e Salomão (2003), Verás e Salomão (2005), Aquino e 

Salomão (2009), ao participar do mundo simbólico dos adultos, a criança utiliza a 

linguagem, que é considerada a primeira forma de socialização da criança, e, através dela, 

a criança tem contato e compartilha os valores, regras, as crenças e os hábitos do seu grupo 

social, adquirindo cultura, processo que ocorre antes mesmo de aprender a falar. E o papel 

do outro social, o mediador, é enfatizado nos aspectos da construção conjunta do social, da 

comunicação e da interação da criança. É na interação que a criança apreende as normas, 

os valores sociais e o conhecimento da sua língua, da cultura em que está inserida (Fonseca 

& Salomão 2005). 
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De acordo com Oliveira, Mello, Vitória e Rossetti Ferreira (1992), esse mundo 

simbólico é construído em uma cultura que está presente na sociedade. Ou seja, o contexto 

de desenvolvimento da criança é sócio-histórico e a organização desse ambiente 

proporcionará recursos de base para que ele aconteça, sendo que as pessoas que convivem 

no ambiente da criança são orientadoras desse desenvolvimento a partir dos seus objetivos 

e das expectativas culturais. Vigotsky trabalhou estes temas em sua teoria, expostas no 

tópico abaixo. 

1.2 O desenvolvimento infantil na perspectiva Vigotskiana 

A abordagem sócio-histórica tem como objetivo principal a caracterização de 

hipóteses do comportamento humano e de como são formadas e desenvolvidas essas 

características durante a vida do indivíduo. Tem como principal representante o russo Lev 

S. Vigotsky, tendo como base os princípios do materialismo dialético. O autor tentou 

construir uma ciência psicológica que concebesse a pessoa completa (mente e corpo), 

enquanto um ser biológico e social e participante ativo do seu processo histórico (Oliveira 

et al., 1992). 

Em sua teoria, Vigotsky (1999) pontuou três aspectos fundamentais na relação 

existente entre seres humanos: o ambiente físico e social, as atividades que fazem o 

trabalho como o meio essencial da relação pessoa-natureza e as consequências dessa 

interação, em relação ao uso de instrumentos e da linguagem. Todavia, Vigotsky (1999) 

ressalta que a função psicológica acontece no nível interpessoal, que é mediado pela fala, 

pelos signos, números e símbolos; só depois é que são internalizados, sendo os processos 

superiores explicados pelo movimento resultante da transformação dos processos 

psicológicos inferiores. 
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Neste sentido, Seidl de Moura e Ribas (2000) citam a linha natural e cultural de 

desenvolvimento de Vigotsky, as quais interagem entre si. A linha do desenvolvimento 

natural, presente desde o nascimento, é referente ao crescimento e à maturação, 

traduzindo-se nos processos mentais inferiores. A transformação dos processos mentais 

inferiores em processos mentais superiores acontece pela apropriação e construção de 

ferramentas de mediação ou meios culturais, favorecendo, assim, a interação e a 

transformação qualitativa, na linha cultural. 

Percebe-se, então, que as características exclusivas do ser humano não estão 

prontas ao nascimento e nem são pressões do meio externo, sendo resultado da interação 

dialética entre a pessoa e seu meio sociocultural, em um movimento dinâmico de 

transformação (Rego, 2001). 

Veer e Valsiner (1996) defendem que, para Vigotsky, todos os processos 

culturais (signos e instrumentos) são meios sociais que se formam na humanidade pela 

socialização. Os instrumentos culturais serviriam para dominar a palavra, sendo a fala o 

mais importante e primordial instrumento psicológico. 

A palavra, em termos gerais, caracteriza a condição humana e tem poder de 

regular e de ser mediadora na relação entre as pessoas. Desse modo, as interações verbais 

são internalizadas, reconstruídas no plano individual, transformando-se em funções 

psicológicas, nascendo, assim, a base estrutural social da personalidade. As funções 

psicológicas acontecem no espaço das relações sociais e, a partir dela, o indivíduo se 

constrói. A linguagem, no entanto, especificamente na ontogênese tem a função reguladora 

das ações e propicia a intencionalidade, sendo através dela que o indivíduo prepara um ato 

a ser consumado (Goes, 2000). Nesse sentido, a autora defende as ideias de Vigotsky, 

afirmando que a construção social do indivíduo é uma história de envolvimento com os 
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outros, através da linguagem e de mudanças no processo psicológico, construídos pelas 

interações e por várias relações sociais. 

A interação social é importante para o desenvolvimento dos processos mentais 

superiores, sendo que, por meio do processo de mediação (zona de desenvolvimento 

proximal), Vigotsky buscou compreender os aspectos do funcionamento psicológico, o 

qual perpassa as relações sociais. A mediação, segundo Oliveira et al. (1992), é um 

processo importante para tornar possíveis atividades psicológicas voluntárias intencionais e 

controladas pelo indivíduo. 

Dessa forma, Vigotsky definiu os níveis de desenvolvimento como: os Níveis 

de Desenvolvimento Real (nível de desenvolvimento que caracteriza onde a criança 

chegou, vendo de uma forma retrospectiva), Nível de Desenvolvimento Potencial (é o nível 

de desenvolvimento ao qual a criança ainda não chegou, mas que pode se desenvolver) e a 

Zona de Desenvolvimento Proximal (que é definido como as funções que ainda não 

amadureceram, mas que estão em processo de maturação, latentes). 

A Zona de Desenvolvimento Proximal é uma parte do desenvolvimento na qual 

se permite que aconteçam as intervenções dos mediadores. É um conceito que tem valor 

explicativo dentro da teoria, mas não é um conceito instrumental; é flexível, complexo, 

ajuda a entender o desenvolvimento, mas não é visível na prática. Acredita-se que a zona 

do desenvolvimento proximal apresenta-se como o próprio espaço facilitador dessa 

construção, o ponto de interação entre as duas linhas de desenvolvimento, isto é, a natural e 

a cultural. Vale salientar também que essas linhas não funcionam isoladas e não são 

independentes da cultura (Vigotsky, 2005). 
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A cultura tem um caráter de grande relevância para Vigotsky, que sempre se 

referiu à mesma não só apenas como um pequeno grupo de indivíduos que dividem 

características semelhantes, mas deveria ser concebida como mediação semiótica, que 

integra o sistema psicológico e o espaço social que deles participam. É nesse contexto 

cultural que se constrói o social, com seus significados, tradições, ideias e valores do grupo 

cultural, no qual nascem e renascem padrões de participação, originando, assim, o 

desenvolvimento de várias categorias de pensamento e de recursos expressivos (Valsiner, 

2000). 

Para Valsiner (2000), Vigotsky concebia a cultura como uma organização 

estrutural de normas sociais, valores, regras de conduta e sistemas de significados, 

compartilhados pelos indivíduos pertencentes a um grupo, que têm uma história de 

convivência e relação de pertença, delimitando duas faces da cultura: a entidade coletiva 

(significados compartilhados) e a entidade pessoal (significados pessoais). 

Neste sentido, Helwig (2006) aborda a questão da cultura e da autonomia 

pessoal, afirmando que esses processos são padrões, e que esta universalidade pode ser um 

produto de uma convergência de vários fatores na ontogênese, entre eles as necessidades 

psicológicas universais para toda autonomia encontrada no desenvolvimento e em 

diferentes culturas; o desenvolvimento de culturas gerais, sequências de autonomia, 

relacionadas às competências e habilidades e às exigências da vida familiar nas culturas, 

incluindo as diferenças e as divergências que inevitavelmente surgem entre as perspectivas 

das crianças e dos adultos. 

De um modo geral, para a abordagem sóciointeracionista, o desenvolvimento é 

considerado como um processo dialético e complexo, tendo como característica períodos 

de desigualdade no desenvolvimento em várias funções, transformando-se positivamente 
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de uma forma ou de outra, com a influência de fatores internos e externos em processos 

adaptativos que ajudarão a criança a se desenvolver (Vigotsky, 1999). 

Oliveira et al. (1992) partem do pressuposto de que o desenvolvimento humano 

é uma construção. Esses autores acreditam que a concepção de desenvolvimento é 

elaborada na ideia da interação indivíduo-meio, sendo o processo de construção desse 

conhecimento contínuo, e as experiências do passado servem de base para novas 

construções individuais e sociais, dependendo da relação do indivíduo com o ambiente. 

Considerando os diferentes ambientes em que as crianças se desenvolvem, e as 

diferentes pessoas que com elas interagem, no próximo tópico serão discutidos os cuidados 

não parentais. Um exemplo desses cuidados são as creches, que vêm se firmando cada vez 

mais e historicamente se transformando, passando de atendimento assistencialista para 

atendimento em uma perspectiva educacional.  

1.3. Educação e Cuidado na Infância: Influências no Desenvolvimento Infantil 

Segundo Campos (1994), o cuidar e o educar devem ser pensados de forma 

integrada, pois a criança necessita tanto de carinho e proteção, como também de estímulos 

de profissionais formados e preparados para desenvolver atividades educativas. Em se 

tratando da integração entre o cuidar e o educar, ainda não se tem um consenso em relação 

ao conceito de cuidado e a sua complexidade ainda é pouco pesquisada. Para Kramer 

(2002), quando se educa também se cuida, não havendo diferenciação nas atividades. 

Desse modo, quaisquer atividades dirigidas às crianças pequenas naturalmente se 

transformam em ações de cuidado e ações educativas. Para a autora, a educação de 

crianças de zero a seis anos tem a função de valorizar os conhecimentos já existentes pelas 
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crianças e garantir a aquisição de novos conhecimentos, sendo necessário que os 

profissionais reconheçam as características da infância. 

Preocupados com a forma de se cuidar, Cerezo, Pons-Salvador e Trenado 

(2008) percebem a infância como um período muito importante do desenvolvimento 

humano. Esses autores concebem que a criança, quando submetida a um contexto de 

dependência absoluta e quando vulnerável às adversidades, pode ter seu desempenho 

comprometido nas práticas parentais. Por outro lado, podem ter efeitos diversos, pois cedo 

as estruturas psicológicas são desenvolvidas e incorporadas em estruturas posteriores na 

vida da criança. 

Os aspectos cuidar e educar são essenciais para o desenvolvimento da 

criança pequena, tornando-se necessário toda uma infraestrutura para favorecer esse 

crescimento e desenvolvimento, mesmo elas estando em instituições ou não. Essa relação 

entre o cuidar e educar deve estar intrínseca na relação do dia-a-dia. Os espaços de 

educação infantil devem ir além das funções do guardar e do cuidar , prestando uma 

atenção especial para a organização planejada das tarefas, dos espaços adequados e 

facilitadores no processo de desenvolvimento em todos os seus aspectos, isto é, os aspectos 

físicos, psicológicos, emocionais, cognitivos e motores das crianças. Importante ressaltar 

que a instituição não substitui a ação da família, mas se enquadra perfeitamente como lugar 

de interação, socialização e crescimento das crianças em parceria com a família. Para tanto, 

é necessário uma relação recíproca de confiança, respeito e responsabilidade (Silva & 

Bolsanello, 2002; Brophy-Harb, Nievar & Stollak, 2007). 

D`andrada e Strauss (1992) demonstraram interesse sobre a qualidade dos 

ambientes domésticos e seu impacto sobre o desenvolvimento global das crianças, 

ressaltando que o interior da casa é o primeiro ambiente de experiência nos primeiros anos 



  

31

 
de vida, tendo suas primeiras interações com os primeiros membros da família. Esse 

ambiente irá disponibilizar qualidades de recursos para a aprendizagem, determinando, 

assim, a natureza das interações. 

Para que esses espaços destinados à criança, no caso, o lar ou berçários, tenham 

efeitos positivos, é necessário o planejamento de uma forma cuidadosa. Rossetti Ferreira 

(2002) trabalha essa temática do ambiente responsivo de desenvolvimento, sugerindo que 

se planejem estratégias e intervenção apropriadas, sempre respeitando a individualidade, o 

contexto e a cultura nos quais a criança está inserida. 

Autores como Fernandes e Elali (2008) salientam que esses espaços 

educacionais favorecem o desenvolvimento e aprendizado das crianças, e, para que isso 

ocorra, é preciso que a criança não se sinta limitada, nem por barreiras espaciais nem por 

restrições da equipe pedagógica. Dessa forma, ao mesmo tempo em que as crianças 

aprendem a lidar com regras e normas, também aprendem a lidar com outras exigências da 

vida em sociedade. As autoras acreditam que é um grande desafio, tanto dos berçários 

quanto dos gestores, dirigentes e familiares, favorecer uma organização desses espaços, 

onde facilitem e propiciem as experiências afetivas, sociais e cognitivas das crianças, com 

projetos e diretrizes pedagógicas, instrumentos teóricos e técnicos referentes a cada 

experiência. 

Nesse sentido, esse suporte vem para ajudar aos educadores na preparação dos 

projetos psicopedagógicos, na estruturação e organização desses espaços adequadamente, 

sempre com um olhar reflexivo e crítico, na própria atuação e nas práticas adotadas por 

eles. No caso específico da organização psicopedagógica, é importante considerar e 

respeitar as necessidades de desenvolvimento e a individualidade de cada criança, sendo 



  

32

 
que, essa organização inclui tanto os aspectos físicos, cognitivos, como as próprias 

condições para a realização das atividades a serem desenvolvidas. 

Os estudos de Campos-de-Carvalho e Sousa (2008) também seguem o mesmo 

direcionamento na questão da qualidade da organização do ambiente educacional e 

afirmam que o modelo escolar desenvolvido para crianças de zero a três anos no Brasil 

ainda é inadequado.  

Partindo do princípio de que o cuidado de crianças pequenas em espaços 

educativos é de suma importância, faz-se necessário a integração e a cooperação de vários 

conhecimentos e profissionais de diferentes especialidades. Beserra (2007) afirma que as 

várias ações, de saúde, educação, cultura, esporte e lazer devem ter interligações, pois as 

crianças pequenas têm necessidades e direitos de serem cuidadas e educadas. 

Desse modo, para que a criança se sinta confortável e segura, Silva e Bolsanello 

(2002) ressaltam que a arquitetura da instituição não é mero detalhe, mas a materialização 

necessária para o atendimento eficaz das crianças pequenas. Portanto, devem ser bem 

organizadas e planejadas e não podem ser pensadas de forma isolada, sendo necessário que 

haja interação entre ambiente, espaço físico e criança, favorecendo possibilidades de 

atividades. Outro ponto importante na organização do trabalho psicopedagógico é a 

formação dos profissionais da educação, como todos os da equipe, a exemplo dos 

cozinheiros, porteiros, diretores, pessoal da limpeza, sendo necessária a formação e a 

capacitação permanente. Logo, pode-se dizer que educar e cuidar são responsabilidades 

sociais, e, para promovê-las, são necessárias políticas que respeitem os direitos 

fundamentais das crianças, que, no momento em que nascem para uma família, 

naturalmente se tornam membros da sociedade. 
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O contexto dos berçários deve ter, entre outras finalidades, a função de 

favorecer espaços onde educação e estimulação de novos conhecimentos atuem. Sendo 

assim, cuidado e socialização devem ser básicos, além do desenvolvimento da autonomia 

do bebê (Fensterseifer, 2008). Na verdade, os pais buscam redes de apoio tanto familiar 

como social, sendo que a inserção da criança no berçário é vista como rito de passagem, 

marcando a primeira separação de seu ambiente natural para um espaço social (Campos-

de-Carvalho & Rubiano, 1994, 1996). Trata-se de um movimento de autonomia, 

aprendizado de se governar, processo paulatino de apego e separação. Por exemplo, a 

amizade que se estabelece entre as crianças é um começo de processo de disposição social 

baseado na colaboração e mediado pela comunicação, favorecendo o conhecimento de si, 

dos outros e do mundo (Tancredi Carvalho, 2005).  

