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RESUMO 

 
 
A dissertação intitulada Tecnologia na Educação Infantil: a (in)visibilidade no contexto 
da creche, aborda o uso das tecnologias com crianças de zero a três anos. A pesquisa 
apresenta como estão dispostas as tecnologias nos espaços da creche e se as 
educadoras as reconhecem como potencializadoras do desenvolvimento infantil. 
Inicialmente abordam-se os conceitos de criança e infância, priorizando a reflexão 
sobre a importância do desenvolvimento infantil, para isso foi necessário a 
aproximação com a área da saúde com a finalidade de compreender mais 
substancialmente esse processo. Em seguida apresenta também os marcos legais 
que reconheceram a criança como sujeito de direitos e as instituições de educação 
infantil. A tecnologia foi analisada como toda técnica desenvolvida pelo ser humano. 
Nas creches, são instrumentos que auxiliam na prática pedagógica a fim de promover 
o desenvolvimento infantil de bebês e crianças bem pequenas. Os argumentos foram 
construídos a partir de aportes teóricos e a pesquisa-ação. Os caminhos 
metodológicos foram trilhados por meio da observação participante fazendo-se uso 
do instrumento de registro Diário de Campo. Após os registros, trabalhou-se 
com grupo focal e, a partir deste, foi possível planejar junto com as educadoras 
algumas proposições. Foram desenvolvidas oficinas de formação com intuito de 
discutir e refletir o uso das tecnologias no contexto da creche e como elas podem 
potencializar ou serem redutoras do desenvolvimento infantil. A partir dessas reflexões 
as educadoras colaboraram com o desenvolvimento de um plano de formação para o 
uso de tecnologias no espaço da creche. Além disso, foi desenvolvido em uma 
plataforma de compartilhamento de vídeos, um canal de divulgação das propostas de 
atividades com uso de tecnologias que podem potencializar o desenvolvimento da 
criança na creche. Constatou-se que as tecnologias neste âmbito estão presentes em 
diferentes formatos e momentos, seja na prática pedagógica ou no planejamento, 
quando as tecnologias digitais se fazem presentes como instrumento de pesquisa, 
registros, comunicação com a família. Conclui-se que a tecnologia está disposta na 
creche de forma invisível na prática pedagógica da educadora ao promover o 
protagonismo das tecnologias sem a reflexão de utilizá-la como potencializadora do 
desenvolvimento infantil. E a sua visualidade acontece com as transformações de 
diferentes materiais em brinquedos, brincadeiras e as interações promovidas na 
creche.  
 
Palavras-chave: Tecnologia. Creche. Práticas pedagógicas. 
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ABSTRACT 
 

 
The thesis entitled Technology in Early Childhood Education: the (in) visibility in day 
care environment treats the use of technologies with children from zero to three years. 
The research presents how technologies in the day care spaces are arranged and if 
the educators recognize themselves as potentialisers of child development. Initially the 
concepts of children and childhood are focused as prioritizing the reflection on the 
importance of child development. To do this, it was necessary to approach the health 
area in order to understand this process more substantially. It also presents the legal 
frameworks that recognized the child as a subject of rights and the institutions of early 
childhood education. The technology was analyzed as every technique developed by 
the human being. In day-care centers, they are instruments that help in pedagogical 
practice in order to promote the development of infants and very young children. The 
arguments were constructed from theoretical research and action research. The 
methodological paths were tracked through participant observation using the Field 
diary recording instrument. After the records, we worked with a focus group and, from 
that, it was possible to plan together with the educators some propositions. Training 
workshops were developed with the purpose of discussing and reflecting the use of 
technologies in day care environment and how they can enhance or reduce child 
development. Based on these reflections the educators collaborated with the 
development of a training plan for the use of technologies in the nursery space. In 
addition, it was registered on a video sharing platform, a channel for the dissemination 
of proposals for activities using technologies that can enhance the child's development 
in the day care center. It was found that technologies in daycare are present in different 
formats and moments, either in pedagogical practice or in planning, when digital 
technologies are present as a research tool, records, communication with the family. It 
is concluded that technology is invisible in the nursery in the pedagogical practice of 
the educator in promoting the protagonism of technologies without the reflection of 
using it as a potential for child development. As a consequence its visuality happens 
with the transformations of different materials in toys, games and the interactions 
promoted in the nursery. 
 
 
Keywords: Technology. Nursery. Pedagogical practices. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

O ingresso em um programa de pós-graduação stricto sensu é um sonho que 

permeia a vida de muitos(as) professores(as) em qualquer etapa do ensino, desde a 

educação básica até a acadêmica científica o caminho que escolhemos trilhar nem 

sempre nos deixam cientes desta jornada.  

Dissertar, considerando o lugar de onde hoje fala a pesquisadora requer que 

memórias emerjam desde o início de minha escolarização e para isso se fez 

necessário mergulhar em sentimentos e emoções gravados no íntimo. Embarcar 

nesta narrativa exige a possibilidade de descoberta de nós mesmos, pois quando uma 

pessoa revela experiências vividas, reconstrói uma trajetória lhe dando novos 

significados e assim transformando a realidade atual (CUNHA, 1997). 

A alfabetização é sempre um marco na vida de uma criança e esse processo 

se iniciou aos cinco anos de idade, pois entre zero a cinco anos não haviam garantias 

de direitos à educação e ainda permeava na formulação da Constituição Federal (CF). 

Com isso, a isenção da educação infantil na minha formação implicou no contato inicial 

com a leitura e a escrita na escola e manusear pequenos cadernos de brochura e lápis 

exigia, de certo modo, destreza.  

Durante algum tempo os horários de recreio foram vividos em sala repassando 

a escrita do nome em linhas pequenas. A matemática também foi um marco decisivo 

neste início, sabemos que esse encontro com os números e os cálculos exige uma 

aproximação que faça sentido para a criança, mas que por vezes a realidade é 

maçante num movimento repetitivo e decorativo, como por exemplo as primeiras 

operações e a tabuada.  

Contudo a dedicação e atenção que a educadora desprendia comigo e com 

outras crianças junto com admiração que eu tinha no exercício de seu professorado 

me trazia a certeza de que queria ser educadora, prática que eu reproduzia junto com 

as bonecas em casa.    

Esses acontecimentos na infância foram marcados por um período de jardim 

de infância no ano de 1988, data com uma forte representatividade, pois com o marco 

da Constituição Federal (CF) garantiu direitos para que todos tivessem oportunidade 

da educação escolar. 

Contudo, as experiências com professores(as) do ensino fundamental e médio 

me distanciavam da carreira docente, fatores como a falta de reconhecimento 
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profissional, a desvalorização salarial e a forte pressão familiar fez com que o sonho 

de uma carreira de educadora se extinguisse. 

Consequentemente, profissões que se destacavam no mercado e a 

possibilidade de uma profissão bem remunerada era um discurso imperativo. Com 

isso, optar pela informática traria uma satisfação às vistas de que era chamada a 

profissão do futuro e assim a graduação em informática se tornou inevitável. Por meio 

da regulamentação do Ministério da Educação (MEC), no ano de 2002, a informática 

se dividiu em três áreas de graduação: Engenharia de Sistemas, Ciências da 

Computação e Sistemas de Informação; e foi esse último o curso de graduação que 

concluí no ano de 2006. 

As aprendizagens construídas na formação inicial me possibilitaram adquirir 

uma percepção sistêmica de processos de desenvolvimento e criação, por meio da 

participação em projetos de softwares, além de debates e reflexões sobre o futuro da 

tecnologia, bem como a capacidade que a humanidade1 possui em superar os 

desafios e oportunizar a automação de muitos processos e avançar nas possibilidades 

na comunicação. 

Após a graduação tive a oportunidade de cursar uma Pós-Graduação latu 

sensu em Metodologia e Didática do Ensino Superior. Foi o primeiro contato com 

conteúdos envolvendo a formação de professores(as), didática, gestão escolar. Os 

debates e discussões presenciadas durante o curso despertaram uma consciência de 

processos de aprendizagem. Assimilar contextualizações de diferentes maneiras que 

o ser humano adquire informações, organiza e constrói o conhecimento remetia-me 

aos conteúdos heurísticos da inteligência artificial visto na faculdade. 

Por fim, com a necessidade de desenvolver um artigo científico para a 

conclusão do curso foi possível desenvolver um projeto que oportunizou oficinas de 

formação com professores(as) de escolas estaduais do município de Ji-Paraná sobre 

a Plataforma Moodleâ com vínculo na Universidade Luterana do Brasil (ULBRA) e, 

com isso, foi possível apresentar recursos aos professores(as) para interação com os 

alunos fora do ambiente da sala de aula.  

                                            
1Utilizaremos a palavra ser humano ou humanidade em lugar de homem por considerar que quando 
nos referimos a homem a mulher não está incluída, mas ao nos referirmos a ser humano estamos 
falando de uma espécie, e não de um gênero. Por outro lado, ao nos referirmos às mulheres 
utilizaremos mulheres, ao nos referirmos aos homens, utilizaremos homens e ao nos referirmos a 
homens e mulheres utilizaremos homens e mulheres e não homens somente. Isso nos distancia da 
gramática da língua portuguesa que insiste em utilizar uma linguagem machista e sexista. Tal escrita 
será utilizada durante todo o texto. 
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Nesta experiência prática, o interesse e fascínio pela área da educação 

desencadeou o desejo em exercer dentro da minha formação a profissão docente e a 

procura por cursos que dessem condições, assim a busca por formação se 

transformaram em objetivos profissionais. Por meio do convite de uma instituição 

privada comecei a lecionar disciplinas especificas do curso de Sistemas de 

Informação e posteriormente assumi a coordenação do curso. A partir dessas 

atividades experiências no campo da educação superior foram sendo agregadas. 

Com algumas práticas já consolidadas no curso de Sistemas de Informação 

surgiu a oportunidade de ministrar disciplinas nos cursos de Pedagogia e Letras. 

Nesta ocasião o desafio se tornou uma aderência à causa dos(as) professores(as), 

pois percebi as dificuldades e o medo da tecnologia digital principalmente. 

As reflexões em sala de aula, os relatos dos(as) acadêmicos(as) sobre seus 

anseios e dificuldades em utilizar equipamentos tecnológicos me impulsionaram a 

pesquisar e elaborar propostas em projetos de extensão que aproximasse a faculdade 

às escolas públicas do município, com isso vários encontros propiciaram essa 

interação entre escola e academia. 