Beserra (2007) afirma que, na conjuntura da educação de crianças pequenas, as 

ações educativas de qualidade devem ser introduzidas pela relação indissociável entre o 

cuidar e o educar, no que se refere ao cumprimento dos direitos da criança (saúde, higiene, 

segurança, alimentação e o acesso ao conhecimento sistemático). Essa abertura para o 

conhecimento sistemático implica considerar a prática educativa planejada, baseando-se na 

relação da educação e do cuidado, considerando que essa prática de qualidade na educação 

infantil dá ênfase à garantia dos direitos das crianças, favorecendo o seu desenvolvimento 

global. 

A construção da identidade do berçário é representada por um fio condutor 

nucleador de todas as atividades do projeto político-pedagógico, inseridos em um contexto 

que tenha objetivos de alcançar o bem estar da criança, projeto que paute os princípios 

éticos, exigindo dos educadores um aprofundamento teórico, analisando, elaborando, 

traduzindo operacionalmente, através de estratégias educativas e organizacionais. A 
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especificidade dos trabalhadores de berçário é o educar e o cuidar. O cuidar é complexo, 

exigindo habilidades de ordem psicológica, organizativa, disponibilidade, agilidade, boa 

escuta, sensibilidade e facilidade em interagir com o outro (Tancredi Carvalho, 2005).  

Oliveira et al. (1992) consideram o berçário como apresentando um papel social  

e que visa a propor objetivos educacionais, como interagir e coordenar suas ações com as 

ações de outras pessoas, favorecendo, assim, a construção de significados, a exploração do 

seu meio, a transformação, o brincar, as situações e os significados de elementos novos. 

Esses fatores estimulam a fantasia, o faz-de-conta a criatividade e envolvem a criança na 

sua realidade social. 

Um desses fatores é a brincadeira, estando relacionada ao desenvolvimento. No 

momento que a criança brinca, ela transcende o real e separa o objeto do significado. As 

brincadeiras apresentam regras implícitas e explícitas; através das brincadeiras se permite 

compreender a relação desta com o desenvolvimento da criança (Vasconcelos & Rossetti 

Ferreira, 2002; Vigotsky, 1999). 

Veríssimo e Serpa da Fonseca (2003) expõem pontos-chave do processo de 

adaptação apontados pelas coordenadoras de berçário, como ações de cuidado à criança e à 

família: 1) fase de conhecimento berçário-família-criança; através da entrevista, reuniões e 

exames de saúde; 2) escolha de uma educadora de referência responsável para acompanhar 

mais a criança; e, por fim, 3) presença de um membro da família com a criança até que a 

mesma se sinta segura. As coordenadoras realizam várias intervenções educativas e de 

cuidado. Um dos objetivos é o de ajudar a criança no aprendizado sobre compartilhar, 

manter e estimular sua autoestima e responsabilidade. Outro dado importante ressaltado 

pelas educadoras é o de garantir a atenção individual dentro do coletivo. 
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Também foram destacadas pelos autores algumas desvantagens que o berçário 

apresenta, que, segundo as coordenadoras, são: os limites à individualização, fruto de uma 

divisão de tudo ; a permanência em período integral, considerada longa, principalmente 

para as crianças pequenas, e a ausência de uma figura exclusiva de ligação afetiva. 

Portanto, o ingresso de bebês durante o primeiro ano de vida representa um momento 

muito complexo para os mesmos, seus pais e profissionais do berçário. 

Pesquisas procuram avaliar as consequências dessa mudança, percebendo a 

necessidade de uma organização e planejamento, pois o bebê necessita de cuidados 

especiais. Cada bebê manifesta diferentes reações durante o processo de adaptação, tanto 

em casa quanto no berçário. É preciso estar atento para cada gesto, cada sinal apresentado 

pelo bebê, isto é, sinais como insônia, choro, agitação, indiferença e doenças (Rubiano, 

1992; Rubiano & Rossetti Ferreira, 1985; Amorim, Yazlle & Rossetti Ferreira, 

1996/1997). 

Pensando no processo de adaptação das crianças, Rapoport e Piccinini (2001) 

investigaram como as educadoras de creche de Porto Alegre caracterizaram a adaptação de 

bebês. As educadoras responderam a um Questionário sobre adaptação do bebê à creche 

e o instrumento continha questões abertas para analisar a experiência das educadoras com 

bebês na creche que apresentavam uma fácil ou difícil adaptação nesse espaço. Os 

resultados evidenciaram que as concepções das educadoras sobre o processo de adaptação 

dos bebês às creches são construídas nas crenças diferenciadas à adaptação de bebês de 4-5 

meses e 8-9 meses. As educadoras compreendem essa adaptação de uma forma complexa, 

gradual, e o bebê necessita de um tempo diferente para adaptar-se, podendo até regredir em 

alguns momentos. Segundo as educadoras, os indicadores que facilitam essa adaptação, e 

também o de maior relevância, é o processo de interação social do bebê. 
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Um dado muito importante no processo adaptativo dos bebês no ambiente de 

creche é o choro. Melchiori e Biasoli Alves (2004), em suas pesquisas, constataram que na 

medida em que os bebês vão ficando mais velhos, o choro por necessidades básicas vai 

diminuindo, só que aumenta o choro por várias outras necessidades. As educadoras atuam 

para que o choro cesse, mas, quando isso não acontece, entra a criatividade para chamar a 

atenção, havendo o cuidado com o bem estar do bebê.  

Nesse sentido, para que esse bem estar aconteça, é preciso estudar as atividades 

das creches e dos berçários. Faz-se necessário conhecer todo o processo, ou seja, a 

organização, o dia-a-dia, a diversidade dos funcionários e sua prática.  Só a partir dessa 

análise é que se pode conhecer uma realidade, seus aspectos, e propor mudanças que 

venham surtir efeitos positivos nos pontos específicos (Vitta & Emmel, 2004).  

Didonet (2001) compreende que o educador responsável precisa responder 

questões sobre o desenvolvimento da criança e promovê-lo, garantindo um atendimento de 

qualidade, com uma visão positiva sobre os berçários, vistos como espaço de educação e 

cuidado das crianças pequenas. 

A realidade de muitas das creches públicas brasileiras é enfatizada em estudos 

de Rosemberg (2001, 2003). A autora afirma que os espaços destinados à educação infantil 

são bastante ineficazes, desorganizados, com situações de confinamento, ausências de 

brinquedo, rotinas fixas, uso demasiado de televisão e do tempo de espera. Ressalta ainda a 

antecipação do uso do material didático na escolaridade das crianças. 

Barros, Gonçalves, Borba e Lorenzatto (1999) pesquisaram o perfil das creches 

públicas, filantrópicas e privadas de um município de médio porte do Rio Grande do Sul-

Pelotas, no total de 92 creches, sendo 59 privadas, 23 públicas e 10 filantrópicas, com o 
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objetivo de identificar a quantidade de instituições e o número de crianças atendidas. O 

estudo também descreveu as creches quanto à sua estrutura física, às práticas de cuidados, 

às características operacionais e aos aspectos de segurança; e contrapôs as características 

encontradas à legislação e recomendações existentes. 

Os dados demonstraram que houve diferenças significativas entre as creches 

públicas e privadas quanto ao número de crianças atendidas e ao regime de frequência. As 

creches privadas apresentaram uma variabilidade entre o custo das mensalidades; em 

relação ao aspecto operacional, não observou grandes diferenças entre essas creches no 

tocante a um dos indicadores mais importantes de qualidade de cuidado na creche, qual 

seja, o número de crianças por monitora, sendo que as creches filantrópicas apresentaram, 

em sua maioria, o número de crianças por monitora bastante elevado. Uma grande parcela 

das creches públicas apresentou um baixo nível de escolarização das monitoras, enquanto 

que nas creches privadas, esse quadro foi mais positivo. 

Em contrapartida, apresentaram características que indicavam um nível de 

especificidade baixo, em termos de funcionários e infraestrutura. Os pesquisadores 

perceberam a urgência do aprimoramento das leis existentes, além da necessidade de que 

órgãos de orientação e fiscalização atuem nessas instituições, para que elas exerçam de 

forma mais efetiva as suas funções. 

Morais e Rubiano (1992) investigaram as condições de serviços oferecidos em 

creches públicas do interior de São Paulo, e chegaram à conclusão de que as oportunidades 

de interações entre profissionais e crianças pequenas eram relativamente baixas, devido ao 

grande número de crianças para adultos. Neste sentido, Lordelo (2002) pontua a 

importância que a organização do ambiente tem como influenciador do desenvolvimento 

infantil, considerando-o dinâmico, contínuo, multifacetado e que facilita a socialização das 
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crianças. É de fundamental importância o espaço físico, os recursos materiais e as pessoas, 

as rotinas e o programa pedagógico adotado pela instituição. Defende-se, então, assim 

como Campos e Rosemberg (1995), a construção do projeto político-pedagógico das 

creches, nas quais devem ser firmados os compromissos dos direitos fundamentais das 

crianças, tais como saúde, higiene, brincadeiras, contato com a natureza, seu bem estar e 

desenvolvimento físico, mental e social. 

E, para que esse projeto funcione adequadamente, Pacheco e Dupret (2004) 

ressaltam a importância do educador nesse processo. Para tanto, é necessário que os 

mesmos tenham a compreensão de seu papel no desenvolvimento das crianças usuárias 

desses serviços, principalmente em contexto de precariedade de vida, quando a creche se 

faz indispensável no rompimento das práticas mantenedoras da exclusão social. As 

creches, embora tenham sido criadas para atender às necessidades político-econômicas da 

sociedade, devem ser também ambientes que valorizam e respeitam sua cultura, 

estimulando o desenvolvimento, respeitando a dignidade, a alteridade e os direitos de 

cidadania. 

Mesmo reconhecendo as limitações das creches brasileiras, Rosemberg (2003) 

propõe quatro critérios importantes para o seu desenvolvimento satisfatório, sendo eles a 

formação da equipe de trabalho; o material pedagógico; as condições adequadas do 

ambiente e a função do educador, isto é, até o segundo ano de vida, que seja um adulto 

para cada seis crianças. 

Que esse adulto cuidador tenha comportamento, segundo Clarke-Stewart e Fein 

(1983), carinhoso, amigo. Além disso, o cuidador deve ser estável, menos diretivo e pouco 

punitivo e ter um maior envolvimento com as crianças. Os currículos devem priorizar o 

desenvolvimento social e o cognitivo para promover um desenvolvimento geral das 
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crianças no grupo, pois, dependendo desse número de crianças no grupo, pode afetar 

positivamente ou negativamente os cuidados direcionados à criança em creche. Dessa 

forma, é preciso prestar atenção no número de crianças por adultos, bem como na idade 

das crianças, sendo interessante a formação de grupos com número menor de crianças por 

adulto, quando será trabalhado o desenvolvimento e o desempenho cognitivo. O ambiente, 

por sua vez, deve ter espaços estruturados para que possa proporcionar interações e 

participações de várias atividades. 

Haddad (2006), em suas pesquisas sobre desenvolvimento, ressalta a 

importância da implementação dos serviços integrados de educação e cuidado infantil, em 

uma perspectiva sistêmica, na qual a responsabilidade pela educação e cuidado infantil 

deixa de ser exclusiva da família para ser papel também da sociedade. Com essas 

mudanças, surgem novos paradigmas, nos quais a educação infantil deixa de ser só questão 

privada para ser também assunto público. 

Na abordagem integrada, o profissional deve refletir as múltiplas funções da 

educação e do cuidado infantil, tendo uma visão ampla sobre Pedagogia, Psicologia, 

Sociologia da Infância, cultura, educação do corpo, dos sentimentos, das emoções, da fala, 

da arte, do canto, do conto, integrando a experiência e a prática. 

Uma boa formação é a base para a construção do caminho para atingir os 

objetivos. Haddad (2006) advoga que uma educação fragmentada, dividida, não consegue 

apreender esses objetivos. Nesse sentido, o sistema integrado de educação e cuidado 

infantil deve ser, portanto, um projeto de todos, tratando de um conceito vivo de cuidar e 

educar. E, para que o sistema integrado seja efetivo, é necessário que haja uma parceria 

entre pais e profissionais, numa relação baseada na confiança, no diálogo, nas trocas de 

experiências, nos conhecimentos partilhados (cultura, costumes e tradições), e na atuação 



  

40

 
ativa e sistemática da família no planejamento, implantação e avaliação dos programas 

educacionais. 

A autora acredita que a abordagem integrada é muito mais do que rede de apoio 

aos pais que precisam estudar, trabalhar, viver e engajar-se no social. Esses atores precisam 

desenvolver redes de proteção social, com o envolvimento de todos (família, profissionais 

e sociedade) nesse processo, criando vínculos e demonstrando interesses e oportunidades 

nas decisões tomadas. O sistema integrado de educação e cuidado infantil necessita de 

vontade política e governamental, além do envolvimento da sociedade civil e organizada 

em um trabalho conjunto que tende a convergir. 

Um exemplo de um país desenvolvido que tem um sistema integrado de cuidar 

e educar suas crianças é a Noruega, que contempla vários tipos de modalidades de 

atendimento à criança pequena, como creches familiares, jardins de infância em tempo 

parcial e outras formas de cuidado (Lordelo, 2006). Nesse país, a educação é um problema 

familiar, social e governamental. Os pais pagam um terço pelo trabalho, sendo o restante 

de responsabilidade do Estado, tendo prioridade pelos serviços pais ou mães solteiras, 

pessoas com problemas financeiros e estudantes. 

A realidade das creches brasileiras é diferente, tanto que vários estudos 

internacionais sobre os efeitos das mesmas não tiveram aqui o êxito esperado, tornando-se 

insuficientes para auxiliar as decisões dos familiares e a elaboração de políticas públicas. 

Todavia, deve-se lembrar que os estudos existentes correspondem a países ricos e 

desenvolvidos, bastante distantes da nossa realidade (Lordelo, Chalhub, Guirra & 

Carvalho, 2007).  
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Assim, é importante destacar que existem contextos e opiniões divergentes e 

convergentes sobre o tema da educação infantil e seu significado. No entanto, um ponto 

que converge é a forma integrada de educar e cuidar das crianças. No próximo tema, será 

discutida a história das creches e as leis brasileiras que propõem educação de qualidade 

para as crianças pequenas. 

1.3.1 Creches e suas Leis no Brasil 

As creches surgiram na Europa, mais especificamente na França, por volta do 

século XVIII. No Brasil, surgiram no século XIX.  Analisando o processo de formação das 

instituições pré-escolares no Brasil, Kuhlmann Jr. (1991) afirma que estas instituições 

tiveram atendimentos diferenciados. No primeiro momento, tiveram um perfil médico 

higienista, em seguida assistencialista e atualmente apresenta, em tese, uma perspectiva 

educacional, sendo que as transformações das creches ainda são percebidas nos dias atuais. 

Em muitos meios, as creches são vistas como desenvolvendo serviços exclusivos para 

pobres, com pouca qualidade. No que diz respeito à população de maior poder aquisitivo, o 

termo creche toma uma nova terminologia, sendo esses ambientes classificados como os 

jardins de infância, as escolinhas ou berçários.  

Kuhlmann Jr. (1991) argumenta que, desde o surgimento das creches, existe 

uma grande controvérsia na questão da sua função, sendo vistas não só como uma 

necessidade, mas como um mal necessário. Mas, para o autor, as creches em seu 

surgimento não eram apenas um mal necessário, mas representavam a sustentação de 

vários saberes (políticos, religiosos e jurídicos), com o objetivo de controlar a política 

assistencial que se formava. Segundo Veríssimo (2001), há uma crítica muito forte sobre 

os modelos higienista e assistencialista, tanto no discurso quanto na prática. Assim, a 

necessidade política e o discurso científico ajudaram a desconstruir e a construir, 
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justificando a implementação de novos modelos de serviços voltados para a criança 

pequena. 

De acordo com Beserra (2007), a creche passou de instituição de amparo e 

guarda das crianças de classes mais pobres, desfavorecidas socialmente, para uma 

instituição pautada na educação e cuidado, com uma proposta de educação infantil para 

crianças pequenas, que estão inseridas na Lei de Diretrizes de Bases da Educação Nacional 

 

LDB. Essa lei regulamenta a educação infantil como o início da educação básica, 

podendo contribuir efetivamente para o processo de desenvolvimento das crianças. 

Portanto, é preciso que a educação infantil seja vista como fruto de ações amplas, e que 

educação e cuidado sejam complementares nas práticas necessárias dessas instituições.   

Vários pesquisadores brasileiros, entre os quais Rossetti-Ferreira, Amorim e 

Vitória (1994); Rosemberg (1995, 1996) e Kuhlmann Jr. (1991) mostram que as creches 

sofrem o estigma de ser um mal necessário para as mães que trabalham e não podem 

cuidar de seus bebês, e essas crenças estão inseridas em vários segmentos sociais, pois as 

mães, as educadoras e as auxiliares são todas formadoras de opiniões, nascendo, assim, 

manifestações e desejos de mudanças nas leis que asseguram às creches um caráter de 

direito da criança e opção educacional da família. 

Noronha de Sousa e Campos de Carvalho (2005) descrevem que a Constituição 

de 1988 (Brasil, 1988), ao incluir a educação infantil no sistema educativo, passa a torná-la 

legítima como um direito da criança dever do Estado e opção da família. Nesse sentido, 

vem contribuindo para acabar com a postura assistencialista que há muito tempo 

predomina. O reforço sobre a importância das creches é dado também por meio do Estatuto 

da Criança e do Adolescente (ECA), que vem com o objetivo de reforçar os dispositivos 
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constitucionais sobre a educação de zero a seis anos, dando apoio e incentivo 

principalmente às creches públicas.  

Desse modo, com a LDB lei 9394/96

 
(Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional - Brasil, 1996), a educação infantil passou a ser colocada como a primeira etapa 

da educação básica. Em sua definição, o atendimento de crianças de 0-3 anos será feito em 

creches e de 4-6 anos, em pré-escolas. Embora essas instituições tenham sido criadas para 

atender às necessidades sócio-políticas e econômicas da sociedade, precisam ser também 

um ambiente que promova respeito à cultura, estimulando o desenvolvimento infantil, o 

respeito à dignidade, à alteridade e aos direitos da criança, tal como afirmado na Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB).  

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) explicita também que 

cabe a cada conselho municipal de educação definir regulamentações para o 

funcionamento das instituições de educação infantil, baseando se em referenciais 

nacionais, ficando a cargo das secretarias municipais de educação tanto a autorização como 

a supervisão das instituições.  

O Ministério da Educação tem oferecido publicações para auxiliar a fase de 

transição das creches para o âmbito educacional (antes vinculadas às Secretarias de Bem-

Estar Social). Alguns documentos apontam diretrizes para a construção de uma 

regulamentação da educação infantil e também contribuem para um atendimento melhor e 

de qualidade. Esses documentos caracterizam-se pela Referencial Curricular Nacional para 

a Educação Infantil (Ministério da Educação e do Desporto, 1998a); Subsídios para 

Credenciamento e Funcionamento de Instituições de Educação Infantil (Ministério da 

Educação e do Desporto, 1998b); Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 

Infantil, Resolução CEB Nº 1, de 7de abril de 1999 (Brasil, 1999) e os Critérios para um 
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Atendimento em Creches que Respeite os Direitos Fundamentais da Criança (Campos & 

Rosemberg, 1995). 

Lordelo, Chalhub, Guirra e Carvalho (2007) afirmam que, no Brasil, o tema do 

cuidado alternativo da criança de zero a seis anos de idade direcionou vários estudos, 

debates e pesquisadores (Seild de Moura & Ribas, 1998; Lordelo, 2002; Melchiori & 

Biasoli Alves, 2001), com o intuito de buscar conhecimentos sobre desenvolvimento 

infantil, concepções, crenças e percepções sobre creches, cuidado, avaliação dos programas 

e instituições, financiamentos, sistemas públicos, sociais e educacionais. 

O interesse dessa pesquisa é compreender as concepções de mães e educadoras 

sobre o desenvolvimento infantil. Portanto, no próximo tópico, será discutida a importância 

das concepções de mães e educadoras nas interações que se estabelecem e, 

consequentemente, a influência direta ou indireta dessas concepções sobre o 

comportamento e desenvolvimento da criança.  

1.3.2 Concepções de mães e educadoras sobre desenvolvimento infantil 

Os estudos sobre concepções de pais e educadoras a respeito do 

desenvolvimento infantil, tanto na literatura nacional como na de outros países, 

caracterizam-se em uma importante área de pesquisas em Psicologia do Desenvolvimento. 

Os estudos de Melchiori, Biasoli Alves, Sousa e Bugliani (2007) acerca das 

crenças de mães a respeito de temperamentos e desempenhos de bebês de 04 a 24 meses 

em uma creche vinculada a um hospital no interior de São Paulo, onde foram entrevistadas 

50 mães e 21 educadoras, teve como objetivo analisar as crenças das mães em relação ao 

temperamento e desempenho dos bebês em comparação ao das educadoras.  Os resultados 
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encontrados revelaram poucas diferenças das crenças entre elas. Observou-se uma 

predominância das crenças ambientalistas sobre o desempenho e desenvolvimento dos 

bebês. 

Em outro estudo, Lordelo (1998) constatou a prevalência de um modelo 

higienista de creche, e comparou as concepções das educadoras sobre vários aspectos do 

seu trabalho diário relevantes para as mesmas, relacionando-os a diferentes dimensões do 

seu comportamento. Notou-se que, tanto na prática como na teoria, a creche vem sendo 

percebida como um espaço promotor do desenvolvimento, no qual a criança deve ser 

cuidada nos aspectos de higiene, alimentação e saúde em geral. A autora chama a atenção 

dos educadores para não superestimar esse modelo higienista, buscando aprimorar a visão 

educacional. 

Na Psicologia, há décadas tenta-se estabelecer o princípio de que a estruturação 

do cuidado à infância, as práticas adotadas e as crenças que presidem essas práticas variam 

ao longo da história humana e são moldadas pela cultura. O comportamento parental 

corresponde, dessa forma, à relação que os cuidadores estabelecem com a criança, desde 

sua concepção até a vida adulta (Kobarg, Sachetti & Vieira, 2006). 

A importância das concepções, particularmente sobre o comportamento dos 

pais em relação ao desenvolvimento infantil, vem sendo objeto de estudo de várias 

pesquisas, independentemente das diferentes terminologias, crenças, concepções, ideias e 

cognições. 

Seidl de Moura e Ribas (1998) avaliaram as concepções de adultos, através do 

Questionário sobre as Concepções de Competências do Bebê Recém-Nascido (QCBR). 

As autoras investigaram as variáveis sexo e escolaridade, associadas às concepções que os 
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adultos têm dos bebês. As mulheres na amostra estudada apresentaram uma média que 

indica serem mais capazes de identificar as preferências infantis, com boa percepção, 

tornando-as mais sensíveis às interações. 

As autoras acima citadas afirmam que as mulheres têm um maior domínio 

dessas concepções por serem mais sensíveis e atentas a todo o universo acerca do 

desenvolvimento e das características dos bebês. Outro dado relevante da pesquisa é a 

importância da escolaridade materna como facilitador de um maior conhecimento sobre o 

desenvolvimento infantil, dessa forma favorecendo positivamente esse processo.   

Seidl de Moura e Ribas (1998) também investigaram a interação precoce e suas 

características de díades mãe bebê. Os resultados apresentados identificam a atribuição 

das mães sobre os significados e as intenções aos comportamentos dos bebês, 

estabelecendo, assim, uma atenção conjunta. Não se concebe mais um bebê que é apenas 

estimulado pelas ações de adultos, mas sim a necessidade de trocas de parceiros que têm 

capacidades distintas, em que ambos são ativos e interagem (Tomazello, 2003). 

Desse modo, as formas como os pais agem são provenientes do seu sistema de 

crenças a respeito do que acreditam ser o melhor para seu filho, que transcende as 

definições ou representações do que é ser criança, de como esta se desenvolve e de como 

os pais podem contribuir para o seu desenvolvimento. Essas definições têm bases culturais 

e históricas, podendo variar dependendo das condições de vida e dos novos conhecimentos. 

Os valores, as ideias, as crenças e o comportamento não podem ser vistos e compreendidos 

de forma isolada, mas somente como aspectos inseparáveis. Além disso, a transmissão 

cultural de uma geração a outra pode ser considerada uma questão específica no 

desenvolvimento humano. Em primeiro lugar, no sentido de hábitos e costumes diários que 

são transmitidos e compartilhados por um grupo de uma geração para outra, e, em segundo 
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lugar, no sentido de possuir um modo de vida cultural altamente especializado (Palácios, 

1990; Kreppner, 2000; Baum, 1999). 

No espaço das creches, as concepções de pais e educadores acontecem num 

aspecto muito importante, isto é, o seu contexto, no qual a criança cresce sendo 

influenciada de forma direta por pessoas que lidam com ela. Sabe-se que esse contexto é 

inerente à vida, assim, os sistemas sócio-histórico-culturais, o ambiente físico e as pessoas 

em interação, efetivará o desenvolvimento da criança (Maranhão & Sarti, 2007). Segundo 

Seild de Moura e Ribas (2000, p.246), esse contexto é [...] composto pela relação 

dinâmica de atividades mediadoras .  

Alguns estudos foram desenvolvidos no intuito de investigar as concepções 

sobre o desenvolvimento infantil. Moro (2000) estudou as concepções de mães sobre a 

infância e a educação infantil, avaliando positivamente a convivência de seus filhos com 

outras crianças, dando oportunidades de partilharem atenção, objetos e brinquedos.  

Almeida (2006) constatou que as educadoras de creche do seu estudo vêem a adaptação da 

criança como um processo doloroso, e que, em função dessas crenças, acabam agindo 

como se todos os bebês e famílias fossem iguais. 

Outro estudo importante com educadores de creche foi o de Rapoport e 

Piccinini (2001). Os autores apontam diferenças na adaptação de bebês de 4-5 meses e 8-9 

meses.  De acordo com os pesquisadores, a adaptação de bebês de 8-9 meses requer maior 

preparação e cuidado, sendo em alguns aspectos uma etapa mais complexa que a do outro 

grupo. Destacam os cuidados necessários, como as poucas horas nos primeiros dias, a 

organização do tempo, preparação da adaptação através de atividades específicas. É 

provável que essa diferença na adaptação tenha relação com as diferenças individuais no 
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grupo de bebês maiores. Já no grupo de crianças de 4-5 meses, foi observada uma maior 

manifestação afetiva, no geral.  

Shimabukuro, Oliveira e Taddei (2008) desenvolveram um estudo transversal 

com 137 educadoras em oito creches de Santo Amaro, no município de São Paulo. O 

estudo teve como objetivo avaliar o conhecimento das educadoras sobre alimentação. O 

que se observou foi que, mesmo trabalhando com o assunto da alimentação no seu dia-a-

dia, muitas vezes os conhecimentos e as práticas são incoerentes. As educadoras 

apresentaram conhecimentos associados às suas próprias concepções, baseando-se em seus 

valores, crenças e costumes, construídos em suas experiências de vida. Seabra e Seild de 

Moura (2005) relatam que o momento da alimentação é importante para o estabelecimento 

das trocas interativas no contexto de creche. 

Jorge, Reis e Nascimento (2008) estudaram as concepções de desenvolvimento 

que constituem os saberes e as práticas diárias de professoras de educação infantil, sendo 

realizadas 23 entrevistas. Nas análises, foram destacadas quatro categorias baseadas nas 

teorias psicológicas do desenvolvimento: a inatista, a ambientalista, a interacionista e a 

sócio-histórica; e duas sub-categorias, a ambientalista  tendenciado ao interacionismo e a 

inatista tendenciado ao interacionismo. Os resultados revelaram que as concepções das 

professoras estão sob uma orientação ambientalista referente aos objetivos educacionais, 

predominando a socialização e aprendizagem de hábitos e valorizando a interação social. 

Seidl de Moura et al. (2004) investigaram interculturalmente aspectos e 

processos do conhecimento sobre o desenvolvimento infantil em mães prímiparas de 

diversos grupos de diferentes centros urbanos brasileiros, além de comparar com estudos 

de outros países. Os resultados demonstraram, entre outras conclusões, efeitos 

significativos de escolaridade materna, associados ao conhecimento que as mesmas 
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possuem sobre o desenvolvimento infantil. Entretanto, destacou-se que na Região Sul, em 

Porto Alegre, não foi verificado efeitos significativos da escolaridade dessas mães e a 

correlação com as cognições maternas. Esse fato indica que outros fatores, como qualidade 

de vida e a implementação de Políticas Públicas de atendimento materno-infantil, 

propiciem o conhecimento das mães sobre o desenvolvimento das crianças. 