O ingresso no mestrado em educação escolar foi uma oportunidade de avançar 

com essas reflexões e se tornaram mais profundas à medida que cursava as 

disciplinas. Contudo, a vida proporciona oportunidade e caminhos que muitas vezes 

nem em sonhos seriam possíveis. E no repentino desligamento da instituição que eu 

trabalhava trouxe uma certa instabilidade com a minha pesquisa que abordava uma 

reflexão crítica sobre a gamificação utilizada como estratégia educacional.  

Todavia a aquisição de uma Escola de Educação Infantil – creche, com 

atendimento de crianças de zero a três anos foi um divisor de águas na minha vida e 

na minha carreira profissional. Os meses caminhando na gestão administrativa, 

financeira e pedagógica da creche fizeram com que eu mergulhasse num mundo novo 

de mudanças de paradigmas que até então eram muros de firmes tijolos na minha 

concepção e que aos poucos estão sendo reinventados.   

Assim, esta pesquisa parte de uma inquietude de refletir sobre as crianças e as 

infâncias expostas as mais diversas tecnologias, retomando reflexões sobre os 

conceitos construídos durante minha própria infância, fazer emergir a menina que 

queria ser a educadora de crianças, mas que foi inibida por modismos e paradigmas 

arraigados na sociedade e dar a ela a oportunidade de crescer e possibilitar outras 

infâncias, mesmo agora com uma bagagem e experiências de um tempo já vivido.  
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Ao participar do II Seminário de Educação Infantil do município consolidou o 

anseio de mudar o campo da pesquisa e por meio de reflexões e encontros com 

pessoas de escolas municipais surgiu o convite da diretora do Centro Municipal de 

Educação infantil Creche Nosso Lar, que promovesse encontros de reflexão com as 

educadoras sobre a temática da tecnologia na escola.     

Compreender o uso de materiais na educação infantil, selecionar e 

compreender que são muitas as possibilidades de promover o desenvolvimento 

infantil e a transformação deste me fez repensar a contextualização sobre o conceito 

de tecnologias na promoção do desenvolvimento da criança, considerando que o 

espaço e a formação das educadoras são aliados desse processo. 

O estudo de disciplinas, as conversas com coletivo docente do curso fizeram 

com que eu aproximasse ainda mais de duas questões que agora eram temas de meu 

cotidiano: as tecnologias e a educação infantil. Ao adentrar a escola de educação 

infantil pude, aos poucos ir definindo meu objeto de estudo e foi com ele que trilhei 

vários caminhos nesse percurso de pesquisadora.  

Assim, ao pensar a creche, conhecer o contexto e o cotidiano desse espaço 

onde frequentam crianças de zero a três anos, agora na condição de mãe e de 

educadora, fui construindo e reunindo questões e com elas avancei na pesquisa.  

Portanto, percebendo que as tecnologias digitais são partes extensivas de nossa 

prática no cotidiano, surgiram inquietudes e indagações sobre o seu uso enquanto 

materiais ou conjuntos de materiais dispostos na creche. Além disso nos indagávamos 

sobre a percepção que as educadoras tinham sobre o termo tecnologia e como elas 

as classificavam e reconheciam no ambiente da creche objetivando promover a 

interação e o desenvolvimento da criança. 

 A partir das questões que a mim se colocavam, tracei como objetivo de estudo 

analisar o uso de tecnologia nas práticas pedagógicas das educadoras da creche que 

objetivassem a promoção do desenvolvimento de crianças de 0 a 3 anos. Além de 

pesquisar, busquei junto à escola possibilidades de potencializar os usos das 

tecnologias, tanto como componente próximo e auxiliar da prática da educadora como 

materiais ao alcance das crianças e promotores de desenvolvimento de diferentes 

capacidades. Todo esse percurso foi construído e apresento agora, nesta dissertação, 

em suas seções. 

 Nesta primeira apresentamos a introdução, situando o lugar da pesquisadora, 

as indagações que objetivaram esta pesquisa e a síntese das seções. 
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A segunda seção está voltada para a revisão da literatura, discorremos sobre 

o processo de (in)visibilidade da criança e da infância na sociedade, bem como a 

importância de compreender o desenvolvimento integral da criança. Será abordado 

também a acerca dos documentos legais e orientadores que fizeram e fazem parte 

deste processo.  

Ainda na abordagem teórica da segunda seção, conceituaremos a tecnologia 

na sociedade e como a cada tempo modifica a maneira que o ser humano se comunica 

e reinventa seus afazeres. Além disso, traremos as discussões sobre a creche e o 

atendimento da faixa etária de zero à três anos, investigando as tecnologias nestes 

espaços.       

 Na terceira seção, apresentaremos o delineamento metodológico da pesquisa, 

momento em que especificaremos os procedimentos para coleta e análise de dados.  

 Na quarta seção são evidenciadas as práticas pedagógicas do uso de 

tecnologias na creche, investigando sua finalidade e analisando como as educadoras 

reconhecem na promoção do desenvolvimento infantil.  

 O espaço da proposição também foi garantido e foi apresentado na quinta 

seção. Nela apresento os três momentos:  

• Primeira oficina de formação com abordagem teórica, afim de elucidar 

sobre conceitos de tecnologia, discutir sobre o tempo e espaço das 

crianças na creche e a promoção do desenvolvimento infantil; 

• Segunda oficina de formação, discutirmos sobre a prática pedagógica 

com uso de tecnologias, por meio de fotos discutirmos a relação 

tecnologias e crianças nesse espaço, problematizando as tecnologias 

digitais; 

• Terceira oficina de formação é um momento de pesquisas e de constituir 

com o grupo o planejamento de uma proposta de formação para 

educadoras de creche repensando as diferentes tecnologias para 

potencializar o desenvolvimento infantil e a proposta do perfil na rede 

social que colabore na divulgação e compartilhamento de conhecimento. 

Na seção 6 mostraremos com se dará o processo de criação do plano de 

formação de educadoras de creche com uso de tecnologias para potencializar o 

desenvolvimento infantil, com intuito de despertar o interesse de outras educadoras. 

Na seção 7 trataremos das considerações finais da pesquisa.  
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2 A EDUCAÇÃO INFANTIL DA CRIANÇA DE ZERO A TRÊS ANOS E AS 
TECNOLOGIAS: QUAL VISIBILIDADE? QUAL NECESSIDADE? 

 
O título dessa seção apresenta dois substantivos: visibilidade e necessidade. 

Ambos fazem referência tanto para a crianças com idade de zero a três anos quanto 

para a presença de tecnologias, pois falamos de visibilidade e necessidade 

envolvendo as duas questões, mas não com as mesmas defesas. 

Se falamos da educação infantil, em conformidade como a Resolução 05/2009, 

do Conselho Nacional de Educação (CNE), lembramos que essa etapa, em especial 

em Rondônia, é quase invisível. Os municípios do Estado atendem hoje 19,4% dessas 

crianças em espaços institucionais denominados de centro de educação infantil, 

segundo dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira (INEP) (BRASIL, 2016). 

Se nosso foco é a necessidade de educação para as crianças de zero a três 

anos, sabemos que isso já é consenso na literatura, tanto da área de educação como 

da área de saúde. Educadores e profissionais da saúde (FERNANDES et al, 2018; 

SOUZA; VERISSIMO, 2017; GOLDSCHIMIED; JACKSON, 2012) apontam as 

necessidades das crianças dessa idade participarem de espaços coletivos, que 

educam e cuidam, pois neles a possibilidade de desenvolvimento integral é ampliada 

e enriquecida, como reveremos mais adiante nessa seção.  

Por outro lado, se falamos em visibilidade e necessidade de tecnologias para 

as crianças em espaços escolares, nossa análise caminha em outra direção e 

algumas questões ainda nos perseguem: Quais concepções de tecnologia temos hoje 

e tem as escolas? Que tecnologias se apresentam no espaço escolar para as crianças 

de zero a três anos? Que tecnologias são necessárias para o desenvolvimento integral 

das crianças dessa idade? Procuraremos no decorrer desse trabalho responder a 

essas questões. Iniciaremos com as abordagens legais e teóricas sobre tais aspectos.  

 

2.1 Criança, infância e desenvolvimento infantil 
 

O que é a criança? O que é a infância? Essas são questões que 

constantemente vimos descritas em diversos meios e suportes, sejam digitais ou não. 

Tais conceitos não apresentam ainda uma única definição. Assim, nesta seção 

abordaremos considerando a literatura voltada para a Sociologia da infância, tendo as 

concepções de Sarmento (2004; 2008) como nosso referente. Além dele, 
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consideramos também as definições e os recortes temporais definidos na legislação 

brasileira pertinente e vigente. 

Se hoje temos um olhar diferente, uma escuta e atenção às especificidades da 

criança, devemos lembrar que nossos conceitos vêm sendo transformados 

historicamente. Essa visão atual é recente e, por isso mesmo, ainda muito presente 

na legislação, mas distante da realidade cotidiana das escolas, conforme teremos a 

oportunidade de apresentar mais adiante. 

Na literatura podemos apontar estudos que retratam como a infância era 

compreendida pela sociedade no decorrer de alguns séculos, em seu livro se destaca 

uma comparação:  

 
A vida da criança era tão considerada com a mesma ambiguidade com 
que hoje se considera a do feto, com a diferença de que o infanticídio 
era abafado no silêncio, enquanto o aborto é reivindicado em voz alta 
– mas esta é toda a diferença entre uma civilização do segredo e uma 
civilização da exibição. Chegaria um tempo, no século XVII, em que a 
parteira, teria a missão de proteger a criança, e em que os pais, mais 
bem informados pelos reformadores, tornados mais sensíveis a morte, 
se tornariam mais vigilantes e desejariam conservar seus filhos a 
qualquer preço. No século XVII, de um infanticídio secretamente 
admitido passou-se a um respeito cada vez mais exigente pela vida da 
criança. (ARIÈS, 1978-2017, p. 15). 
 

O autor colabora com esse entendimento histórico que permeou a infância por 

meio de uma análise de pinturas em telas de séculos passado que não retratam 

figuras infantis, com isso outros autores buscaram a partir de Ariès compreender qual 

o papel social da criança. Sarmento e Gouveia (2008) destacam que a infância durante 

o século XX foi fortemente estudada pela Psicologia na qual se tornou um campo 

próprio de estudo.  

Na Filosofia a maioria dos pensadores não se interessavam pelos estudos da 

infância. Um dos filósofos que dirigiu seu olhar ao tema foi Platão que se ocupou com 

a infância, sistematizando aportes pedagógicos que conhecemos nos dias de hoje. 