Em uma pesquisa sobre crenças e valores acerca da educação infantil de 23 

professoras de Unidades de Educação Infantil enfocando as suas concepções sobre 

educação e desenvolvimento, foram analisadas em seu seus ambientes de trabalho e em 

suas práticas, tinham opção de desenvolver a autonomia ou manter heteronomia das 

crianças, também foi relacionado as concepções das professoras sobre o significado da 

criança ideal, da criança fácil e da criança difícil. Esse estudo demonstrou que a maioria 

das entrevistadas acredita que crianças com autonomia tendem a ser uma criança fácil, 

considerando que a criança interage com o grupo, enquanto que as crianças consideradas 

difíceis (questionadoras, ou que discordam dos professores) tendem a ser percebidas como 

uma criança difícil. Para justificar essa diferenciação, os professores afirmam não existir 

uma criança essencialmente fácil, difícil nem ideal (Almeida & Dessandre, 2008). 

Considerando a importância do estudo sobre concepções no sentido de 

promover o desenvolvimento, Rabuske, Oliveira e Arpine (2005), em estudo transversal e 

exploratório, pesquisaram as concepções de mães sobre o desenvolvimento infantil com o 

objetivo de identificar as implicações da relação pais e filhos para com a criança, além de 

identificar os significados atribuídos por elas aos comportamentos considerados típicos e 

atípicos nesta fase. 

A infância tem categorias históricas sociais e culturais, nas quais se percebem 

diferentes imagens sociais da criança ao longo dos tempos. Os autores citados chegaram à 
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conclusão de que as concepções maternas sobre a criança e o desenvolvimento infantil 

foram apreendidas a partir da representação de crianças associadas à percepção sobre os 

seus próprios filhos, comparando-se as crianças de hoje com as do passado.  

Por outro lado, Melchiori e Biasoli Alves (2001), em seus estudos, 

entrevistaram 21 educadores de creches sobre bebês cuidados por elas com a intenção de 

verificar seus julgamentos e fatores que causam e influenciam seu temperamento e 

desempenho. Consideraram que, mesmo as educadoras sendo treinadas e orientadas em 

relação ao lidar com bebês, as suas crenças vão influenciar diretamente as suas ações, e, 

consequentemente, a qualidade do atendimento. Os resultados demonstraram que os 

educadores tendem a ter crenças mais ambientalistas, acreditando que o desenvolvimento 

infantil tem influências de condições externas, no sentido de perceberem o estímulo e a sua 

consequência vindo de fora da criança. Pensam também que lugar seguro de criança é em 

casa e sendo cuidada pela mãe, (reforçando ideias pré-estabelecidas).  Acreditam que as 

mães das crianças têm uma maior influência no desenvolvimento infantil, subestimando 

seu papel enquanto educadoras nesse processo. 

Em um estudo avaliativo de Shawalb, Shawalb e Shoji (1996) para descrever o 

temperamento de crianças de mães japonesas, foram observados que as mães colocavam 

suas próprias opiniões sociais sobre personalidade, emotividade e individualidade, sendo 

que essas percepções são construídas culturalmente. 

Em estudo qualitativo, Gomes (2008) investigou a construção do feminino e do 

masculino no processo de cuidar de crianças em creches do Rio de Janeiro. Observou que o 

tempo que as crianças permanecem nesses espaços é muito longo; às vezes chega a até 10h 

diárias, permitindo avaliar seu significado da transmissão e habitus perpetuados (sentido de 

tendência, predisposição, inclinação, propensão, maneira de ser, estado habitual) que, de 
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forma clara ou camuflada, os estereótipos em relação ao gênero vão sendo introjetados nas 

crianças, enquanto o processo de cuidar nos primeiros anos é vivenciado. A autora faz uma 

reflexão da função dos profissionais do berçário como formadores de habitus, de opiniões, 

e da influência que esses cuidadores e cuidados acarretam nessas crianças e em seu 

desenvolvimento. 

Nesse sentido, Montenegro (2005) evidenciou que as crianças apreendem 

naturalmente os valores e crenças, inclusive os estigmas e preconceitos que permeiam seu 

meio social (berçário) e familiar.  

Diante desses estudos, percebe-se a importância de conhecer as concepções de 

mães e educadoras sobre o desenvolvimento infantil, identificando se essas concepções são 

convergentes e/ou divergentes.  
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OBJETIVOS  

GERAL: 

- Analisar as concepções acerca do desenvolvimento infantil, de mães e educadoras de 

crianças de quatro a vinte quatro (04-24) meses de idade.  

ESPECÍFICOS: 

- Verificar as concepções das mães sobre desenvolvimento infantil; 

- Verificar as concepções das educadoras sobre desenvolvimento infantil; 

- Identificar semelhanças e diferenças entre as concepções das mães e das educadoras     

sobre desenvolvimento infantil;        
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II MÉTODO 

2.1 Delineamento  

Trata-se de um estudo descritivo-analítico numa abordagem qualitativa. Nesse 

sentido, Minayo (2004) considera que dados qualitativos e quantitativos podem ser usados 

numa mesma pesquisa, conforme as exigências do objeto que se pretende estudar. O 

referido autor descreve as metodologias qualitativas como aquelas do significado e da 

intencionalidade que são inerentes aos atos, às relações e às estruturas sociais, sendo essas 

últimas tomadas tanto no seu advento, quanto na sua transformação, enquanto construções 

humanas qualitativas.  

2.2 Participantes 

Participaram deste estudo 20 educadoras e 20 mães de crianças de quatro a 

vinte quatro meses de idade de três instituições (berçários particulares), localizadas em 

bairros de classe social média-alta da cidade de João Pessoa, Paraíba. Essas instituições 

foram selecionadas de forma não probabilística, por conveniência. 

Os critérios para a participação na entrevista foram que as participantes 

deveriam ser mães de crianças de 4-24 meses de idade; ser educadoras, cuidar e educar 

especificamente crianças nesta faixa etária e concordar em ser entrevistadas 

individualmente, além de a entrevista ser gravada. 

As tabelas a seguir expõem os dados sócio-demográficos das mães e das 

educadoras participantes. 
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A Tabela I revela a participação de 20 educadoras, todas do sexo feminino, suas 

faixas etárias variando entre 20 a 30 anos de idade; 8 (40%), 31 a 40 anos de idade 7 

(35%), 41 a 50 anos de idade; 4 (20%). No que concerne ao nível de escolaridade, a coleta 

de dados destacou 13 (65%) possuindo formação de nível superior, enquanto 7 (35%) 

possuíam o ensino médio completo; no que se refere à religiosidade, 15 (75%) eram 

católicas e 5 (25%) evangélicas. Quanto ao estado civil, destacaram 6 (30%) solteiras, 11 

(55%) casadas, 2 (10%) separadas e 1 (5%) viúva; o tempo de trabalho das educadoras 

variou entre 1-6 anos. No tocante à renda salarial, 11 (55%) mães recebiam de 1-2 salário 

mínimos, 7 (35%) mães recebiam de 2-4 salários mínimos e 2 (10%) das  mães recebiam 

de 4 a mais salários mínimos. 

Tabela I: Dados sócio-demográficos das educadoras 

Berçário 1 Berçário 2 Berçário 3 
09 06 05 PARTICIPANTES 

f % f % f % 

Faixa Etária 

20 a 30 anos 
31 a 40 anos 
41 a 50 anos 
51 a 60 anos 

05 
02 
02 
- 

55,56 
22,22 
22,22 

- 

01 
03 
01 
01 

16,67 
50 

16,67 
16,67 

02 
02 
01 
- 

40 
40 
20 
- 

Escolaridade 
Ensino Médio 
Ensino Superior 

07 
02 

77,78 
22,22 

- 
06 

- 
100 

- 
05 

- 
100 

Religião 
Católica 
Evangélica 
Espírita 

08 
01 
- 

88,89 
11,11 

- 

03 
03 
- 

50 
50 
- 

04 
01 
- 

80 
20 
- 

Estado Civil 

Solteiro 
Casado 
Separado 
Viúvo 

05 
02 
02 
- 

55,56]2
22,22 
22,22 

- 

- 
05 
- 

01 

- 
83,33 

- 
16,67 

01 
04 
- 
- 

20 
80 
- 
- 

Tempo de 
Trabalho 

0 a 02 anos 
03 a 05 anos 
06 a mais 

07 
02 
- 

77,78 
22,22 

- 

02 
04 
- 

33,33 
66,67 

- 

02 
01 
02 

40 
20 
40 

Renda (Salários 
Mínimos) 

01 a 02 salários 
02 a 04 salários 
04 a 06 salários 

07 
01 
01 

77,78 
11,11 
11,11 

02 
04 
- 

33,33 
66,67 

- 

02 
02 
01 

40 
40 
20    
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A Tabela II apresenta a participação de 20 mães, cujas faixas etárias variaram 

entre 20 a 30 anos de idade, totalizando 9 (45%) com idade entre 31 a 40 anos; 10 (50%), 

41 a 50 anos de idade; 1 (5%). Quanto ao nível escolar, 16 (80%) possuíam formação de 

nível superior, enquanto 4 (20%) possuíam ensino médio completo. No tocante à religião, 

13 (65%) eram católicas, 5 (25%) evangélicas e 2 (10%) espíritas; no quesito estado civil, 

destacaram 18 (90%) casadas e 2 (10%) separadas; no que concerne  à renda salarial, 1 

(5%) mãe recebia (1-2) salários mínimos, 8 (40%) mães recebiam de (2-4) e 6 (30%) mães 

recebiam de (4- 6) salários mínimos, enquanto 5 (25%) das mães recebiam (4-mais) 

salários mínimos. 

Tabela II: Dados sócio-demográficos das mães 

Berçário 1 Berçário 2 Berçário 3 
07 05 08 PARTICIPANTES 

f % f % f % 

Faixa Etária 

20 a 30 anos 
31 a 40 anos 
41 a 50 anos 
51 a 60 anos 

04 
03 
- 
- 

57,14 
42,86 

- 
- 

03 
02 
- 
- 

60 
40 
- 
- 

02 
05 
01 
- 

25 
62,50 
12,50 

- 

Escolaridade 
Ensino Médio 
Ensino Superior 

- 
07 

- 
100 

03 
02 

60 
40 

01 
07 

12,50 
87,50 

Religião 
Católica 
Evangélica 
Espírita 

04 
03 
- 

57,14 
42,86 

- 

05 
- 
- 

100 
- 
- 

04 
02 
02 

50 
25 
25 

Estado Civil 

Solteiro 
Casado 
Separado 
Viúvo 

- 
06 
01 
- 

- 
85,71 
14,29 

- 

- 
05 
- 
- 

- 
100 

- 
- 

- 
07 
01 
- 

- 
87,50 
12,50 

- 

Renda (Salários 
Mínimos) 

01 a 02 salários 
02 a 04 salários 
04 a 06 salários 
06 a mais salários 

01 
06 
- 
- 

14,29 
85,71 

- 
- 

- 
- 

02 
03 

- 
- 

40 
60 

- 
02 
04 
02 

- 
25 
50 
25  

2.3 Instrumento  

Foi utilizada uma entrevista semi-estruturada (anexos IV e V) realizada com as 

20 mães e as 20 educadoras. O uso da entrevista semi-estruturada se deu pelo fato de essa 

técnica permitir e facilitar o acesso à essência da questão em estudo, facilitando a 
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compreensão dos aspectos subjetivos e também permitindo um contato maior entre as 

participantes e a pesquisadora. 

Tumes e Simão (1998) afirmam que o relato verbal se torna representante da 

consciência dos indivíduos, que interagem verbalmente durante o processo de coleta de 

dados, permitindo o acesso inferencial do pesquisador aos processos subjetivos do 

participante. Esse processo traz à tona a versão da realidade que se acredita ser importante 

naquele contexto. Já o pesquisador utiliza esse material para planejar e prosseguir na 

pesquisa com intuito de atingir seus objetivos, os quais são o de acessar os processos 

subjetivos do participante. Agindo dessa forma, o pesquisador favorece condições para o 

desenvolvimento in loco do fenômeno estudado. 

Nesse sentido, Triviños (1987) relata que a entrevista semi-estruturada é a ponte 

pela qual o investigador realiza a coleta de dados para alguns tipos de pesquisa qualitativa. 

A entrevista semi-estruturada é entendida como aquela que parte de certos 

questionamentos básicos, que são apoiados em teorias e hipóteses, ou questões que 

norteiam e que são importantes à pesquisa, e que, consequentemente, ampliam o campo de 

interrogativas, que nascem por novas hipóteses que surgem na medida em que se recebem 

as respostas do participante.  

Ainda na mesma linha de raciocínio, Marconi e Lakatos (2007) advogam que a 

entrevista é um encontro entre duas pessoas, a fim de que uma delas consiga abstrair 

informações acerca de um determinado assunto, tratando-se de uma conversação de caráter 

profissional. É um procedimento que se utiliza em pesquisas sociais para coletar dados, ou 

um apoio complementar no diagnóstico ou tratamento de um problema social. 
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De acordo com essa perspectiva, a entrevista semi-estruturada é contemplada 

nesta pesquisa, considerando que ela, além de valorizar a presença do pesquisado, também 

oferece todas as formas possíveis para que o pesquisador enriqueça a investigação de 

maneira livre e espontânea, facilitando a compreensão dos aspectos subjetivos.  Dessa 

forma, pensa-se que esse instrumento mantém a presença consciente e atuante do 

pesquisador e, ao mesmo tempo, permite a relevância na situação do ator Triviños (1987, 

p. 152)  

As questões das entrevistas se basearam em estudos realizados na área e nos 

objetivos da pesquisa. Dessa forma, o roteiro não se limitou a uma simples questão técnica, 

mas permitiu o envolvimento das relações interpessoais entre pesquisador/ pesquisado para 

os dois grupos, ou seja, o grupo das genitoras e das educadoras.  

2.4 Procedimentos para a Coleta de Dados 

Inicialmente, foi realizado um contato com as coordenadoras das creches 

selecionadas, ocasião em que foi entregue uma Carta de Apresentação (anexo I), constando 

explicações sobre os objetivos e os procedimentos da pesquisa. Os participantes da 

pesquisa foram selecionados logo depois de realizado esse primeiro contato entre as 

coordenadoras dos berçários e a pesquisadora. 

Em um segundo momento, realizaram-se contatos com creches, mães e 

educadoras, solicitando a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(anexo II e III).  Em seguida, foram realizadas as Entrevistas Semi-Estruturadas (anexos IV 

e V), na própria creche ou em ambientes de conveniência dos participantes. 
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As entrevistas com as educadoras e genitoras aconteceram em espaços cedidos 

pela direção dos berçários, em algumas residências e em locais de trabalho, sempre 

assegurando e garantindo a não identificação dos participantes e das instituições. Foi 

utilizado para as entrevistas um gravador da marca Panasonic - Mini Cassete Recorde RQL 

309, que auxiliou o registro e as transcrições do material coletado.  

2.5 Procedimentos para a Análise dos Dados 

Para o plano de análise dos dados coletados nesta pesquisa, teve-se como 

referência a Análise de Conteúdo, segundo Bardin (2004). A Análise de Conteúdo é um 

conjunto de técnicas das comunicações, visando a obter indicadores de ordem quantitativa 

ou não, permitindo a inferência de conhecimentos relativos às condições de produção e 

recepção destas mensagens. Essa análise é realizada por meio de procedimentos 

sistemáticos e objetivos da descrição do conteúdo das mensagens. 