Neste sentido, mesmo sem estudos sobre a infância, Aristóteles encontra reflexões 

na Biologia, Psicologia, Política, uma vez que para ele: “[...] toda criança é uma criança 

em ato e, ao mesmo tempo, um adulto em potência, um ser que só alcançará sua 

completude e finalidade na adultez.” (KOHAN, 2008, p. 45). 

 Ao longo dos séculos a infância foi encontrando outros lugares e tomando 

outras formas, Boto (2002) esclarece que na idade média, a criança era vista somente 
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como um membro da família que daria continuidade às futuras gerações, não havia 

uma visão das idiossincrasias infantis, era considerado um adulto em miniatura que 

dará oportunidade de progressão a sua linhagem. 

Retomando as concepções de infância, essas se mantiveram veladas e 

carentes durante muitos séculos. Boto (2002, p. 22) destaca que “[...] no intervalo entre 

essa Idade Média e a Modernidade que, pouco a pouco, ganhava lugar, teria havido, 

inclusive, uma alteração nos padrões de sociabilidade.”  

As crianças permeavam espaços que consideravam com o passar do tempo 

essa visão de sociabilidade como o próprio autor relata “[...] da rua, do pátio do castelo, 

da praça, da comunidade[...]”2. 

Assim, ainda que tivesse uma visão adulta das crianças, emergia uma 

referência a infância, ao individuo criança que em um contexto existia em um mundo 

próprio, seu mundo não era mais o mundo do adulto, mas sim nas particularidades da 

sua infância.  

Contudo, pesquisadores refletem sobre a obra de Ariès contestando suas 

referências sobre a criança e infância, dentre estes destacamos Gouvea (2008) que 

afirma que sendo Ariès uma referência para pesquisas na infância, sua obra se baseia 

em um modelo de criança de nível economicamente alta nos países europeus, sendo 

assim uma estrutura linear de conceitos de criança e esses entendimentos sobre 

infância e crianças estão mais centradas num cunho epistemológico do que um olhar 

político e social (FREITAS; KUHLMANN JUNIOR, 2002). 

Para Heywood (2004, p. 22) essa diferença conceitual entre infância e criança 

se definem em uma “[...] abstração que se refere à determinada etapa da vida, 

diferentemente do grupo de pessoas sugerido pela palavra criança”. 

Neste sentido concordamos com Kuhlmann Junior (2010, p. 30) quando 

destaca que: 

 
É preciso considerar a infância como uma condição da criança. O 
conjunto das experiências vividas por elas em diferentes lugares 
históricos, geográficos e sociais é muito mais do que uma 
representação dos adultos sobre essa fase da vida. É preciso 
conhecer as representações da infância e considerar as crianças 
concretas localizá-las como produtoras da história. 

 

                                            
2Idem. 
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Dentre o que se apresenta como específico da infância, estão as brincadeiras, 

faz de conta, criação e representação do mundo a sua volta. Kramer lança esse olhar 

sobre “[...] as crianças como cidadãs, pessoas que produzem cultura e são nela 

produzidas, que possuem um olhar crítico que vira pelo avesso a ordem das coisas 

subvertendo essa ordem.” (1999, p. 272). 

Esta elucidação da autora traz sentimentos que emergem sobre o olhar da 

Sociologia da infância, que corrobora com a seguinte concepção: 

 
As crianças, todas as crianças, transportam o peso da sociedade que 
os adultos lhes legam, mas fazem-no com a leveza da renovação e o 
sentido de que tudo é de novo possível. É por isso que o lugar da 
infância é um entre-lugar [...], o espaço intersticial entre dois modos - 
o que é consignado pelos adultos e o que é reinventado nos mundos 
de vida das crianças - e entre dois tempos - o passado e o futuro. 
(SARMENTO, 2004, p. 10). 

 

Essa nova compreensão de criança começou a ser construída por Rousseau 

(1762-1999) que desprende a criança para uma liberdade de ser criança, retirando o 

estigma do adulto em miniatura e dando a oportunidade de ser a criança com as 

particularidades do ser criança que lhe é atribuída, entendemos que essa construção 

nada mais é do que se desfazer de velhos valores e buscar o entendimento não 

somente de uma infância, mas de várias infâncias que se constitui uma criança. 

Neste sentido, estudos voltados para uma Sociologia da infância têm-se 

destacado (SARMENTO, 2004; 2008; ABRAMOWICZ, 2010; 2011) e este foi o olhar 

que guiou as análises dos dados que colhemos e produzimos, bem como o 

planejamento das proposições que este trabalho construiu com a escola. 

Como vimos anteriormente, a ideia de criança e infância não é nova, mas 

estudiosos se mobilizaram no decorrer do tempo para entender estes dois contextos. 

Abramowicz e Oliveira ressaltam os tantos olhares já direcionados a criança e 

infância:  

 
[...] um olhar médico, já que a mortalidade infantil, a pobreza e o 
trabalho infantil são evidentes. Depois disso as grandes estatísticas 
ajudarão a ver a condição da criança. A concepção biológica sobre a 
criança, pasteurizada, assepsia, esteriliza, mede, esquadrinha, 
normatiza e normaliza a criança e prescreve uma infância. A 
Psicologia medirá a inteligência, prescreverá o desenvolvimento, 
dividirá as crianças por idades, por capacidade mental [...] A idade será 
uma marca, uma categoria prática, fixa e precisa, delimitará os 
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“desviantes”, as crianças imaturas, as que não aprendem, as que não 
desenvolvem, determinar-se-á as idades da fala, do andar, do viver 
em fraldas, etc. (ABRAMOWICZ; OLIVEIRA, 2010, p. 40). 

 

As autoras relatam esse contexto que a infância foi vista até chegarmos à 

compreensão e olhar que se tem no presente, ainda com uma invisibilidade social que 

permeia e impossibilita uma análise sobre a infância a partir dela mesma, 

desvinculada, porém não separada, dos contextos da Sociologia da Família e da 

Sociologia da Educação, conforme se vê em Sarmento:  

 
Considerando, simultaneamente, as dimensões estruturais e 
interactivas da infância, a Sociologia da Infância desenvolve-se, 
contemporaneamente, em boa parte, por necessidade de 
compreensão do que é um dos mais importantes paradoxos actuais: 
nunca como hoje as crianças foram objecto de tantos cuidados e 
atenções e nunca como hoje a infância se apresentou como a geração 
que se acumulam exponencialmente os indicadores de exclusão e 
sofrimento. (SARMENTO, 2008, p. 3). 

 

A Sociologia da infância se insere na realidade social da criança e mostra não 

apenas o desenvolvimento dessa infância, mas o efeito e as consequências na 

totalidade da realidade social. Sarmento (2008, p. 3) ainda destaca que “[...] as 

crianças constituem uma porta de entrada fundamental para a compreensão dessa 

realidade é o que é, porventura, novo e inesperado no desenvolvimento recente da 

disciplina”. 

Uma das importantes contribuições que marcaram os estudos sobre infância e 

criança foi o Livro “A história Social da infância e da Família” de Ariès, publicado no 

ano de 1973, com a primeira versão em português em 1978, que buscou documentar 

o sentimento da infância. A partir deste ponto a Ciências Sociais e Humanas 

começaram a incluir as crianças como objetos de pesquisas acadêmicas 

estabelecendo relações entre a infância, a sociedade, escola e família, sob a ótica de 

desenvolvimento humano e da aprendizagem. 

No Brasil, em 1947, sinais são constatados na pesquisa de Florestan 

Fernandes, que observou as brincadeiras e a cultura das crianças nos bairros do Bom 

Retiro, Lapa, Brás, Pinheiros, em São Paulo, nos anos de 1940, o que contribuiu, por 

meio do olhar folclórico e sociológico do pesquisador, com a percepção de como as 

crianças se organizavam, instituíam regras e práticas através das brincadeiras. Este 
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estudo marcante recebeu o nome de Trocinhas do Bom Retiro (ABRAMOWICZ, 

2011). 

Contudo, o conceito de Sociologia da Infância surge especificamente na ótica 

europeia com os fundamentos do protagonismo Infantil, processos de socialização, 

autoria social e culturas das infâncias. Esses fundamentos nos auxiliam a enxergar a 

criança como autora de sua própria experiência e vivência dentro dos campos da 

socialização. (ABRAMOWICZ, 2011). 

Esses dois olhares – França e Inglaterra – avançaram devido a um movimento 

iniciado nos 1980 e que se concretizou na década seguinte disseminando pelo 

restante dos países que aderiram a esse novo conceito, enaltecendo duas rupturas: 

uma no campo da Sociologia e outra da Psicologia.  

Na Sociologia a desconexão da infância e o movimento de uma reconceituação; 

na Psicologia, fazer fugir uma força que predominava no olhar do desenvolvimento e 

do comportamento numa perspectiva descritiva normalizante e moralizante. 

(ABRAMOWICZ, 2011). 

Obviamente que a Sociologia da Infância ganha força na França quando esse 

pensamento abrange o campo da Educação, pois a escola e a Sociologia da Infância 

não conseguiam estabelecer um diálogo. 

 
O que a Sociologia da Infância francesa pretendeu foi desescolarizar 
a criança, ou seja, pensar a criança para além do métier do aluno, 
como a criança encara o métier da infância para além do aluno, na 
realidade é quase um retorno a sociologia, não mais uma sociologia 
da escolarização, mas uma sociologia da socialização 
(ABRAMOWICZ, 2011, p. 28, grifos da autora).                

 

A autora propõe entendermos que a Sociologia da infância é um campo que 

traz movimentos de inversões, como por exemplo, a escuta das crianças. Escutar as 

crianças requer o desprendimento de uma hierarquização discursiva, vai além do 

ouvir; escutar exige elevar as vozes daqueles que até então são calados por uma 

subalternização.  

Há uma exigência de pesquisadores que se enveredam pelos caminhos da 

Sociologia da Infância em apurar os ouvidos para uma escuta interpretativa das vozes, 

gestos e balbucios que estão nas falas ocultas e veladas das crianças. 

Sabemos que para o reconhecimento e a visibilidade de uma escuta apurada 

das crianças é necessário compreender seu tempo de desenvolvimento, garantir 
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direitos primordiais para a segurança e integridade dos bebês e das crianças 

pequenas. 

Vimos que a visão da criança do século XVII para o século XX se modificou, 

contudo, um fator que contribuiu para essa conscientização foram os estudos 

realizados na área da genética, psicologia, medicina e filosofia. Pesquisas que 

buscavam entender o desenvolvimento humano, buscaram fundamentos nos 

primeiros anos de vida, pois o conhecimento que se tem hoje de que o ser humano se 

desenvolve a partir de uma estrutura cerebral composta por informações genéticas 

dos pais com a influência do meio em que a criança vive (SOUZA; VERISSIMO, 2015). 