Autores como Richardson (1985) têm uma visão de que a Análise de Conteúdo 

não é um método, mas uma técnica de pesquisa, ou um conjunto delas, exigindo a 

explicitação cuidadosa de cada procedimento utilizado, podendo se integrar a grandes tipos 

de procedimentos lógicos, em diferentes níveis de investigação empírica. Sendo assim, a 

Análise de Conteúdo pretende estabelecer uma ligação entre as estruturas semânticas ou 

linguísticas e as estruturas psicológicas ou sociológicas dos enunciados, sempre chamando 

a atenção para a influência mútua entre pensamento e linguagem (Davidoff, 2001). 

A análise de conteúdo figura como um conjunto de técnicas marcado por uma 

diversidade de formas, podendo se adaptar ao imenso campo de aplicação que é a 

comunicação, pois qualquer comunicação é entendida como transporte de significações de 
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um emissor para um receptor, podendo ser decifrado pelas técnicas de Análise de 

Conteúdo, de acordo com Bardin (2004). 

A descrição analítica é a primeira parte da análise, resumida após tratamento. 

Trata-se de como é o tratamento da informação contida nas mensagens, ocorrendo 

mediante procedimentos sistemáticos e objetivos, dependendo do que se pretende estudar. 

São delimitadas pelo analista as unidades de codificação, a exemplo da palavra ou da frase. 

Definem-se também unidades de contexto, que propiciam a compreensão da significação 

dos dados obtidos, contextualizando-os, para que não haja ambiguidade na referenciação 

do sentido dos elementos codificados. A passagem da descrição à interpretação acontece 

através da inferência, e é nela que se confere sentido às características do material 

coletado. Para se chegar à inferência, deverão ser realizados alguns procedimentos 

inerentes à prática da Análise de Conteúdo, segundo Bardin (2004). 

O primeiro passo é selecionar conceitos analíticos. Nessa pesquisa, 

contemplamos a teoria sócio-histórica de Vigotsky por conceber a pessoa como um ser 

complexo em constante transformação e em movimento; em seguida, tratamos de delimitar 

os objetivos da pesquisa e o referencial teórico que está sendo construído. Os critérios 

podem ser qualitativos ou quantitativos. Posteriormente, selecionou-se o material que seria 

analisado para a constituição do corpus da pesquisa. Logo em seguida, definiram-se as 

categorias, que são pontos chaves do código do analista. Cada categoria deve ser 

construída por um termo-chave voltado para a significação central do conceito que se 

pretende apreender e de outros indicadores que delimitam o campo semântico desse 

conceito. Dessa forma, as categorias são definidas como unidades de análise, que podem 

ser: de registro, de contexto ou de enumeração. 
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A quantificação é a última fase do trabalho, podendo ser realizada de três 

formas. Na análise de ocorrências, propõe-se determinar o interesse da fonte por diversos 

objetos ou conteúdos, tendo como hipótese implícita a de que quanto maior for o interesse, 

maior será a frequência de ocorrência dos indicadores desse objeto no discurso. Na análise 

avaliativa, estudam-se as atitudes da fonte em relação aos objetos em questão. A análise 

estrutural objetiva inferências sobre a organização do sistema de pensamento da fonte, 

implicado o discurso em estudo. 

Neste trabalho, foram utilizadas as três formas de análise, pois puderam ser 

verificadas e quantificadas as ocorrências de discursos por meio do processo de 

categorização; as atitudes das fontes foram elucidadas por meio de análise do conteúdo 

contido em cada categoria, bem como a organização dos sistemas de pensamento. 

Depois de transcritas, compostas e analisadas as entrevistas manualmente, 

constituíram-se separadamente dois corpus da pesquisa, obedecendo às regras de 

exaustividade, representatividade, pertinência e exclusividade. Foi realizada a leitura 

flutuante , e, em seguida, a codificação. 

O primeiro corpus correspondente ao Grupo I (Genitoras) e o segundo corpus 

correspondente ao grupo II (Educadoras). O conjunto de Unidades de Contexto Elementar 

(UCE), neste caso, consiste na frase que compõe os corpora pertinentes a ambos os 

grupos, procedimento que comportou 565 enunciados com sentido completo. Dos dados 

coletados no grupo I, foram identificadas quatro classes homogêneas, quais sejam: 1) 

Ambiente de aprendizagem; 2) Cumprimento de rotinas educativas; 3) Cuidado e proteção 

e 4) Aquisição de linguagem. Essas classes surgiram em função dos conteúdos das falas 

das participantes, ao responderem à entrevista. Essas falas, depois de transcritas, foram 

recortadas ou divididas em UCEs, tendo como critério de quantificação as frases, ou 
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enunciados com sentido completo. Os enunciados com sentidos semelhantes foram 

agrupados em classes. Essa classificação ou categorização, portanto, foi feita a posteriori, 

porque não foram estabelecidas antes dessa análise categorias para nomear os grupos de 

UCE semelhantes. Uma vez que a unidade de quantificação estabelecida como UCE foi a 

frase (ou enunciado), o critério da porcentagem foi o número de UCEs em cada classe que 

emergiu dos relatos dos grupos de respondentes. 

Partindo-se do pressuposto de que quanto maior a frequência e porcentagem de 

UCE em uma classe, mais importante é aquele conteúdo para os respondentes (Bardin, 

2004), obteve-se uma hierarquia entre as classes, baseada em uma amplitude no que se 

refere à frequência e porcentagem de UCEs. 

Foi evidenciada uma homogeneidade nas classes, a partir dos relatos que 

emergiram nas falas dos dois grupos (mães e educadoras) quanto ao sentido das UCEs 

contidas, isto é, as UCEs corresponderam a temas pontuais, sem conter especificações de 

cada tema que pudessem convergir em subcategorias ou subclasses.  

2.6 Considerações Éticas 

Essa pesquisa considerou a Resolução do MS 196/96 do Conselho Nacional de 

Saúde, sendo submetida e aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa, sob o protocolo 

n°0360. Todos os participantes tiveram informações sobre o objetivo do estudo através do 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (anexos II e III), enfatizados os princípios de 

anonimato, confiabilidade e sigilo das informações. Foi também ressaltado que o material 

estudado será destinado somente para fins científicos e acadêmicos.  
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III RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Os resultados que se seguem dizem respeito às classes temáticas obtidas através 

da análise de conteúdo dos relatos das mães e das educadoras entrevistadas. Foram 

elaboradas quatro classes temáticas para as genitoras e cinco classes temáticas para as 

educadoras.  

3.1 Operacionalização e quantificação das classes encontradas 

Os resultados seguintes dizem respeito à operacionalização e caracterização de 

cada uma das classes emergentes das falas das componentes do grupo I. 

GENITORAS (Grupo I): Foram transcritas, recortadas, categorizadas e quantificadas, 

chegando ao total de 296 UCEs do corpus correspondentes às falas deste Grupo.  

CLASSE I 

 

Ambiente de aprendizagem: nesta classe, o conceito de desenvolvimento 

infantil é associado à influência do ambiente do berçário, como espaço de promoção do 

desenvolvimento, socialização e extensão do ambiente familiar, tornando possível a 

aprendizagem. 

A classe é composta por 97 UCEs, correspondentes a 32,77% do total de 

unidades de contexto elementar analisadas. Como exemplos de enunciados inclusos na 

classe I, podem-se citar: 

O desenvolvimento de (...) está acontecendo naturalmente/ 
percebo que ela está se desenvolvendo cada dia mais/ eu sei que 
aqui no berçário ela se desenvolveu muito mais (...) 
desenvolvimento eu acho que é a forma como a criança evolui/ é 
como ela consegue acompanhar o que se espera de cada fase/ eu 
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acho que desenvolvimento é isso/ é você propiciar condições para 
que ela evolua/ para que ela aprenda (...) a cada dia ela está 
aprendendo coisas novas/ se desenvolvendo/ mas ela começou com 
um ano e seis meses/ mas assim agora está com dois anos/ esses 
seis meses pra cá que ela está no berçário foi assim uma coisa 
fantástica (...) foi depois que ela entrou no berçário, porque em 
casa ela ficava só de manhã com a babá e o irmão; a tarde ficava 
só com a babá, (...) agora não, ela já está falando mais, está 
desenvolvendo mais, já está cantando, dança já, ela desenvolveu 
mais nesse sentido, depois que ela entrou no berçário .  

Extensão da família: 

a função do berçário, eu acho que tem que ser a extensão da casa 
da criança, tem que ser um local de acolhida, um local que o 
espaço cuide é não permitir que ele se machuque, um local que der 
carinhoso, a onde ele se sinta protegido, um local que eu possa 
confiar, (...) então, acho que o berçário cabe isso, ser uma 
extensão do lar(...)  A função do berçário é de ajudar na educação 
dos nossos filhos, né, junto com a família (...) com um mês de 
berçário ela aprendeu as cores e o que estava quente e frio, o 
contato com outras crianças realmente trouxe um resultado 
gratificante .  

A socialização foi um dado bastante recorrente nos discursos das mães, como 

pode ser visto a seguir:  

(...) E também o desenvolvimento dele, o contato com outras 
crianças, já que ele é filho único. Eu acho que é isso a função do 
berçário (...) e hoje eu deixo ela aqui para se socializar com outras 
crianças então, assim, ela fica, mas estimulada com outras 
crianças, (...) ela a ajuda a socializar mesmo .  

Sendo assim, parece que o desenvolvimento e o comportamento da criança é 

resultado da presença das condições propícias ambientais do berçário onde ela convive. 

Nessa perspectiva, a criança é vista como passiva diante do ambiente, sendo o adulto visto 

como o principal agente promotor do seu desenvolvimento, ensinando, orientando e 

oferecendo tudo o que a criança não tem, lapidando seu comportamento. Essa visão está 
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em consonância com estudos realizados por Melchiori et al (2007) Melchiori e Biasoli 

Alves (2001), que pesquisaram as crenças de educadoras de creche sobre temperamento e 

desempenho de bebês, por meio de entrevista semi-estruturada, na qual se encontraram três 

tipos de categorias de crenças: inatista, ambientalista e interacionista. 

Esses estudos vêm confirmar que há uma forte tendência da genitora em 

superestimar fatores ambientais e subestimar a própria criança como elemento de seu 

desenvolvimento, observando uma predominância das crenças ambientalistas sobre o 

desempenho e desenvolvimento dos bebês. Os resultados mostraram também que as mães 

não valorizavam o papel importante das educadoras na promoção do desempenho e 

desenvolvimento dos bebês; as educadoras, por sua vez, subestimaram a sua importância 

nesse processo. 

Um olhar reflexivo para a influência ambientalista no processo de 

desenvolvimento da criança nos faz pensar que a visão unidirecional e passiva desta, pelo 

menos em termos teóricos, vem aos poucos sendo substituída por uma proposta 

interacionista de que a criança se desenvolve na interação com o ambiente e o social. 

Nesta pesquisa, observaram-se comentários, justificativas, explicações, 

conceitos das genitoras e educadoras, dando uma grande importância à influência do meio, 

no qual o desenvolvimento seria consequência daquilo que vem de fora, como se a criança 

fosse produto desse ambiente, pouco percebendo, assim, a influência destas crianças, com 

suas características individuais, transformando-se e transformando o seu mundo.  

CLASSE II 

 

Cumprimento de rotinas educativas: diz respeito ao cumprimento diário de 

uma série de atividades com vistas à educação da criança no que se refere à adaptação ao 

funcionamento da casa, caracterizando-se esse conjunto de atividades pela definição prévia 
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e constância ao longo do tempo. Nesta classe, foram quantificadas 57 UCEs, que 

corresponderam a 19,26% do total. Como exemplos de enunciados inclusos na classe II, 

podem-se citar: 

(...) acorda primeiro do que todo mundo em casa / vem logo 
pedindo mingau/ gagau/ eu faço, ele toma/ dou banho/ fica um 
pouquinho com o pai/ brincam no pátio do prédio/ sobe/ toma 
outro banho/dou suco/ lanche, e vai tirar uma sonequinha (...) 

Oriento bastante ela pra brincar e conversar/ à noite estamos 
todos em casa/ jantamos/ vamos assistir filmes educativos/ e em 
seguida toma seu mingau/ e vai dormir/ não tem problema para 
dormir/ dorme cedo(...) aí a segurança pra ele é fundamental/ dia 
normal acorda muito cedo/ ri/ ele acorda/ toma café/ leite/ pão/ 
biscoito/ aí vai brincar/ fica brincando até o pai sair/ depois 
assiste televisão/ as vezes dorme um pouco/ almoça/ e vem pra cá/ 
as seis horas a gente pega/ e fica brincando até cansar (...) a gente 
mora em apartamento/ aí ela sobe/ toma banho/ aí é o momento 
que eu vou ficar com ela/ eu estou em casa pela manhã, então eu 
fico com ela/ eu brinco com ela/eu assisto/ ponho vídeos 
educativos/ procuro estar sempre perto .  

A pessoa se desenvolve por meio das relações que se formam em diferentes 

contextos, sendo o lar o primeiro ambiente social de que a criança faz parte 

(Bronfenbrenner,1996). Estudos sobre a qualidade dos ambientes domésticos nos primeiros 

anos de vida e seu impacto sobre o desenvolvimento geral das crianças vêm ressaltar que o 

interior da casa é um importante espaço onde acontecem as primeiras experiências e trocas 

interacionais com os seus familiares. Esse ambiente deve ser planejado, para disponibilizar 

qualidades de recursos para a aprendizagem, determinando, assim, a natureza das 

interações. Torna-se necessária toda uma infraestrutura para favorecer esse crescimento e 

desenvolvimento de forma segura, mesmo elas estando em instituições ou não (Silva & 

Bolsanello, 2002), (D`andrada & Strauss, 1992). 
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No relato das mães, ficou evidenciada a preocupação que a família apresenta 

em planejar e organizar a rotina diária, incluindo a criança nas atividades de forma segura e 

participativa. 

CLASSE III 

 

Cuidado e proteção: relacionam-se, nesta classe, ao desenvolvimento 

infantil, dois pressupostos básicos que figuram também como responsabilidade da família, 

especialmente da mãe, que são o cuidado e a proteção à criança na sua incompletude de 

forma responsiva, a participação paterna e a formação de normas e limites. Esta classe é 

composta por 76 UCEs, correspondentes a 25,68% do total analisado. Como exemplos de 

enunciados inclusos na classe III, podem ser citados: 

eu sou muito exigente pra essas coisas/ o papel de mãe eu não 
deixo ninguém interferir/ por mais que seja família/ minha filha 
cuido eu (...) o papel da mãe é o de passar segurança/ não, o 
primeiro é o de dar a vida, né/ depois dar segurança/ também o de 
amar/ cuidar, né/ tudo assim/ mãe é tudo pro filho(...) colocar seu 
filho acima de tudo/ de qualquer coisa/ proteger de todos os males 
que for possível/ proteger ele/ eu tento proteger ele de qualquer 
coisa/ e contribuir para que ele se desenvolva da melhor maneira 
possível/ não quero que meu filho seja melhor que ninguém, mas 
também não quero que ele fique aquém dos outros/ quero que ele 
tenha todas as funções (...) normal/ lá em casa eu e meu marido a 
gente se preocupa de estar falando as palavras com calma/ e 
corretas/ certas/ o papel de mãe/ como o do pai/ de toda família/ é 
de cuidar proteger e de dar segurança pra que seu filho cresça em 
segurança/ e que tenha um bom desenvolvimento/ é isso .  