Para pensar o desenvolvimento da criança da creche adotaremos o conceito 

de Vygotsky para quem o desenvolvimento humano ocorre num ciclo não somente 

evolutivo, mas também revolucionário, numa perspectiva sócio-histórica e 

sociocultural. Para ele o desenvolvimento está focado no que a criança está 

aprendendo e não o que ela aprendeu. 

 
A situação social de desenvolvimento é o ponto de partida para todas 
as mudanças dinâmicas que se produzem no desenvolvimento 
durante o período de cada idade. Determina plenamente e por inteiro 
as formas e a trajetória que permitem a criança adquirir novas 
propriedades da personalidade, já que a realidade social é verdadeira 
fonte do desenvolvimento, a possibilidade de que o social se 
transforme em individual. (VIGOTSKI, 1932-1996, p. 264).  

 

Os estudos de Vygotsky contribuíram e contribuem até hoje para a área da 

educação, organiza cada fase de desenvolvimento das crianças e como o fator escolar 

influência neste processo. 

 
A crise pós-natal separa o período embrionário do desenvolvimento do 
primeiro ano. A crise do primeiro ano delimita o primeiro ano da vida 
inicial. A crise dos três anos é a passagem da infância inicial para a 
idade pré-escolar. A crise dos sete anos configura o marco de enlace 
entre a idade pré-escolar e a escolar. E, finalmente, a crise dos treze 
anos coincide com uma viragem no desenvolvimento quando a criança 
passa da idade escolar a puberdade. Temos, portanto, um quadro 
lógico, regulado por determinadas leis. Os períodos de crise que se 
intercalam entre os estáveis, configuram pontos críticos, de viragem, 
no desenvolvimento, confirmando uma vez mais que o 
desenvolvimento da criança é um processo dialético onde a passagem 
de um estádio para outro não se realiza por via evolutiva, mas 
revolucionária. (VIGOTSKI, 1932-1996, p. 258).  
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Na educação infantil os brinquedos e as brincadeiras das crianças refletem a 

simbologia e abstração das situações fora de um contexto concreto, e assim 

desenvolvem o pensamento e o raciocínio. 

 
Para Vygotsky a imitação é uma situação muito utilizada pela criança, 
porém não deve ser entendida como mera copia de um modelo, mas 
uma reconstrução individual daquilo que é observado nos outros. 
Desta forma, é importante salientar que crianças aprendem com 
crianças em situações informais de aprendizado, por exemplo. 
(FELIPE, 2001, p. 30). 
 

Pesquisas nas áreas da Pediatria, Enfermagem, Psicologia, Educação vêm 

constantemente aproximando tais teorias da realidade atual na tentativa de explicar o 

processo de desenvolvimento infantil. Tais necessidades surgem a partir também do 

que já apontamos: a garantia dos direitos das crianças.  

Hoje, mais do que ontem, explicita a necessidade de compreender as 

idiossincrasias desse sujeito criança para melhor acolhê-la, cuidá-la e educá-la, seja 

no âmbito familiar ou de outras instituições (escola, hospitais, etc.). 

 Encontramos na literatura mais recente uma definição sobre o desenvolvimento 

infantil ancorada em pesquisas na área da enfermagem e trazemos para cá. Isso nos 

ajudará a perceber que tanto na saúde como em educação há uma necessidade de 

compreensão dos processos de desenvolvimento da criança.  

 
O Desenvolvimento Infantil é parte fundamental do desenvolvimento 
humano, um processo ativo e único de cada criança, expresso por 
continuidade e mudanças nas habilidades motoras, cognitivas, 
psicossociais e de linguagem, com aquisições progressivamente mais 
complexas nas funções da vida diária e no exercício de seu papel 
social. O período pré-natal e os anos iniciais da infância são decisivos 
no processo de desenvolvimento, que é constituído pela interação das 
características biopsicológicas, herdadas geneticamente, e 
experiências oferecidas pelo meio ambiente. O alcance do potencial 
de cada criança depende do cuidado responsivo às suas 
necessidades de desenvolvimento. (SOUZA; VERÍSSIMO, 2015, 
p.1105). 
 

Neste aspecto Souza e Veríssimo apontam que o desenvolvimento infantil é 

influenciado, mas não é determinado pelo meio e os cuidados que a criança recebe 

nos primeiros anos de vida, ou seja, para que ela alcance um desenvolvimento integral 

não dependerá meramente de características genéticas que ela receberá dos pais, 

mas sim, como esta será acompanhada e exposta a experiências que a conduza ao 
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desenvolvimento de determinadas potencialidades. A figura 1 relaciona alguns 

aspectos que definem como conjunto de características que influenciam o 

desenvolvimento infantil. 

 
Figura 1 - Mapa conceitual de Desenvolvimento Infantil 

 
Fonte – (SOUZA; VERÍSSIMO, 2015, p. 1100). 

 
 

Os autores apontam que o desenvolvimento da criança é definido por 

particularidades de cada criança. As concepções que se formam no decorrer de seu 

desenvolvimento que a influenciarão até a fase adulta, obviamente que características 

biológicas, psicológicas e sociais são fatores que influenciam o desenvolvimento 

infantil, mas as implicações na fase gestacional relacionados à saúde metal materna, 

interação com os pais e fatores ambientais são influências que possibilitarão identificar 

se o desenvolvimento infantil está prejudicado, pois a criança poderá manifestar em 

seu desempenho comprometimentos cognitivo, no rendimento escolar, 

aprendizagem, deficiência motora, linguagem e socialização. 

Para Bassedas, Huguet e Solé (1999), o conjunto de características genéticas 

herdadas pela criança recebe o nome de calendário de maturação, que consiste em 

marcos de desenvolvimento que a criança passa entre o primeiro ano de vida até o 

final do segundo ano, como por exemplo: sentar, andar, falar, etc. Contudo a amplitude 
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desse desenvolvimento dependerá do estímulo e das possibilidades e desafios que 

essa criança passará durante essa etapa. 

Para essa compreensão retomamos Vygotsky que nos mostra essa condição 

psicológica do desenvolvimento infantil dividida em duas etapas: primeira em nível 

social e depois em nível individual. 

 
O exemplo mais claro disto é a linguagem. No princípio, é um meio de 
vínculo entre a criança e aqueles que a rodeiam, mas, no momento 
em que a criança começa a falar para si, pode-se considerar como a 
transposição da forma coletiva de comportamento, para a prática do 
comportamento individual (VIGOTSKI, 2004, p. 112).  

 

Neste sentido, o desenvolvimento de funções psicológicas é um 

comportamento estritamente pessoal e social que a criança estabelece com as 

pessoas, com intuito de aproximação com o meio cultural e simbólico. Com aquisição 

da linguagem a criança modifica também sua maneira de organizar suas ideias e 

pensamentos; transcende do desenvolvimento meramente social para também a 

consciência individual.  

Por meio da linguagem organiza suas brincadeiras, prevê acontecimentos, 

lembra de fatos que aconteceram que ajudarão a contextualizar ação futuras.  

Contudo, comparar o desenvolvimento de uma criança com outra, poderá ser 

um tanto injusto, deve ser considerado seu contexto histórico, pois o desenvolvimento 

infantil não é de ordem linear - a criança não necessariamente engatinha – anda – 

fala, ela poderá andar sem mesmo ter engatinhado, essas pequenas habilidades que 

a criança adquire é um processo para desempenhar outras habilidades e o meio social 

ao qual a criança pertence influenciará nesse processo. 

 

2.2 O direito de ser criança: caminhos em construção 
 

O reconhecimento da proteção à criança se destaca pela primeira vez na União 

Internacional de proteção à Criança fundada por Englatyne Jebb3 em 17 de maio de 

1923, autora do texto que se tornaria referência no mundo apresentada na Declaração 

Universal dos Direitos da Criança em 1924 conhecida como Declaração de Genebra: 

                                            
3Historiadora, Inglesa, nascida em 1876 foi educadora do primário e fundadora da União Internacional 
de proteção à criança, faleceu em 1928.  
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À criança deve ser concedido os meios necessários para o seu 
desenvolvimento normal, tanto material como espiritual.  
À criança que tem fome deve ser alimentada, a criança que está 
doente deve receber os cuidados de saúde necessários, a criança que 
está atrasada de ser ajudada, a criança delinquente deve ser 
recuperada, e o órfão e a criança abandonada deve ser protegida e 
abrigada. 
À criança deve ser a primeira a receber o socorro em tempo de crise 
ou emergência. 
À criança deve ser dado todas as ferramentas para que ela se torne 
capaz de sustentar-se, e deve ser protegida contra toda forma de 
exploração. 
A criança deve ser criada na consciência de que seus talentos devem 
ser colocados a serviço de seus semelhantes.4 

 

Este texto inspirou a Assembleia Geral das Nações Unidas e aprovou a 

Declaração Universal dos Direitos da Criança em 1959 pela Organização da Nações 

Unidas (ONU) que constitui em dez princípios, sendo importante salientar de forma 

geral os dois primeiros que afirmam: 

 
PRINCIPIO 1º 

 
A criança gozará todos os direitos enunciados nesta Declaração. 
Todas as crianças absolutamente sem qualquer exceção, serão 
credoras destes direitos, sem distinção ou discriminação por motivo de 
raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de outra natureza, 
origem nacional ou social, riqueza, nascimento ou qualquer outra 
condição, quer sua ou de sua família. 
 
PRINCÍPIO 2º  

 
A criança gozará proteção social e ser-lhe-ão proporcionadas 
oportunidade e facilidade, por lei e por outros meios, a fim de lhe 
facultar o desenvolvimento físico, mental, moral espiritual e social, de 
forma sadia e normal e em condições de liberdade e dignidade. Na 
instituição das leis visando este objetivo levar-se-ão em conta 
sobretudo, melhores interesses da criança (p.1).5 

 

Observamos que a mobilização ocorrida durante esse processo de 

reconhecimento da criança e a garantia de direitos por meio dos cinco princípios 

redigidos por Eglatyne Jebb e posteriormente na Assembleia da ONU, evidenciaram 

                                            
4Disponível em <http://ultimato.com.br/sites/maosdadas/2013/01/22/a-historia-da-heroina-que-criou-a-
declaracao-dos-direitos-da-crianca/>. Acesso em: 20 de julho de 2018. 
5Disponível em:<http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Crian%C3%A7a/declaracao-dos-
direitos-da-crianca.html>. Acesso em: 20 de julho de 2018. 
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a realidade do pós-guerra e a necessidade de se estruturar direitos das minorias, 

como é o caso das crianças.  

No Brasil, variados documentos surgiram no percurso histórico garantindo e 

dando visibilidade à criança no contexto escolar – como abordaremos posteriormente 

- porém é na CF de 1988 que a legislação assegura e garante direito a vida, dignidade 

e respeito, assim disposto no Art. 227: 

 
É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao 
adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à 
saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à 
cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar 
e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de 
negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e 
opressão. 
  

Ainda acrescenta no inciso I que “O Estado promoverá programas de 

assistência integral à saúde da criança, do adolescente e do jovem, admitida a 

participação de entidades não governamentais, mediante políticas específicas” 

(BRASIL, 1988, Art. 227). 

Neste sentido, percebemos que a formulação desta lei teve seu embasamento 

na Declaração Universal do Direito da Criança, onde se estabeleceu a garantia do 

desenvolvimento integral da criança englobando pelo desenvolvimento físico, 

psicológico, intelectual e social. 

A partir da CF de 1988, foram sendo aprovadas outras leis, como é o caso do 

Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) (BRASIL, 1990), e outras discussões vão 

tomando corpo. O artigo 2° do ECA (BRASIL, 1990) define o que se entende por 

criança: “Considera-se criança, para os efeitos desta Lei, a pessoa até doze anos de 

idade incompletos, e adolescente aquela entre doze e dezoito anos de idade”. O ECA 

ainda aponta: 

 
Art. 3º A criança e o adolescente gozam de todos os direitos 
fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção 
integral de que trata esta Lei, assegurando-se lhes, por lei ou por 
outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes 
facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em 
condições de liberdade e de dignidade. (BRASIL, 1990, p. 1).  

 
Parágrafo único. Os direitos enunciados nesta Lei aplicam-se a todas 
as crianças e adolescentes, sem discriminação de nascimento, 
situação familiar, idade, sexo, raça, etnia ou cor, religião ou crença, 
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deficiência, condição pessoal de desenvolvimento e aprendizagem, 
condição econômica, ambiente social, região e local de moradia ou 
outra condição que diferencie as pessoas, as famílias ou a 
comunidade em que vivem (BRASIL, 1990, p. 1). 

 

Progressivamente a visão de criança se ampliou e outras leis foram discutidas 

com a finalidade de garantias do direito à infância, com isso destacamos o 

denominado Estatuto da Primeira Infância – Lei 13.257 de 13 de março de 2016 

(BRASIL, 2016). Em seu artigo 1º trata dos princípios e diretrizes referentes à: “[...] 

formulação e a implementação de políticas públicas para a primeira infância em 

atenção à especificidade e à relevância dos primeiros anos de vida no 

desenvolvimento infantil e no desenvolvimento do ser humano”. (BRASIL, 2016, p. 

12). 

E define em seu artigo 2º que "[...] considera-se primeira infância o período que 

abrange os primeiros 6 (seis) anos completos ou 72 (setenta e dois) meses de vida 

da criança". (BRASIL, 2016, p. 12). 

Este documento, recente e brasileiro, publicado no governo da Presidenta 

Dilma Rousseff, aponta para a primeira infância, não mais como somente a detentora 

e receptora de direitos, mas com a possibilidade de que as crianças dessa idade 

possam também dizer o que pensam, sentem e querem para elas. Institui-se a escuta 

da criança, como se pode perceber na íntegra do artigo 4°, em destaque: 

 
 Art. 4º As políticas públicas voltadas ao atendimento dos direitos da 
criança na primeira infância serão elaboradas e executadas de forma 
a:  
I - atender ao interesse superior da criança e à sua condição de sujeito 
de direitos e de cidadã; 
II - incluir a participação da criança na definição das ações que 
lhe digam respeito, em conformidade com suas características 
etárias e de desenvolvimento; 
III - respeitar a individualidade e os ritmos de desenvolvimento das 
crianças e valorizar a diversidade da infância brasileira, assim como 
as diferenças entre as crianças em seus contextos sociais e culturais;  
IV - reduzir as desigualdades no acesso aos bens e serviços que 
atendam aos direitos da criança na primeira infância, priorizando o 
investimento público na promoção da justiça social, da equidade e da 
inclusão sem discriminação da criança; 
V - articular as dimensões ética, humanista e política da criança cidadã 
com as evidências científicas e a prática profissional no atendimento 
da primeira infância; 
VI - adotar abordagem participativa, envolvendo a sociedade, por 
meio de suas organizações representativas, os profissionais, os 
pais e as crianças, no aprimoramento da qualidade das ações e na 
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garantia da oferta dos serviços;  
VII - articular as ações setoriais com vistas ao atendimento integral e 
integrado;  
VIII - descentralizar as ações entre os entes da Federação;  
IX - promover a formação da cultura de proteção e promoção da 
criança, com apoio dos meios de comunicação social.  
Parágrafo único. A participação da criança na formulação das 
políticas e das ações que lhe dizem respeito tem o objetivo de 
promover sua inclusão social como cidadã e dar-se-á de acordo 
com a especificidade de sua idade, devendo ser realizada por 
profissionais qualificados em processos de escuta adequados às 
diferentes formas de expressão infantil. [Grifos nossos]. 
 

Observamos que os documentos elaborados e dirigidos às crianças trazem 

elementos que valorizam a cultura infantil, reconhecem a criança como indivíduo que 

produz cultura. O que anteriormente se ancorava apenas em cuidados físicos, agora 

segue como via uma observância da criança em seu contexto cultural 

 
2.3 A creche e suas práticas pedagógicas 
 

Para que serve a escola para bebês e a criança pequena? O que faz o bebê e 

a criança pequena na escola de educação infantil? Algumas perguntas permeiam o 

pensamento de muitas pessoas. Contudo, essas questões foram sendo debatidas 

durante um longo período e que ainda hoje encontram discussões acerca dos direitos 

de os bebês frequentarem a escola de educação infantil. Nesta seção abordaremos 

as concepções de Ortiz e Carvalho (2012), Bassedas, Huguet e Solé (1999) e Craidy 

e Kaercher (2001) como aportes para nosso referencial. Além disso, consideramos 

também a legislação brasileira pertinente e vigente. 

No século XX a criança deixou de ser responsabilidade somente da família e 

passou a ser também da sociedade. 

 
Durante muito tempo, a educação da criança foi considerada uma 
responsabilidade das famílias ou do grupo social ao qual ela pertencia. 
Era junto aos adultos e outras crianças com os quais convivia que a 
criança aprendia a se tornar membro deste grupo, a participar das 
tradições que eram importantes para ele a dominar os conhecimentos 
que eram necessários para sua sobrevivência material e para 
enfrentar as exigências da vida adulta. (CRAIDY; KAERCHER, 2001, 
p. 13).  

 

As autoras revelam que ao logo da história a educação das crianças era 

estritamente no seio familiar e a ideia das escolas de educação infantil surgiram a 
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partir de um pensamento pedagógico formal colaborado com os eventos ocorridos na 

Europa, com o descobrimento de novas terras e o surgimento da impressa, com isso 

as pessoas passaram a fazer mais leituras, junto com esses avanços, a reforma 

protestante contribuiu consideravelmente na elaboração da alfabetização entre uma 

disputa entre católicos e protestantes com o intuito de angariar fiéis (CRAIDY; 

KAERCHER, 2001).  

Posteriormente, a revolução industrial colaborou para que o modelo de escola 

que havia até então se modificasse com intuito de atender as exigências de mão-de-

obra do mercado e assim a necessidade de organizar a escola em formato de 

conteúdos, com disciplina de horários e rotinas, para tanto neste período surgem 

novos pensamentos sobre a infância e o valor que esse período compreendia tanto 

para a criança como para as famílias e as escolas de educação infantil foi pensada 

como um espaço para garantir essa infância.  

Outro panorama de instituições voltados à criança surge influenciado por uma 

cultura americana, o que constataria numa divisão de classes: jardins de infância para 

os ricos e instituições de caridade para os pobres, “Os primeiros jardins de infância 

criados no Brasil, firmados em modelos desenvolvidos noutros países e voltados para 

crianças mais abastadas foram precursores da atual pré-escola.” (CARVALHO, 2003, 

p. 61).  

Com a força de trabalho da mulher avançando, os marcos da primeira e 

segunda guerra mundial, fez com que diversas mobilizações dentre eles, movimento 

feminista e movimentos sociais possibilitaram que reivindicações pela escola pública 

emergisse do centro dos movimentos.  

Nos princípios da legalidade a educação de um modo geral emerge na 

Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil publicado em 16 de julho 

1934 e que diz em seu Art. 148: 

 
Cabe à União, aos Estados e aos Municípios favorecer e animar o 
desenvolvimento das ciências, artes, das letras e da cultura em geral, 
proteger os objetos de interesse histórico e o patrimônio artístico do 
País, bem como prestar assistência ao trabalhador intelectual.6 

 

                                            
6Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10617018/artigo-148-da-constituicao-federal-
de-16-de-julho-de-1934> Acesso em: 25 de julho de 2018.  
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Neste fragmento, expressa uma possível seguridade do direito à educação, 

engajando as instâncias em favorecer o conhecimento das artes, ciências e cultura 

em geral. Posteriormente a Constituição dos Estados Unidos do Brasil de 10 de 

novembro de 1937 traz em seu Art.128: 

 
A arte, a ciência e o ensino são livres à iniciativa individual e a de 
associações ou pessoas coletivas públicas e particulares. 
É dever do Estado contribuir, direta e indiretamente, para o estimulo e 
desenvolvimento de umas e de outro, favorecendo ou fundando 
instituições artísticas, cientificas e de ensino.7 
 

Na sequência, em 18 de setembro de 1946, a Constituição dos Estados Unidos 

do Brasil citava no Art. 166 a seguridade à educação. “A educação é direito de todos 

e será dada no lar e na escola. Deve inspirar nos princípios da liberdade e nos ideais 

de solidariedade humana.”8 

Contudo, a atual CF de 1988, denominada Constituição da Republica 

Federativa do Brasil, ou conhecida por constituição cidadã, foi ousada em considerar 

a educação direito fundamental do cidadão e como fundamentos da dignidade 

humana e dispõe em seu Art. 6 “São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, 

o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a 

assistência aos desamparados, na forma da lei.” 