Na verbalização acima, foi possível perceber a presença da subjetividade 

materna, sentimentos de amor, responsividade, prioridades e limites. Nesse sentido, 

Harkness e Super (1993) afirmam que o sistema de crenças dos pais pode contribuir a curto 

e em longo prazo para o cuidado responsivo referente à saúde e ao desenvolvimento 

infantil. Sabe-se que essas crenças facilitam e promovem interações entre pais e vários 

profissionais da saúde e da educação, favorecendo, assim, o desenvolvimento da criança. 
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Nesse sentido, a responsividade materna está intimamente relacionada à segurança da 

criança, trazendo implicações para o desenvolvimento geral (cognitivo, linguístico e 

socioemocional), e para as práticas parentais por meio das estratégias, dos valores, das 

crenças e das concepções.  

Conferindo, assim, nesta fala: 

é proteger em primeiro lugar, quer dizer, amor em primeiro 
lugar, amor incondicional e não é nenhum papel, (...) já está 
intrínseco na função de ser mãe, amar acima de tudo, colocar seu 
filho acima de tudo de qualquer coisa proteger de todos possíveis 
males que for possível, proteger ele (...) eu tento proteger ele de 
qualquer coisa e contribuir para que ele desenvolva da melhor 
maneira possível, (...) e eu sou uma mãe muito controladora, aí eu 
não delego esse papel de mãe com ninguém, (...)Pra mim, assim, 
mãe tem que ser sempre, eu até às vezes fico pensando já abri mão 
de tanta coisa na vida por causa de filho (...)  o filho precisa tão 
mais, que você abre mão daquilo que é prioridade, (...)  pra mim 
meus filhos são prioridades, estão em primeiro lugar antes de tudo 
(...)Ser mãe é tudo né, participar, ensinar, reclamar, educar, estar 
sempre de olho no que ela está precisando, pra perceber o 
desenvolvimento, pra tentar suprir suas necessidades .  

A participação ativa dos pais no processo de desenvolvimento foi constatada 

nas entrevistas. Possivelmente, essas mudanças de comportamentos e de atitudes estão 

relacionadas ao processo de transformação histórico-cultural do papel da família, da 

inserção da mulher no mercado de trabalho e da necessidade da introdução de apoio não 

parental (creches, berçários, babás) na promoção do desenvolvimento infantil. Ribas, Ribas 

Jr. e Valente (2006) afirmam que pais que apresentavam uma melhor autopercepção de seu 

desempenho do papel parental tenderam a ter relações mais harmoniosas e menos tensas 

com seus filhos. 
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Demonstraram em sua fala que: 

fica no colo ou dou para o pai (...) aí fica com o pai até dormir, a 
noite é mais do pai, aí é assim, às vezes ele acorda de madrugada 
eu levanto ou o pai. Pronto! (...) aí ela fica brincando comigo e 
com o pai dela, assim, ela tem um momento só com o pai dela, (...) 
eu brinco mais pela manhã e ele mais a noite, e assim, ele é bem 
presente, (...) e em casa ele tem o estímulo afetivo, também tem 
brincadeiras com o pai e (...) eu e o pai, do trabalho mesmo 
ficamos monitorando como ela está, qualquer alteração vou buscá-
la, (...), o pai pega a noite, ele janta, assiste televisão e dorme 
facilmente (...) toma banho, janta, brinca com o pai, (...), daí o pai 
toma de conta, dá o suporte, olhando, brincando .  

A educação de limites e normas é caracterizada por ações voltadas ao ensino do 

que é certo ou errado, o respeito e a boa convivência com as outras crianças, como não 

fazer muito barulho, não bater no colega, não subir na mesa. Vejamos nas falas a seguir: 

pra criança não é porque quer queira quer não tem aquela regra, 
isso, (...) mas é difícil também, principalmente nos dias de hoje, é 
educar pra mostrar o que é certo e o que é errado, (...) ela tem dois 
anos, mas só quer fazer o que quer, às vezes quer fazer uma coisa 
que não pode .  

CLASSE IV - Aquisição de linguagem: refere-se ao desenvolvimento infantil como 

aquisição de novas e diversificadas formas de linguagem, envolvendo ampliação de 

vocabulário, expressão corporal e fisionômica, aprendizagem de leitura e escrita, 

brincadeiras, dentre outras. A classe IV comporta 66 UCEs, que correspondem a 22,30% 

do total. Como exemplo de enunciado incluso na classe IV, pode ser citado: 

Se eu vejo que ela quer alguma coisa eu pergunto/ você quer 
água/ água/ hoje em dia ela já diz/ mas antigamente ela só 
apontava/ ela diz mamãe água/ eu pergunto o que ela quer/ mesmo 
apontando/ eu pergunto pra ela ver a gente falando/ pra ver se ela 
repete (...) ele já se joga com o corpo/ através do olhar e de 
algumas expressões/ que às vezes assim ele quer falar mam-mam/ 
entendeu/ o choro mesmo/ e assim se ele estiver no colo e outra 
pessoa queira pegar/ e eu vejo dessa forma/ e que ele se comunica 
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(...) até no olhar você identifica se ela quer alguma coisa/ também 
através de pequenos gestos/ apontando/ eu acho que tudo isso é 
uma forma de dizer o que quer/ mas hoje ela já fala muitas 
palavras/ e o que não fala eu já entendo

 
(...) mas no comecinho/ 

quando pequenininha ela apontava/ mostrava o que queria/ não 
conseguia o que queria/ eu sempre procuro falar pausadamente/ 
procuro ser clara o máximo que posso/ não falo miando/ 
diminuindo/ falo carinhosa e falo sério quando preciso/ mas a 
gente se entende .  

A interação estabelecida entre educador e criança em ambiente de berçário vai 

favorecer o desenvolvimento das crianças em vários aspectos. Na linguagem, percebeu-se 

que mesmo a criança não dominando a linguagem oral, ou seja, a fala, utiliza diversas 

maneiras ou formas de comunicação, como os gestos, apontar, choro com os seus 

cuidadores, fazendo-se entender, e estes vão dando sentido e interpretando seus 

significados.  Tomasello (2003) afirma que é na interação com diferentes parceiros e em 

várias oportunidades de participação em práticas culturais que a criança vai se tornando 

interlocutora, e mesmo sem saber falar convencionalmente, desenvolve seus recursos 

linguísticos, aprimorando o uso de gestos, mímicas, choro e movimentos do corpo, de 

modo cada vez mais adaptado ao contexto de funcionamento linguístico social. 

Vejamos sua fala: 

O choro mesmo (...) ela aponta, está chorando, já sabe o que é 
então às vezes eu vejo que ela não precisa se esforçar, mas para se 
comunicar, ela se comunica, só não fala, não utiliza da linguagem, 
(...) olhando pra gente, assim os gestos, os gestinhos dele, dá pra 
você ver, que ele quer conversar, (...) ele me pega, me puxa pela 
roupa, ele estende os braços como se quisesse ir para o colo, 
quando não está satisfeito, ele grita, bate os pés, (...) e aí ele 
empurra, ele bate com as mãozinhas, então, ele consegue se fazer 
entender .  
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Importante ressaltar que a linguagem é considerada como a primeira forma de 

socialização da criança. É através da linguagem que a criança tem contato e compartilha 

valores, regras, crenças e hábitos do seu grupo social, adquirindo cultura antes mesmo de 

aprender a falar, isto é, mesmo antes de nascer a criança já está inserida em uma cultura na 

qual os seus cuidadores (pais, familiares) vão dando significado e ressignificando a sua 

história. Lembrando que é nessa faixa etária de 24 meses de idade que acontece a explosão 

da linguagem; as crianças aprendem muitas palavras novas e já fazem uso de pequenas 

frases. 

Os resultados a seguir correspondem à operacionalização e caracterização de 

cada uma das classes emergentes das falas das componentes do grupo II.  

EDUCADORAS (Grupo II): Foram transcritas, recortadas, categorizadas e quantificadas, 

chegando ao total de 269 UCEs do corpus correspondente às falas deste Grupo. Das falas 

inerentes ao grupo II, emergiram cinco classes, a saber: 1) Relação educador-educando; 2) 

Sistematização de atividades; 3) Contexto favorável; 4) Aquisição de habilidades sociais e 

5) Vínculo com a família. 

CLASSE I 

 

Relação educador-educando: remete à função da educadora, à importância de 

um relacionamento afetuoso entre educador e educando, caracterizado pelas demonstrações 

de carinho, incentivos durante as atividades, contribuições para a construção de uma 

autoimagem positiva. A classe I comporta 55 UCEs, que correspondem a 20,45% do total. 

Como exemplo de enunciado incluso na classe IV, pode ser citado o seguinte: 

(...) eu/ minha forma de comunicação/ eu sou muito brincalhona/ 
assim/ sei quando tem que falar sério/ sem gritar/ sem falar alto/ 
falar sério com calma/ entendeu (...) pela forma como eu trabalho 
com eles/ eu não consigo ver nada que possa prejudicar eles/ a 
forma dele olhar/ quando ele olha/ quando ele olha, ele passa uma 
forma como se tivesse chamando/ aqueles que não falam ainda eu/ 
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a gente percebe o jeitinho de olhar pra gente/ alguma coisa ele 
quer, né!(...) eu me comunico de forma clara e carinhosa/ sou 
muito atenta a eles/ procuro identificar no olhar o que eles 
querem/ acho que me comunico bem assim/ dessa forma (...) penso 
que tudo que não incentiva/ não estimula/ não proporciona o 
desenvolvimento/ não estimula a linguagem/ eu (...) identifico a 
comunicação através dos gestos/ do choro/ do jeito que ele me 
olha/ apontando/ puxando minha roupa/ assim que eu percebo que 
eles querem se comunicar .  

Neste sentido, Pacheco e Dupret (2004) chamam a atenção para os profissionais 

ligados ao berçário, no sentido de compreenderem a importância de seu papel no 

desenvolvimento das crianças. Nesta pesquisa, as educadoras evidenciaram em suas 

entrevistas que o berçário apresenta características positivas para a promoção do 

desenvolvimento, mas também se apresenta como local que exerce uma função similar à de 

um ambiente familiar, tanto que, em suas falas, elas se colocam como se fosse uma mãe , 

ou mesmo da família , como é possível verificar nessas falas:  

(...) Então acho que é importante que aqui seja a extensão da 
família (...) deve ser uma extensão da família, (...) eu sou assim, eu 
sou assim, uma mãezona, como diz a história, (...) minha 
importância de tá com eles é, é, é, uma babá educadora né! (...) 
querendo ou não a gente aqui acaba sendo um pouco família 
dessas crianças, (...) é meu relacionamento, eu acho que seja um 
relacionamento bom, assim, que eu me sinto como se fosse mãe, 
assim sabe? (...) a gente se sente quase da família, pois passamos 
muito tempo com os filhos deles, viramos meios que da família (...) 
e eles pra mim é mesmo que ser da família, minha família, ele faz 
parte de mim (...) tem pais aqui que é como se fosse da nossa 
família, é como a gente fosse uma família só .   

O conhecimento que o educador tem sobre o que é o desenvolvimento infantil 

vai repercutir diretamente sobre as suas práticas profissionais. Esse saber abrange várias 

crenças, como prováveis períodos para o desenvolvimento de habilidades motoras, 

perceptuais e cognitivas, além de crenças referentes aos fatores que podem influenciar o 

desenvolvimento infantil, ou crenças acerca dos cuidados diários de higiene e segurança 
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que devem ser aplicados com as crianças. O conhecimento sobre desenvolvimento e 

práticas dos cuidadores correlaciona-se positivamente com o seu nível educacional e 

socioeconômico, isto é, quanto mais alto o nível educacional, mais elaborados são os 

conhecimentos e práticas acerca do desenvolvimento infantil (Seidl de Moura et al, 2004).  

Destaca-se a importância da consciência crítica do educador sobre o seu 

verdadeiro papel de mediador, do outro social na promoção do desenvolvimento da 

criança. 

CLASSE II 

 

Sistematização de atividades educativas: diz respeito ao planejamento 

político pedagógico, brincadeiras, execução e avaliação de atividades educativas, com 

objetivos pré-definidos formalmente, executados segundo parâmetros legais e normas 

institucionais. A classe II comporta 49 UCEs, que correspondem a 18,22% do total. Como 

exemplos de enunciados inclusos na classe II, podem ser citados: 

O meu dia aqui com as crianças/ bem/ começa às sete horas 
quinze minutos/ quando muitos estão chegando/ todo dia recebo 
eles de forma diferente/ sempre animada/ cantando/ contando 
historinhas/ tem a hora do lanche/ de ir ao banheiro/ de fazer 
oração/ de cantar/ ir ao pátio (...) as atividades começa às sete 
horas quinze minutos/ chego cedo/ recebo as crianças com 
historinhas/ ou músicas/ ou vídeo/ todas as atividades tem regras e 
objetivos definidos/ toda historinha de acordo com a aula/ e dentro 
do planejamento que é feito (...) às sete horas acolhimento/ música/ 
e oração/ sete horas trinta minutos atividades com brinquedos de 
montagem/ oito horas contar historinhas/ oito horas trinta minutos 
roda de conversa sobre a história/ nove horas momento do lanche/ 
nove horas trinta minutos brinquedoteca(...) todo dia tem 
atividades específicas/ cantamos/ brincamos/ contamos 
historinhas/ fazemos tarefinhas/ tem hora de atividade externa 
onde tem a piscina de bolinhas/ pula-pula/ graminha/ eles 
adoram .  

Diante dessas falas, é importante citar o estudo de Campos e Rosemberg 

(1995), que defendem a construção de uma política pedagógica, nas quais devem ser 
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firmados os compromissos dos direitos fundamentais das crianças, tais como saúde, 

higiene, brincadeiras, contato com a natureza, seu bem estar e desenvolvimento físico, 

mental e social. Lembrando que suas ideias, crenças e concepções sobre o 

desenvolvimento infantil irão nortear seus comportamentos, influenciando a maneira como 

se organiza o ambiente (Rubiano & Rosseti- Ferreira, 1985; Rubiano,1992; Campos de 

Carvalho & Rubiano, 1994, 1996). 