Neste novo cenário a Educação Infantil no Brasil passa a ser direito das 

crianças, de suas famílias e dever do Estado a partir da CF de 1988, mas no que tange 

às crianças de zero a três anos ainda é uma escolha da família, visto que a 

obrigatoriedade é somente para as crianças de quatro e cinco anos, conforme definido 

na Emenda Constitucional n° 59 de 2009. 

A LDB, no Art.º 4, Inciso I9 define que a “Educação Básica obrigatória e gratuita 

dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, organizada da seguinte forma: pré-

escola; ensino fundamental; ensino médio.” (BRASIL, 2013).  

A Educação Básica tem como etapa inicial a Educação Infantil que é 

subdividida em Creche (etapa opcional), para crianças de zero a três anos; Pré-escola 

                                            
7Disponível em:<https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10614384/artigo-128-da-constituicao-federal-de-
10-de-novembro-de-1937> Acesso em: 25 de julho 2018. 
8Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10613321/artigo-166-da-constituicao-federal-
de-18-de-setembro-de-1946> Acesso em: 25 de julho 2018. 
9Alteração dada pela Lei n° 12.796, de 4 de abril de 2013. 
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(etapa obrigatória), para crianças de quatro a cinco anos de idade. Essa primeira etapa 

da Educação Básica é responsabilidade dos municípios. 

 
O lugar específico para bebês ainda está, como eles, engatinhando 
principalmente em nosso país onde não há uma cultura totalmente 
estabelecida sobre essa prática e ainda é polemica a questão: “Bebês 
podem ir as creches?”. O espaço do bebê em instituições de educação 
já tem um caminho percorrido com algumas histórias para contar e 
outras para a serem construídas a partir de muita experiência e 
transformações nas políticas públicas (ORTIZ; CARVALHO, 2015, 
p.15). 

 

Os aspectos apresentados pelos autores acima destacam a invisibilidade da 

creche nas políticas públicas e a cultura da sociedade em inserir uma criança ainda 

em seus primeiros meses de vida em instituição escolar. No primeiro analisamos que 

a infraestrutura das creches é um dos fatores para o descaso, pois as crianças na 

faixa etária de zero à três anos necessitam de espaços para atender suas 

especificidades contribuindo para o seu desenvolvimento além de lugares reservados 

para banho, alimentação, sono, entre outros.  

Com o marco da Constituição Federal (1988), que garantiu o direito à 

educação, outros documentos viabilizaram a consolidação da educação infantil, 

porém, um campo a ser desenvolvido dentro da estrutura escolar já existente, 

atualmente vem sendo colocado em discussão: trata-se da qualidade dos espaços 

destinados as crianças. Essa realidade mostra uma necessidade de olharmos para a 

criança dentro da instituição de educação infantil questionando: qual o objetivo da 

educação infantil? A quem se destina? Qual currículo da educação infantil? Para 

essas perguntas, buscamos nos documentos legais estabelecer um diálogo sobre as 

especificidades da educação infantil. 

Na Emenda Constitucional n° 05/2009, caracterizam que os espaços de 

educação infantil é um ambiente não doméstico, sendo público ou privado que 

proporcionam o cuidado e a educação de crianças entre zero e cinco anos. 

Especificamente os Referenciais Curriculares Nacionais para a Educação 

Infantil (RCNEI), orientam que “A Instituição deve criar um ambiente de acolhimento 

que dê segurança e confiança à criança, garantindo oportunidades de experimentar, 

brincar e relacionar-se.” (BRASIL, 1998, p. 27). 

Os dois documentos citados acima preveem que as ações pedagógicas 

estejam em consonância com a faixa etária e às necessidades das crianças. 
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A proposta pedagógica das instituições de Educação Infantil deve ter 
como objetivo garantir à criança acesso a processos de apropriação, 
renovação e articulação de conhecimentos e aprendizagens de 
diferentes linguagens, assim como o direito à proteção, à saúde, à 
liberdade, à convivência e à interação com outras crianças. (BRASIL, 
2009, p. 18). 

 

Para tanto, sabemos que entre o previsto em lei para o que é a realidade existe 

um abismo, principalmente quando falamos da educação de zero a três anos. 

Contudo, quando falamos da criança com direitos à educação infantil, falamos de 

crianças que estão definidas na Emenda Constitucional n° 59 de 2009, como: 

 
Sujeito histórico e de direitos que, nas interações, relações e práticas 
cotidianas, brinca imagina, fantasia, deseja aprende, observa, 
experimenta, narra questiona e constrói sentidos sobre a natureza e a 
sociedade, produzindo cultura (BRASIL, 2009, p. 12). 
 

Conceitualmente vemos que os documentos olham para as crianças como 

produtoras de cultura e que também são por ela influenciadas. Essas definições 

encontram bases fundamentas na Sociologia da infância como já abordamos 

anteriormente. Com isso o currículo proposto para as ações pedagógicas nas escolas 

de educação infantil deverá emergir no respeito por essa criança que chega à escola 

e que já a consideramos como um sujeito com bagagem de conhecimento, vivências, 

interações. Sobre o currículo a Resolução 05 de 2009 define: 

 
Conjunto de práticas que buscam articular as experiências e os 
saberes das crianças com os conhecimentos que fazem parte do 
patrimônio cultural, artístico, ambiental, científico e tecnológico, de 
modo a promover o desenvolvimento integral de crianças de 0 a 5 anos 
de idade (BRASIL, 2009, p.12).    

 

As propostas curriculares para ações pedagógicas com as crianças na 

educação infantil consideram os saberes das crianças construídos nos mais diferentes 

espaços de vivências, além disso propõe que essas orientações sigam alguns 

princípios como: éticos, referente à autonomia, respeitando as culturas, singularidades 

e identidades; políticos, direitos a cidadania, respeito a ordem democrática; estéticos, 

criatividade, ludicidade, que sejam respeitas a liberdade de expressão de diferentes 

manifestações culturais (BRASIL, 2009). Contudo, por se tratar de um documento 
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mais geral, como é característico de uma resolução,  as orientações curriculares 

encontrada na Resolução 05/2009 contemplam de uma maneira abrangente toda 

etapa da educação infantil, não havendo uma diferenciação demarcada para as 

crianças de zero a três anos, pois estas demandam um olhar mais específico para as 

ações pedagógicas, considerando que a fase exige maior desprendimento em 

atividades permanentes de sono, alimentação, higiene. 

No entanto, nos Referenciais Curriculares Nacionais para Educação Infantil 

(RCNEI), publicado pelo Ministério da Educação em 1998, os conteúdos que se 

propõem a esta faixa etária aparecem mais detalhadamente, de modo que as ações 

pedagógicas precisam considerar as experiências que envolvam: 

 
Comunicação e expressão de seus desejos, desagrados, 
necessidades, preferências e vontades em brincadeiras e nas 
atividades cotidianas; Reconhecimento progressivo do próprio corpo e 
das diferentes sensações e ritmos que produz; Identificação 
progressiva de algumas singularidades próprias e das pessoas com 
as quais convive no seu cotidiano em situações de interações; 
Iniciativa para pedir ajuda nas situações em que isso se fizer 
necessário; Realização de pequenas ações cotidianas ao seu alcance 
para que adquira maior independência;- Interesse pelas brincadeiras 
e pela exploração de diferentes brinquedos; Participação em 
brincadeiras de “esconde e achar” e em brincadeiras de imitação; 
Escolha de brinquedos, objetos e espaços para brincar.  Participação 
e interesse em situações que envolvam a relação com o outro; 
Respeito às regras simples de convívio social; Higiene das mãos com 
ajuda; Expressão e manifestação de desconforto relativo à presença 
de urina e fezes nas fraldas; Interesse em desprender-se das fraldas 
e utilizar o penico e o vaso sanitário; Interesse em experimentar novos 
alimentos e comer sem ajuda. Identificação de situações de risco no 
seu ambiente mais próximo. (BRASIL, 1998, p. 29).  

 

Percebemos que o currículo para as crianças de zero a três anos devem 

possibilitar o reconhecimento de si e do mundo a sua volta, e com isso é necessário 

que os docentes estejam cientes dos avanços e retrocessos que as crianças nessa 

faixa etária vão enfrentando cotidianamente, e propor incentivos para que possam 

experimentar outras situações que por vezes lhes parecem desagradáveis.  

Os conteúdos abordados para os bebês e as crianças pequenas abrangem o 

processo de construção da autoestima, autoconfiança e autonomia. Além disso a 

oportunidade de vivenciar experiências que possibilitem desenvolvimento integral são 

condições que muitas crianças terão somente nos espaços da educação infantil.  

Neste sentido, Pacífico (2017, p. 245) descortina essa realidade: 
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A escola ainda é uma possibilidade de vida melhor e crescimento 
saudável para muitas crianças e a primeira etapa da educação básica, 
que representa o primeiro contato com a escola, precisa ser 
inesquecível, marcada por vivências prazerosas e de aprendizagens 
significativas para as crianças.    

 

Concordamos com a autora que alerta para esse aspecto em encantar a 

criança para que ela se sinta confortável e seja desafiada a buscar novas 

aprendizagens. O planejamento da ação docente deve contemplar experiências 

agradáveis com a responsabilidade de promover atividades que possibilitem, em 

espaços e condições favoráveis, as principais dimensões. Com isso a educação 

precisa ser desenvolvida "[...] em sua integralidade, entendendo o cuidado como algo 

indissociável ao processo educativo.” (BRASIL, 2009, p. 19).  

Contudo o planejamento docente, além de propiciar esses dois aspectos 

fundamentais, o cuidar e educar, também se embasará pelos eixos norteadores da 

educação infantil que são as interações e as brincadeiras, e assim garantirá 

experiências e possibilidades de vivencias das crianças no contexto escolar. 
 

Para que se possa garantir que as crianças tenham êxito em suas 
ações, é preciso conhecer as possibilidades de cada uma e delinear 
um planejamento que inclua ações ao mesmo tempo desafiadoras e 
possíveis de serem realizadas por elas. Dessa forma, propiciar 
situações em que as crianças possam fazer algumas coisas sozinhas, 
ou com pouca ajuda, deixá-las descobrir formas de resolver os 
problemas colocados, elogiar suas conquistas, explicitando a elas a 
avaliação de como seu crescimento tem trazido novas competências 
são algumas ações que auxiliam nessa tarefa (BRASIL, 1998, p. 62). 
 

Para que o planejamento da educadora contemple as atividades que 

possibilitem a construção da autonomia e autoestima das crianças, o mesmo deverá 

ser resultante de um bom tempo de observação das atividades já realizadas e 

reflexão, seja a partir das experiências do grupo de crianças ou de cada criança 

individualmente. “Para que as crianças aprendam a comer sozinhas, por exemplo, os 

professores podem planejar situações que ampliem gradativamente suas 

capacidades de segurar os talheres, colocar a comida na boca etc. (BRASIL, 1998, p. 

64).  

O planejamento docente está sempre vinculado a uma avaliação formativa que 

a educadora diariamente exercita em sala, através da “observação crítica e criativa 



 

 
 

37 

das atividades, das brincadeiras e interações das crianças no cotidiano [...] a utilização 

de múltiplos registros realizados por adultos e crianças (relatórios, fotografias, 

desenhos, álbuns etc.)” (BRASIL, 2009, p. 29). 

As crianças frequentemente revelam por meio de olhares, insatisfação, choros, 

gemidos, balbucios, inquietudes, silêncio, gritos e sorrisos sua assimilação e 

aprendizagem das atividades propostas pelas educadoras. 

 
2.4  A tecnologia e as crianças de creche 

 

O que é tecnologia? Como ocorreram o desenvolvimento das diferentes 

tecnologias? De que tecnologia falamos na educação e especificamente na educação 

infantil? Essas são questões que nortearão este tópico e que possibilitam refletir sobre 

como constantemente definimos como tecnologias aquelas denominadas digitais ou 

eletrônicas. Assim, nesta subseção abordaremos as proposições de Kensky 

(2007;2012), Castells (2000), Lévy (1993), Palfrey e Gasser (2011) como nossos 

aportes teóricos.  

Em diferentes momentos da história as tecnologias estiveram e estão presentes 

à serviço da humanidade, porém é um conceito atribuído nos dias atuais, 

principalmente, aos meios digitais de comunicação e empregada em procedimentos 

que exigem a presença destes ao qual denominamos recurso tecnológico, como por 

exemplo, nas áreas da engenharia, medicina e educação.  

Nessa sessão iremos conceituar e apresentar a origem e a evolução das 

tecnologias, os impactos que ocasionaram ao viver em sociedade, perpassar as 

temporalidades e refletir sobre sua concepção e aplicação em contextos históricos 

que mudaram a maneira de se relacionar, principalmente sua aplicação na educação 

e na etapa da educação infantil.  

A palavra tecnologia tem origem na Grécia e é definida pela junção de dois 

outros conceitos “Techne = Técnica, arte ou ofício”10 e “logos = argumento, razão, 

discussão”.11 Assim, por meio destas definições podemos dizer que tecnologia pode 

ser considerada o estudo ou o desenvolvimento de técnicas a serem aplicadas no 

cotidiano.  

                                            
10Disponível em: <https://conceito.de/tecnologia>Acesso em 15 de maio de 2018. 
11Disponível em: <https://queconceito.com.br/tecnologia> Acesso em: 15 de maio de 2018.  
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Contudo, consideramos também os conceitos de Kenski (2007, p.15), para 

quem “as tecnologias são tão antigas quanto a espécie humana. Na verdade, foi a 

engenhosidade humana, em todos os tempos, que deu origem às mais diferenciadas 

tecnologias” e vista como uma forma de alterar o mundo, mesmo ainda sem 

compreender. 

Em cada tempo houve a necessidade de desenvolver técnicas que 

possibilitassem a sobrevivência do ser humano e na melhoria do seu viver. Porém, 

definir o conceito de tecnologia é difícil, visto que em diferentes momentos a tecnologia 

foi vista de maneira diferente pela humanidade. No dicionário da Língua Portuguesa, 

Aurélio Buarque de Holanda, a tecnologia é a “Ciência cujo objeto é a aplicação do 

conhecimento técnico e científico para fins industriais e comerciais.”12 

É notório que a tecnologia transforma o meio em que o ser humano vive e este 

é o agente transformador e assim é transformado, e esses novos olhares transformam 

novamente sua maneira de viver e de se comunicar. A tecnologia 

 
Está transformando a maneira de como vivemos, trabalhamos e nos 
divertimos, como acordamos pela manhã, fazemos compras, 
investimos dinheiro, escolhemos nossos entretenimentos, criamos 
arte, cuidamos da saúde, educamos os filhos, trabalhamos e 
participamos ou nos relacionamentos com as instituições que nos 
empregam, vendem algo, prestam serviços à comunidade 
(DERTOUZOS, 1997, p. 153). 

 
As perspectivas as quais olhamos as tecnologias atualmente sofreram 

alterações, pois vem, no percurso da história, influenciando a organização do 

cotidiano e o viver em sociedade no domínio da água e do fogo, na utilização de 

produtos da natureza como lascas de árvore, ossos de animais. Todos esses 

processos possibilitaram a garantia da sobrevivência humana. (KENSKI, 2007).  

Concordamos com a autora que diz que as inúmeras possibilidades de se 

desenvolver tecnologias se deu a partir do momento em que a postura ereta e as mãos 

livres puderam manusear objetos e aprimorar sua prática. A entende que a tecnologia 

é também a parte do corpo, e elucida que o cérebro possui infinitas capacidades de 

processamento e armazenamento comparando com as tecnologias digitais dos dias 

de hoje e continua acrescentando que “Essa competência, porém, seria inútil se o 

homem vivesse isolado [...].” (KENSKI, 2007, p. 20). 

                                            
12Disponível em: <https://dicionariodoaurelio.com/tecnologia> Acesso em 15 de maio de 2018 
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Alguns indícios mostram a necessidade que nossos ancestrais tiveram em sair 

das cavernas e buscar se reunir em grupos com propósitos de se proteger contra 

outros animais. Com isso sentiram a necessidade de se viver em sociedade e para 

isso a organização em tribos e comunidades despertou a necessidade de desenvolver 

e construir ferramentas, primeiramente para a caça e a pesca, porém essas 

ferramentas não estavam somente destinadas a suprir necessidades fisiológicas, mas 

também no desenvolvimento social do grupo  e conjecturamos com Kenski (2007), em 

diferentes momentos as tecnologias situaram a humanidade em diferentes eras. 

Uma das eras foi denominada de Idade da Pedra, pois foi o aprimoramento 

evidente da tecnologia que influenciou na divisão de dois momentos históricos: idade 

da pedra lascada e a idade da pedra polida. Na primeira os ancestrais utilizavam e 

pedaços de pedras, lascas de madeira e ossos de animais como ferramentas. Na 

segunda, idade da pedra polida, a evolução para um sistema econômico pautada na 

produção sedentária, como por exemplo, o aperfeiçoamento de utensílios, o 

desenvolvimento da agricultura que possibilitou o agrupamento das pessoas e se 

deixaram a vida nômade. 

A idade dos metais proporcionou um momento de amplo desenvolvimento 

tecnológico. Ao fundir os metais surgem inúmeras ferramentas a serviço de diferentes 

aplicações no cotidiano do ser humano que influenciou os dias atuais. 

Sobre esses momentos históricos a autora elucida: 
 

A descoberta da roda, por exemplo, transformou radicalmente as 
formas de deslocamento, redefiniu a produção, a comercialização e a 
estocagem de produtos e deu origem a inúmeras outras descobertas.  
A economia, a política e a divisão social do trabalho refletem os usos 
que os homens fazem das tecnologias que estão na base do sistema 
produtivo em diferentes épocas. O homem transita culturalmente 
mediado pelas tecnologias que lhes são contemporâneas. Elas 
transformam sua maneira de pensa, sentir, agir. (KENSKI, 2007, p. 
21).  

 

Outro momento histórico impactado notoriamente pelas tecnologias é quando 

homens e mulheres saem do campo no período feudal e se inicia o período da 

Revolução Industrial trazendo consigo maior injeção da força de trabalho através da 

mecanização. 
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As tecnologias ocupam os mais diferentes espaços e áreas de conhecimento e 

contribuíram para que a humanidade definisse novas maneiras de executar 

atividades, estabelecendo assim novos estilos de vida. 

 
Quando uma revolução tecnológica acontece, ela recria a realidade e 
transforma o impossível em possível. Antes do século XX, voar era 
impossível para o ser humano, bem como um indivíduo trabalhar em 
uma cidade e morar em outra, porém, hoje essas coisas são comuns. 
Há dez anos, era impossível assistir vídeos no celular e hoje isso é 
usual. Assim, o que realmente importa em uma revolução tecnológica 
não é a tecnologia em si, mas o que fazemos com ela e como ela pode 
melhorar as nossas vidas. (GABRIEL, 2013, p. 5). 
 

Ao compreendermos a dimensão de como as tecnologias são entendidas e de 

que maneira transformam a sociedade, evidenciamos aquelas que alteraram a 

maneira de se comunicar, dentre elas podemos citar: rádio, televisão, telefone, 

computadores, internet.  

Neste sentido Castells (2000) esclarece sobre a “Revolução Tecnológica” em 

que reúne as mais diferentes tecnologias da informação e explica que essa revolução 

foi ocasionada pela disseminação do sistema capitalista e a consolidação da 

informática, mesmo que outras revoluções tenham sido importantes para a sociedade, 

contudo elas aconteceram de forma mais lenta e a interação era dificultada pela 

limitação geográfica. 

 
Ao contrário, as novas tecnologias da informação difundiram-se pelo 
globo como a velocidade da luz em menos de duas décadas, entre 
meados de 70 e 90, por meio de uma lógica que, ao meu ver é 
característica dessa revolução tecnológica: a aplicação imediata no 
próprio desenvolvimento da tecnologia gerada, conectando o mundo 
através da tecnologia da informação[...] (CASTELLS, 2000, p. 70). 
 

Relembramos com o autor que as tecnologias de informação e comunicação 

ficaram evidenciadas a partir de “[...] três principais campos da tecnologia que, 

intimamente inter-relacionados, constituíram a história das tecnologias baseadas em 

eletrônica: microeletrônica, computadores e telecomunicações”. (CASTELLS, 2000, p. 

76).  

O transistor possibilitou impulsos elétricos e velocidade em modo binário, 

permitindo, assim, a codificação da lógica e da comunicação entre as máquinas, a 

fase irrefutável em todo esse processo foi no ano de 1957, com circuito integrado, mas 
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somente com a invenção do microprocessador, em 1971, que a capacidade de 

processar as informações poderia ser instalada em diferentes locais, pois sua 

capacidade de assimilação estava cada vez mais contida em apenas um único lugar.  

Quanto ao microchip, sua tecnologia e design excederam aquilo que era 

considerado fisicamente impossível, mas nos últimos vinte anos a integração tem 

progredido em ritmo acelerado e sem precedentes, na extensão das transformações 

tecnológicas. 