CLASSE III 

 

Contexto favorável: diz respeito a elementos ambientais, materiais e sociais 

que determinam o desenvolvimento infantil, tais como espaços físicos, iluminação, 

alimentação, brincadeiras, limites e normas, além de relações sociais. Rossetti Ferreira 

(2002) aborda a responsividade dos ambientes do desenvolvimento, sugerindo que se 

adotem estratégias de investigação apropriadas, respeitando o contexto e a cultura nos 

quais a criança está inserida. Esta classe (III) comporta 62 UCEs, o que corresponde a 

23,05% do total. Como exemplo de UCEs desta classe, pode ser citado o seguinte relato:  

Então e essa criança precisa sempre estimulando para que ela/ 
sempre tá estimulando/ para que ele possa se desenvolver na 
coordenação motora/ essa criança precisa ser estimulada no 
sentar/ no engatinhar/ pra ganhar firmeza/ pra ir se equilibrando/ 
aumentar através de brinquedos educativos/ essa criança está com 
estímulos/ com novas cores/ com ambientes diferentes(...) pra isso 
é muito importante o ambiente social/ precisa interação/ 
entrosamento/ sempre sendo estimulada/ para que consiga 
desenvolver todas as áreas do desenvolvimento/ na questão da 
inteligência/ precisa que todos que o rodeia estimule com leituras 
(...) quando nasce/ e cada dia ela vai se desenvolvendo/ nunca para 
de desenvolver/ sempre tem coisas novas para aprender/ o que 
pode promover/ acredito que quando a criança ela é trabalhada 
nessas áreas/ da linguagem/ do social/ do motor/ e da inteligência/ 
assim eu quero dizer assim/ ela é estimulada/ influenciada em 
todas as áreas/ ela vai desenvolver bem (...) acho que o estímulo/ e 
dedicação/ o carinho/ a perseverança/ tudo interligado/ por 
exemplo/ para que a criança se desenvolva no andar ela precisa 
estar segura/ protegida/ estimulada para se sentir confiante/ e 
conseguir andar .  
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Rossetti Ferreira (2002) traz o tema da responsividade dos ambientes do 

desenvolvimento, sugerindo que se adotem estratégias de investigação apropriadas, 

respeitando o contexto e a cultura em que a criança está inserida. 

CLASSE IV - Aquisição de habilidades sociais: nesta classe, o desenvolvimento infantil é 

relacionado à aquisição de habilidades sociais, definidas como capacidade de interação 

social, cooperação, inclusão e convivência afetuosa. O ambiente familiar é, portanto, um 

contexto relevante para que a rede de relações se construa, sendo a família considerada 

como primeira mediadora entre a criança e a cultura, incorporada na unidade dinâmica das 

relações afetivas, sociais e cognitivas, as quais permeiam as condições materiais, históricas 

e culturais do grupo social. Por meio das interações familiares é que se caracterizam as 

transformações da sociedade, em um processo de influências bidirecionais entre os 

membros familiares e os sistemas sociais, favorecendo o desenvolvimento da pessoa 

(Dessen & Polônia, 2007).  

A classe IV comporta 46 UCEs, que correspondem a 17,10% do total. Como 

exemplo de enunciados inclusos na classe IV, pode ser citado: 

O que eu queria acrescentar e que eu acho importante aqui na 
escola é a inclusão de alunos com necessidades especiais/ assim/ 
vejo que é uma forma de educar/ não vejo preconceito/ pelo 
contrário/ vejo as crianças participando/ e se ajudando (...) 
primeiro contato que ela tem na escola/ né então muitas vezes/ 
assim não é fácil/ como é que eu posso dizer/ a gente tem a 
pretensão de acolher/ cuidar/ mas como nós somos diferentes/ 
pessoas estranhas/ para ele é difícil (...) eu consegui conquistar 
aquela criança mesmo sendo uma pessoa estranha/ diferente/ eu 
consegui conquistar/ e até assim ganhar o amor daquela criança/ 
então esse primeiro momento o meu papel é muito importante pra 
que a criança não tenha aversão à escola (...) a função da escola é 
principalmente/ nessa faixa etária que eu acompanho/ é de 
socialização/ interação/ educação/ um conjunto de tudo isso/ o 
meu relacionamento é muito bom/ gosto do que faço/ tenho amor 
pela minha profissão/ me relaciono muito bem com todos eles . 
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CLASSE V 

 
Vínculo com a família: refere-se à importância da família como grupo de 

suporte fundamental para o desenvolvimento infantil no berçário. O grupo familiar é 

definido como o conjunto de pessoas responsáveis pela criança. Nessa perspectiva, Silva e 

Bolsanello (2002) salientam que a instituição não substitui a ação da família, mas se 

enquadra como lugar de interação, socialização e crescimento das crianças em parceria 

com esta. Para tanto, é necessária uma relação recíproca de confiança, respeito e 

responsabilidade. Nesta classe, inserem-se 57 UCEs, que correspondem a 21,19% do total. 

Como exemplos de frases que comportam a classe V, podem ser citadas as seguintes falas: 

Mas com os outros pais tem uma relação de amizade/ e muito 
maior com esses que a gente tá interagindo/ com esses que a gente 
tá cuidando/ então é uma relação muito boa/ os pais passam ao 
que acontece em casa/ e é muitas vezes (...) ah a relação do 
berçário acho muito boa/ transparente/ clara/ tanto que aqui tem 
um sistema de internet/ que todos os pais tem oportunidade de 
observar seus filhos de casa/ no trabalho/ onde quiser ligar/ a 
qualquer hora/ e assim todos têm informações a qualquer hora (...) 
e quando nós queremos conversar sobre comportamento/ a 
aprendizagem de algum educando/ eles vêem que há uma 
responsabilidade dos educadores com os seus filhos/ e uma 
cobrança para que eles melhorem na aprendizagem .  

Devido à homogeneidade das classes identificadas, não puderam ser definidas 

subclasses ou subcategorias.  Em outras palavras, os enunciados, tanto das Genitoras 

(Grupo I) quanto das Educadoras (Grupo II) relacionaram-se todos diretamente às 

temáticas que configuraram cada uma das classes, não havendo variabilidade de 

enunciados que implicasse a aglutinação destes em subclasses ou subcategorias. 
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Tabela III: Denominação, frequência e porcentagem de UCE em cada uma das classes pertinentes ao Grupo I 
e ao Grupo II 

GENITORAS (Grupo I) UCE EDUCADORAS (Grupo II) UCE 
CLASSE NOME f % CLASSE NOME f % 

Classe I 
Ambiente de 
aprendizagem 

97 32,77 Classe I 
Contexto 
favorável 

62 23,05 

Classe II 
Cuidado e 
proteção 

76 25,68 Classe II 
Vínculo com a 

família 
57 21,19 

Classe III 
Aquisição de 

linguagem 
66 22,30 Classe III 

Relação 
educador-
educando 

55 20,45 

Classe IV 
Cumprimento de 
rotinas educativas 

57 19,26 Classe IV 
Sistematização de 

atividades 
49 18,22 

- - - - Classe V 
Aquisição de 
habilidades 

sociais 
46 17,10 

TOTAL  296 100 TOTAL  269 100 

 

Na tabela III (grupo I) de genitoras, prevaleceu a classe I, na qual o ambiente de 

aprendizagem teve no total de 97 unidades de análises (32,77%), sendo que na classe II o 

cumprimento de rotinas foi o que menos se destacou nas falas das genitoras no total de 57 

unidades de análises (19,26%). No grupo II de educadoras, observou-se que na classe III 

um contexto favorável predominou entre as educadoras, com 62 unidades de análises 

(23,05%). A que menos se destacou foi a classe IV, referente às aquisições de habilidades 

sociais, apresentando 46 unidades de análises (17,10%) em relação ao relato das mães. 

As classes surgiram em função das falas das participantes. Essas falas foram 

transcritas, lidas, recortadas e agrupadas conforme a semelhança de significado e a relação 

com um mesmo objeto ou temática. Tratou-se de uma categorização a posteriori, no 

modelo de Bardin (2004).  
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3.2 Semelhanças e diferenças encontradas nos conteúdos das falas dos dois grupos 
estudados 

Como foi possível observar na operacionalização e descrição apresentadas no 

tópico anterior, emergiram quatro classes dos discursos do (grupo I-mães): Ambiente de 

aprendizagem; Cumprimento de rotinas educativas; Cuidado e proteção e Aquisição de 

linguagem, enquanto que do (grupo II- educadoras) emergiram cinco classes: Relação 

educador-educando; Sistematização de atividades; Contexto favorável; Aquisição de 

habilidades sociais e Vínculo com a família. Existe, entretanto, uma interrelação semântica 

entre essas classes identificadas entre os grupos. 

Ambiente de Aprendizagem (Classe I) emergiu consideravelmente no grupo de 

genitoras. Já a classe I (Relação educador-educando) emergiu apenas no grupo de 

educadoras. A primeira (Ambiente de Aprendizagem) está permeada por concepções 

ambientalistas, referentes a diversos espaços de aprendizagem, embora as genitoras 

enfatizem a relevância do contexto do berçário como local que promove desenvolvimento 

e aprendizagem. A segunda (Relação educador-educando) surge apenas entre as 

educadoras, sendo específica quanto ao ambiente escolar que configura o berçário, com sua 

proposta educacional. Devido à formação das educadoras, em maior ou menor grau, mas 

com bases pedagógicas, além dos treinamentos e capacitações comumente recebidos por 

essas profissionais, atualmente influenciadas por concepções construtivistas e 

sociointeracionistas, o ambiente de aprendizagem é um determinante fundamental do 

desenvolvimento infantil para as educadoras, e se materializa no espaço do berçário. 

As mães, por sua vez, consideram e reconhecem como um fator determinante 

de um verdadeiro ambiente de aprendizagem a relação que existe entre o educador e o 

educando, pois a natureza dessa relação pode comprometer não só o desenvolvimento da 

criança, mas determinar o seu conforto ou desconforto físico e psicológico em um 
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ambiente onde ela não está sob os cuidados e proteção materna. A possibilidade de riscos à 

saúde e integridade física e psicológica é uma preocupação das mães, expressa na 

recorrente menção a esse aspecto, que configura, por outro lado, uma categoria específica 

do grupo de educadoras. A classe Ambiente de aprendizagem (grupo I- mães) e a classe 

Relação educador-educando (grupo II- educadoras) possuem significados que convergem.  

Cumprimento de rotinas (Classe II), referente ao grupo das genitoras, possui 

uma relação próxima com a classe II (Sistematização de atividades educativas) inerente ao 

grupo das educadoras. Essas classes se assemelham no que se refere à marcação prévia de 

uma rotina de ações a serem executadas, mas se diferenciam pela ênfase, por parte das 

educadoras, na intencionalidade das ações desenvolvidas, na sistematização como 

pressuposto dessas atividades, envolvendo planejamento, estratégias e avaliações 

constantes. Porém, se diferenciam porque, na concepção das mães, o estabelecimento de 

rotinas se baseia nas necessidades da família. 

A Classe III (Cuidado e proteção) foi elucidada pelo grupo das genitoras, 

aproximando-se da Classe III (Contexto favorável) referente ao grupo das educadoras, por 

envolver as noções de cuidado e proteção como atribuições de cuidadores e responsáveis. 

Contudo, as referidas classes se diferenciam devido ao fato de que, para as genitoras, esse 

cuidado e proteção direcionam-se restritamente à preservação e manutenção da saúde e 

integridade física da criança. Para as educadoras, essas noções são argumentadas de modo 

mais amplo, envolvendo aspectos de desenvolvimento, proteção e cuidado à criança, em 

aspectos psicológicos, cognitivos e comportamentais. 

Aquisição da linguagem (Classe IV), identificada no grupo das genitoras, 

assemelha-se à Classe IV (Aquisição de habilidades sociais) identificada pelas educadoras 

no que se refere ao desenvolvimento da linguagem como aspecto importante do 
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desenvolvimento infantil. Entretanto, diferencia-se da concepção das educadoras de que, 

mais do que a linguagem oral, dentre outras modalidades, o desenvolvimento infantil está 

atrelado à socialização, à aprendizagem da convivência com as diferenças, à comunicação 

não verbal (gestos, apontar, chorar) e as trocas afetivas em grupo, não se restringindo 

apenas à fala. 

Vínculo com a família (Classe V), que emergiu apenas no grupo das 

educadoras, consiste em um eixo temático que circula no dia-a-dia profissional das 

mesmas, seja pelo treinamento que elas recebem para atuar no berçário, seja pela formação 

adquirida formal ou informalmente. O grupo de educadoras se diferencia em seu discurso 

do grupo da família dos educando, mas afirma a importância de um vínculo colaborativo, 

de parceria entre ambos, com vistas à potencialização do desenvolvimento infantil, 

especificamente das crianças atendidas no berçário. A manutenção e o fortalecimento 

desses vínculos são demandas da própria legislação educacional para a Educação Infantil. 

Foram percebidas diferenças entre os grupos quanto às suas ideias, que fazem 

com que suas concepções se diferenciem e se manifestem nos dados coletados. Neste caso, 

entre as mães, emergiu um relato que relaciona o desenvolvimento infantil à aquisição de 

linguagem, que é algo específico, observável (a criança vai aumentando seu vocabulário e 

surgindo a cada dia com expressões novas, verbais ou não-verbais). As mães percebem 

essa evolução na linguagem e por isso deduzem o desenvolvimento de suas crianças. Já 

entre as educadoras, que possuem experiência de trabalho com grupos de crianças na 

mesma faixa etária, a aquisição da linguagem, que também faz parte do desenvolvimento 

geral da criança, está contida na aquisição de habilidades sociais. 

Destacam-se também as diferenças do lar e berçário, que são ambientes sociais 

diferenciados. No lar, a mãe normalmente centraliza por mais tempo a atenção daquela 
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criança de 04 a 24 meses. O desenvolvimento da autonomia é algo visto como natural e 

que demora mais a acontecer, pois a mãe desempenha o papel de cuidadora e protetora, 

sobretudo. Isto configurou até uma classe entre o grupo de mães. Já no berçário, o 

desenvolvimento da autonomia é visto como algo mais prioritário, sendo, portanto, mais 

estimulado. E o desenvolvimento da autonomia pressupõe o desenvolvimento de 

habilidades sociais (aprender a conviver com o outro, aprender a conviver em grupo de 

forma autônoma, sem depender a todo tempo da intervenção do mediador), o que envolve, 

mas não se restringe apenas à aquisição de linguagem. 

Como aponta Vigotsky (1999), o trabalho educativo deve estimular e ampliar a 

Zona de Desenvolvimento Proximal, na qual o mediador vai colaborar para que essa 

aprendizagem chegue à Zona de Desenvolvimento Real. Para que isto aconteça, é 

importante que o cuidador entenda o que é desenvolvimento infantil, qual o seu papel 

nesse processo e a sua importância na construção do desenvolvimento.  

Nesse sentido, a parceria entre mães e educadoras para o desenvolvimento 

infantil é considerada fundamental, destacando que a mediação dos cuidadores vai 

propiciar de forma contínua o desenvolvimento geral da criança.  
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IV CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A proposta deste estudo foi analisar as concepções de mães e educadoras sobre 

desenvolvimento infantil de crianças de quatro a vinte e quatro meses de idade em contexto 

de berçários particulares situados em bairros de classe social média-alta da cidade de João 

Pessoa. 

Os resultados obtidos implicaram o alcance dos objetivos. Foram analisadas as 

concepções das mães e educadoras sobre desenvolvimento infantil e, a partir das classes 

emergentes dos relatos de mães e educadoras, foi possível identificar também as 

semelhanças e diferenças nas suas concepções sobre o desenvolvimento infantil. 

O plano de análise dos dados coletados teve como referencial a Análise de 

Conteúdo, segundo Bardin (2004), com categorias formuladas a posteriori. Por meio desta 

análise, foram obtidas cinco classes temáticas oriundas dos discursos das educadoras: 

Relação educação-educando; Sistematização de atividades; Contexto favorável; Aquisição 

de habilidades e Vínculo com a família; e quatro classes temáticas provenientes dos relatos 

das mães: Ambiente de aprendizagem; Cumprimento de rotinas educativas; Cuidado e 

proteção e Aquisição de linguagem. 

Os resultados das análises das genitoras demonstraram que a classe que se 

sobressaiu em número de UCEs foi Ambiente de Aprendizagem. Essas respondentes 

consideraram o berçário como espaço de promoção do desenvolvimento das suas crianças, 

dando ênfase ao ambiente e subestimando a importância da criança no processo interativo 

e dinâmico. A classe Cumprimento de Rotinas foi o que teve menos destaque (menos 

UCEs) nas falas das genitoras, destacando-se as atividades voltadas para a criança 
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desenvolvidas no dia-a-dia, considerando as possibilidades e prioridades da família, e as 

rotinas estabelecidas para a criança são pautadas nas suas necessidades, mas também estão 

subordinadas, ou se encaixam, à rotina da família como um todo. Isto se explica pela 

necessidade de que as atividades educacionais e profissionais dos membros da família 

sejam conciliadas. 

Para as educadoras, o que predominou em seus relatos foi o berçário como um 

Contexto Favorável para o desenvolvimento da criança. Foi enfatizado o projeto político-

pedagógico existente na instituição; também reconheceram a importância do trabalho em 

parceria com a família. A Relação educador 

 

educando foi pontuada, e  destacaram a 

figura dos cuidadores (educadoras e mães) como mediadores, no complexo processo de 

possibilitar e/ou promover o desenvolvimento da criança de forma segura e responsável. 

Os educadores abordaram a Aquisição de habilidades sociais (socialização, autonomia, 

aquisição da linguagem e outras) como tema importante, mas de pouca recorrência em seus 

relatos sobre o desenvolvimento infantil, comprovando que as concepções são construídas 

e apreendidas em um ambiente sociocultural. Foi possível constatar uma interrelação 

semântica entre as classes identificadas entre os grupos. 

Os dados da pesquisa são relevantes para a compreensão do desenvolvimento 

infantil, tema bastante discutido no campo da Psicologia. Porém, os estudos de 

desenvolvimento em contexto de berçário particular no Brasil ainda são insuficientes, pois 

os que existem são em número reduzido. Apesar de ser um espaço cada vez mais 

procurado por mães que exercem outros papéis sociais. 

Houve algumas dificuldades para a consecução da pesquisa; primeiramente, a 

de não poder contar com um órgão ou instituição que fiscalizasse e orientasse esses 

berçários, conseguintemente não apresentando um plano pedagógico como referencial das 
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políticas de educação. Os berçários trabalham de forma individual; três deles não aceitaram 

participar da pesquisa, mesmo sendo orientados sobre o objetivo e a importância 

acadêmica do presente estudo. 

Esta pesquisa possui aplicabilidade, servindo de subsídios para ações educativas 

e políticas, para programas educacionais, projetos acadêmicos, treinamentos, capacitações, 

colaborando com a literatura a respeito do assunto, que é escassa no que concerne aos 

contextos de berçários particulares, também podendo contribuir para uma especificação 

maior da identidade da educação infantil.  

Os dados dessa pesquisa nos fazem refletir e questionar sobre a qualidade e 

preparação dos cursos de formação acadêmica dos profissionais da educação e do seu 

conhecimento sobre suas concepções, crenças, ideias, sua cultura e seu ambiente social. 

Destaca-se a importância de ter uma consciência crítica do seu papel como 

profissional, formadores de opinião, agentes sociais, mediadores no complexo processo do 

desenvolvimento infantil, parceiros da família e, por conseguinte, há de se constatar que 

esses profissionais têm responsabilidade na formação das crianças, como cidadãos de 

direitos. 

Como sugestão para pesquisas futuras, propõe-se estudos comparativos entre 

diferentes berçários, tais como públicos e particulares, cujos serviços sejam utilizados por 

pessoas com características sócio-demográficas diferentes (como categorias sócio-

econômicas).  

Considera-se importante também a realização de cursos de aprimoramento para 

mães e educadoras como intervenção política pedagógica, enfocando a temática do 

desenvolvimento infantil, fazendo parte de Políticas Públicas do Estado, em benefício à 
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toda a população. Compreende-se que só através do conhecimento é que se alcançará uma 

educação de qualidade e a criança se desenvolverá de forma segura, respeitando os seus 

limites, sua cultura, sua individualidade. 

Destaca-se, também, que o conhecimento apreendido desses cuidadores (mães e 

educadores) sobre o desenvolvimento infantil e o reconhecimento do seu importante papel 

de mediadores da criança com seu meio, como o outro social, vem atuar de forma efetiva e 

dinâmica no desenvolvimento, contribuindo de forma eficaz para o seu dia-a-dia das 

crianças. As concepções sobre o desenvolvimento infantil na sociedade atual ainda se 

apresentam de forma bastante difusa e se concretizam nas ações dos cuidadores (pais, 

educadores), que têm um papel decisivo nesse processo. Percebe-se a importância de se 

conhecer essas concepções tanto das mães como das educadoras, para que juntos possam 

encontrar formas de subsidiar propostas que visem à promoção do desenvolvimento 

infantil.  
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ANEXOS       



  
ANEXO I - CARTA DE APRESENTAÇÃO  

À Direção da Instituição Contatada 

Vimos por meio desta solicitar a Vossa Senhoria a participação e o apoio em um 

estudo sobre desenvolvimento infantil com a participação de mães e educadoras de 

crianças de quatro a vinte quatro (04-24) meses de idade. Este projeto está vinculado ao 

programa de Mestrado em Psicologia Social da Universidade Federal da Paraíba (UFPB) e 

será realizado pela mestranda Maria dos Remédios Almeida Matos, orientado pela 

Profª.drª. Nádia Maria Ribeiro Salomão. 

Solicitamos o acesso às mães e educadoras, a fim de estabelecer contato e verificar 

suas disponibilidades em participar do referido estudo, solicitamos ainda que se possa fazer 

uso de um aparelho gravador de voz durante a realização das entrevistas. 

Colocamo-nos à sua inteira disposição para maiores esclarecimentos.  

Atenciosamente, 

_________________________________ 

Maria dos Remédios Almeida Matos 

Mestranda em Psicologia Social  

__________________________________              _____________________________ 

Profª.dra. Nádia Maria Ribeiro Salomão                         Direção Creche  Berçário 

Coordenadora do Núcleo de Estudos em  

Interações Sociais e Desenvolvimento Infantil  

João Pessoa, ____, julho de 2008.  



  
ANEXO II - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO: MÃES   

Esta pesquisa tem como objetivos estudar as concepções de mães e educadoras de 

crianças de quatro a vinte quatro meses (04-24) de idade sobre o desenvolvimento infantil, 

e está sendo desenvolvida por Maria dos Remédios Almeida Matos, aluno (a) do Curso de 

Mestrado em Psicologia Social. Da Universidade Federal da Paraíba, sob a orientação do 

(a) Profª.Drª. Nádia Maria Ribeiro Salomão. 

A finalidade deste trabalho é fornecer subsídios para orientação das mães e 

educadoras quanto suas intervenções junto á criança, também ampliar a gama de 

conhecimento teórico sobre o desenvolvimento infantil. 

A sua participação na pesquisa é voluntária e, portanto, o (a) senhor (a) não é 

obrigado (a) a fornecer as informações e/ou colaborar com as atividades solicitadas pelo 

Pesquisador (a). Caso decida não participar do estudo, ou resolver a qualquer momento 

desistir do mesmo, não sofrerá nenhum dano, nem haverá modificação na assistência que 

vem recebendo no berçário. 

Solicito sua permissão para que a entrevista seja gravada, como também sua 

autorização para apresentar os resultados deste estudo em eventos da área de saúde e 

publicar em revista científica. Por ocasião da publicação dos resultados, seu nome será 

mantido em sigilo. 

O(s) pesquisador (es) estará (ao) a sua disposição para qualquer esclarecimento que 

considere necessário em qualquer etapa da pesquisa. 

Diante do exposto, declaro que fui devidamente esclarecido (a) e dou o meu 

consentimento para participar da pesquisa e para publicação dos resultados. Estou ciente 

que receberei uma cópia desse documento.    

                             ______________________________________ 



  
                                     Assinatura do Participante da Pesquisa  

                                          Ou Responsável Legal  

                             ____________________________________ 

                               Assinatura do (a) Pesquisador (a) Responsável  

                               ____________________________________ 

                                Assinatura do (a) Pesquisador (a) Participante  

OBS: (em caso de analfabeto - acrescentar) 

                                                              

______________________________________ 

               Assinatura da Testemunha   

Endereço (Setor de Trabalho) do Pesquisador Responsável: 

Universidade Federal da Paraíba, Centro de Ciências Humanas Letras e Artes, Campus I. 

Departamento de Psicologia  Castelo Branco. CEP: 58051-970. João Pessoa, PB  Brasil. 

Telefone para contato: (083) 3247 2622 

Qualquer dúvida entre em contato com o CEP/HULW: 3216.7302  

ANEXO III - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO: 

EDUCADORAS 



   
Esta pesquisa tem como objetivos estudar as concepções de mães e educadoras de 

crianças de quatro a vinte quatro meses (04-24) de idade sobre o desenvolvimento infantil, 

e está sendo desenvolvida por Maria dos Remédios Almeida Matos, aluno (a) do Curso de 

Mestrado em Psicologia Social. Da Universidade Federal da Paraíba, sob a orientação do 

(a) Profª.drª. Nádia Maria Ribeiro Salomão. 

A finalidade deste trabalho é fornecer subsídios para orientação das mães e 

educadoras quanto suas intervenções junto á criança, também ampliar a gama de 

conhecimento teórico sobre o desenvolvimento infantil. 

A sua participação na pesquisa é voluntária e, portanto, o (a) senhor (a) não é 

obrigado (a) a fornecer as informações e/ou colaborar com as atividades solicitadas pelo 

Pesquisador (a). Caso decida não participar do estudo, ou resolver a qualquer momento 

desistir do mesmo, não sofrerá nenhum dano, nem haverá modificação na assistência que 

vem recebendo no berçário. 

Solicito sua permissão para que a entrevista seja gravada, como também sua 

autorização para apresentar os resultados deste estudo em eventos da área de saúde e 

publicar em revista científica. Por ocasião da publicação dos resultados, seu nome será 

mantido em sigilo. 

O(s) pesquisador (es) estará (ao) a sua disposição para qualquer esclarecimento que 

considere necessário em qualquer etapa da pesquisa. 

Diante do exposto, declaro que fui devidamente esclarecido (a) e dou o meu 

consentimento para participar da pesquisa e para publicação dos resultados. Estou ciente 

que receberei uma cópia desse documento.   

                             ______________________________________ 

                                     Assinatura do Participante da Pesquisa  

                                          Ou Responsável Legal 



   
                             ____________________________________ 

                               Assinatura do (a) Pesquisador (a) Responsável  

                               ____________________________________ 

                                Assinatura do (a) Pesquisador (a) Participante   

OBS: (em caso de analfabeto - acrescentar) 

                                                              

______________________________________ 

               Assinatura da Testemunha  

Endereço (Setor de Trabalho) do Pesquisador Responsável: 

Universidade Federal da Paraíba, Centro de Ciências Humanas Letras e Artes, Campus I. 

Departamento de Psicologia  Castelo Branco. CEP: 58051-970. João Pessoa, PB  Brasil. 

Telefone para contato: (083) 3247 2622 

Qualquer dúvida entre em contato com o CEP/HULW: 3216.7302 



  
ANEXO IV - ENTREVISTA SEMI ESTRUTURADA: MÃES  

Nome da criança                                                    Idade                 Ordem de nascimento   

Data de nascimento                                                Ocupação              Horário         cor 

Local de nascimento                                               Religião 

Idade que entrou no berçário 

Endereço 

Berçário 

Horário que freqüenta o berçário 

Nome do Pai                                                 Escolaridade                         Idade 

Nome da mãe                                                Escolaridade                        Idade 

Números de irmãos 

Renda familiar  (   ) 1 a 2 salários mínimos 

                          (   ) 2 a 4 salários mínimos 

                          (   ) 4 a 6 salários mínimos 

                          (   ) 6 a mais salários mínimos. 

1-Fale sobre Desenvolvimento Infantil de:  

2-Fale sobre fatores que promovem o desenvolvimento do seu filho em relação às áreas: 

Motora; 

Social: 

Cognitiva: 

Linguagem: 



  
3- Fale sobre os fatores que prejudicam o desenvolvimento de seu filho em relação às essas 

áreas. 

4- Como você identifica ou percebe que sua criança quer se comunicar? 

 Através de gestos? Verbalizações?  

5-Como você se comunica com seu filho? Tem uma forma diferente? 

6- Fale sobre o seu papel de mãe. 

7-Para você qual é a função do berçário? 

8-Descreva um dia do seu bebê. 

9-Como é a relação da família com o berçário? 

10- Você gostaria de acrescentar alguma informação?   



  
ANEXO V - ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA: EDUCADORAS  

Nome                                                 Escolaridade                   Idade          cor 

Data de nascimento 

Local de nascimento 

Estado civil 

Religião 

Filhos 

Tempo de trabalho em berçário 

Tempo de trabalho neste berçário 

Endereço 

Berçário  

Horário do trabalho 

Renda familiar: (    ) 1 a 2 salários mínimos 

                          (    ) 2 a 4 salários mínimos 

                          (    ) 4 a 6 salários mínimos 

                          (    ) 6 a mais salários mínimos. 

1- Fale sobre desenvolvimento infantil. 

2- Quais aspectos você destacaria para promover o desenvolvimento infantil nas áreas: 

Motora: 

Social: 

Cognitivo: 

Linguagem: 



  
3- Quais aspectos que você observa que prejudica o desenvolvimento infantil nestas áreas? 

4- Como você identifica ou percebe que a criança quer se comunicar? 

 Através de gestos? Verbalizações? 

5-Como você se comunica com suas crianças? Tem uma forma diferente? 

6-Para você qual é a função do berçário? 

7-Como é seu relacionamento com as crianças no berçário? 

8-Descreva um dia no berçário. 

9-Fale sobre o seu papel de educadora. 

10- Qual a relação do berçário com as famílias das crianças aqui atendidas? 

11- Você gostaria de acrescentar alguma informação?   
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