Essa linha cronológica que delineamos mostra que o surgimento dos 

microcomputadores pessoais foi uma ocasionalidade devido ao desenvolvimento de 

máquinas de processar utilizadas para gerir informações tratadas durante a segunda 

guerra mundial. Assim os computadores pessoais possibilitaram que as pessoas 

pudessem armazenar, processar e acessar expressivos volumes de informações. 

Castells (2000) relembra que o primeiro computador eletrônico pesava 30 

toneladas, foi construído sobre estruturas metálicas com 2,75m de altura, tinha 70 mil 

resistores e 18 mil válvulas, relata também que quando foi acionado, seu consumo de 

energia foi alto o suficiente que as luzes de Filadélfia piscaram por um instante, 

exemplificando a dimensão que apenas um computador ocasionava quando era 

ligado.  

Deste momento em diante a corrida pelo desenvolvimento de tecnologias de 

ponta marcou a história da microeletrônica, inspirada no modelo da MITS13 e numa 

disputa de mercado com a IBM14, a empresa Apple fundada pelos jovens Steve 

Wozniak e Steve Jobs idealizou e desenvolveu o primeiro computador pessoal, o 

Macintosh no ano de 1984 em uma garagem dos Estados Unidos. A Apple foi a 

pioneira dos computadores de fácil utilização, introduziu uma tecnologia baseada em 

ícones e interfaces com os usuários. 

Contudo, não podemos analisar isoladamente os microcomputadores, pois 

simultaneamente em meados da década de 1980, a atuação em rede com mobilidade 

era cada vez maior, a possibilidade de aumentar a memória e os recursos de 

processamento, mudou decisivamente a era dos computadores, armazenar e 

compartilhar informações com outros computadores de forma interativa em rede, essa 

                                            
13Micro Instrumentation and Telemetry Systems foi uma empresa estadunidense de tecnologia fundada 
em Albuquerque, Novo México, em 1969, por Forrest Mims e Ed Roberts 
14International Business Machines é uma empresa dos Estados Unidos voltada para a área de 
informática. 
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mudança afetou a maneira de se relacionar, mas principalmente a forma de gerir 

informações organizacionais. (CASTELLS, 2000). 

Todo esse avanço só se tornou possível em consequência das 

telecomunicações, pois com a integração das tecnologias de computadores em rede, 

com o surgimento de novos dispositivos microeletrônicos e o aumento da capacidade 

de computação, fizeram com que essas mudanças ocorressem de forma significativa: 
 

As telecomunicações também foram revolucionadas pela combinação 
das tecnologias de “nós” (roteadores e comutador eletrônicos) [...]. 
Avanços importantes em optoeletrônica (transmissão por fibra ótica e 
laser) e a tecnologia de transmissão por pacotes digitais promoveram 
um aumento surpreendente da capacidade de linhas de transmissão 
(CASTELLS, 2000, p. 81). 
 

As mudanças ocorridas no mundo por intermédio das tecnologias modificaram 

a maneira de como buscamos e gerimos a informação e encontrar aplicabilidade das 

mesmas, neste sentido o advento da internet possibilitou a “Era da informação” 

(CASTELLS, 2000). 

Idealizada em meados dos anos cinquenta, o que conhecemos hoje por 

internet, surgiu através de pesquisas militares assegurando um sistema de 

comunicação invulnerável aos ataques nucleares, a base da comunicação de dados 

era realizada através de pacotes, a rede era independente do centro de comando e 

controle, para que as mensagens buscassem suas próprias rotas ao longo da rede, 

remontando-se para voltar a ter sentido em qualquer ponto, a mensagem poderia ser 

visualizada novamente mesmo que aquela base fosse desconectada da rede ou até 

mesmo destruída devido aos ataques, possibilitando que dados e informações 

chegassem no destino. 

 
A primeira rede de computadores, que se chamava ARPANET – em 
homenagem ao seu poderoso patrocinador – entrou em 
funcionamento em 1º de setembro de 1969, com seus quatro primeiros 
nós na Universidade da Califórnia [...] em 1983 houve a divisão entre 
ARPANET, dedicada a fins científicos, e a MILNET orientada 
diretamente às aplicações militares. [...] A rede das redes que se 
formou durante a década de 1980 chamava-se ARPA-INTERNET, 
depois passou a chamar-se INTERNET, ainda sustentada pelo 
departamento de Defesa e operada pela National Science Foundation. 
(CASTELLS, 2000, p. 83). 

 



 

 
 

43 

Tempos depois a tecnologia digital permitiu o empacotamento de todos os tipos 

de mensagens, som, imagens e dados, caracterizada por uma rede capaz de realizar 

comunicação entre suas células, sem usar centros de controles, universalizando a 

linguagem digital e a lógica das redes do sistema de comunicação gerando as 

condições tecnológicas para a comunicação global. (CASTELLS, 2000).  

Fatos notórios, como a criação de um formato para os documentos em 

hipertexto, acrescentaram a essa formatação o protocolo TCP/IP15, na incumbência 

de orientar a comunicação entre programas, navegadores e servidores de WWW16, 

criando um formato de endereços que poderia ser padronizado, combinados com 

informações sobre o protocolo do aplicativo e o endereço do computador que continha 

as informações por ele requisitadas.  

Após esse período, surgiram navegadores e mecanismos de pesquisas, 

fazendo com que o mundo ficasse pequeno, criando um ambiente de teia mundial, 

além de citarmos o desenvolvimento de tecnologias de ponta que conhecemos hoje 

como: os Smartphone’s, tablet’s, notebook’s, smartwatch’s, entre outras tecnologias 

que envolvem o entretenimento de adultos e crianças como consoles de games, além 

dos software’s e aplicativos que auxiliam e conectam pessoas diariamente.  

A popularização dessas tecnologias citadas ganhara tais proporções que sua 

significação no cotidiano da humanidade é semelhante a uma parte de seu corpo, bem 

como a conectividade com as redes sociais nos faz refletir sobre como a educação irá 

interagir com esses avanços. 

Notamos que as mudanças ocorridas foram além das tecnologias, técnicas, 

ferramentas, instrumentos desenvolvidos, na verdade a maneira de se relacionar que 

transformou o modo de se viver em sociedade e as diferentes tecnologias contribuíram 

para essa nova maneira de se comunicar. 

Sobre essas mudanças Lévy (1993, p. 10) esclarece que “[...] vivemos um 

destes raros momentos em que, a partir de uma nova configuração técnica, quer dizer, 

de uma nova relação com o cosmos, um novo estilo de humanidade é inventado”. 

Na educação as tecnologias modificaram a maneira com que alunos e 

professores interagem com os conteúdos escolares e na forma de se comunicarem. 

                                            
15É um conjunto de protocolos de comunicação entre computadores em rede. Disponível em: 
<https://www.tecmundo.com.br/o-que-e/780-o-que-e-tcp-ip-.htm> Acesso em: 13 de agosto de 2018. 
16  World Wide Web (que significa "rede de alcance mundial", em inglês; também conhecida como Web 
e WWW) é um sistema de documentos em hipermídia que são interligados e executados na Internet. 
Disponível em: <https://www.significados.com.br/www/>. Acesso em: 13 de agosto de 2018. 
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Neste sentido, é válido retomarmos que a primeira tecnologia desenvolvida pela 

humanidade influencia até os dias atuais, a linguagem oral é a forma mais antiga de 

expressão humana, pois “Por meio de signos comuns de voz, que eram 

compreendidos pelos membros de um mesmo grupo, as pessoas se comunicavam e 

aprendiam” (KENSKI, 2007, p. 28). 

A técnica da oralidade possibilitou que a humanidade perpetuasse sua cultura, 

traduzidas em lendas, cantos, prosas e versos, sendo assim o grupo repassava para 

as gerações futuras por meio da linguagem falada informações culturais sobre o modo 

de sobrevivência. Nos primórdios da comunicação, a oralidade exigia que seus 

interlocutores estivessem próximos para que fossem transmitidas as informações, o 

contato físico era imprescindível para que a comunicação acontecesse. (KENSKI, 

2007).  

Todavia, essa restrita comunicação instigou o ser humano a desenvolver 

técnicas e deixou registrados os acontecimentos da tribo, fenômenos da natureza e 

relatos da rotina vividas em sociedade. Neste sentido a autora elucida sobre a 

tecnologia da escrita e como o formato que conhecemos hoje está ligado à maneira 

como nossos antepassados relacionavam o formato da escrita: 

 
A criação e o uso da escrita como tecnologia de comunicação surgem 
quando os homens deixam de ser nômades e passam a ocupar de 
forma mais permanente um determinado espaço, onde praticam a 
agricultura. A temporalidade prevista da plantação e da colheita 
interfere na criação de suportes para escrita. Segundo um autor 
francês, Pierre Lévy, a própria origem da palavra página viria de pagus, 
o campo arado e preparado para o plantio. A disposição das linhas na 
página estaria também ligada à simetria do campo cultivado. (KENSKI, 
2007, p. 29). 

 

A partir deste momento, refletimos que a relação temporal estabelecida entre 

plantar e colher é diferente, assim como o escrever e ler. O tempo em que determinado 

livro foi escrito é o registro de um espaço e tempo significante para àquele que 

escreve, assim como o plantar, o escrever exige preparo e respeito à procedimentos 

que na leitura surtirá os efeitos da construção do conhecimento. O leitor do mesmo 

livro séculos e até milênios à frente daquela escrita influencia o tempo e espaço 

daquele que o lê. 

Notamos que os indícios do processo de ensinar e aprender mediado pelas 

tecnologias surgem neste período, em criar mecanismos para repassar conhecimento, 
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valores e hábitos de identidade do grupo, mas além de criar essas técnicas, podemos 

também ver a relação entre educação e tecnologias de um outro ângulo, o da 

socialização da inovação. (KENSKI, 2007). 

A maneira como utilizar essa inovação, que através do conhecimento adquirido 

será utilizada para reinventar outras maneiras de utilizá-la, essa inovação passa a não 

ser vista mais como tecnologia, pois já é inerente ao nosso cotidiano. No âmbito da 

educação citamos como exemplo os livros, lousa, ou o antigo quadro negro, giz, 

pincel, cadernos, entre outras tecnologias desenvolvidas a cada tempo que influenciou 

o modo como ser humano se comunica em sociedade.  

Ao falarmos de “Tecnologia na educação” nos remetemos ao termo “informática 

na educação” ou o uso de máquinas, computadores e internet no contexto escolar e 

o conceito de tecnologia educacional abrange o uso de técnicas que visam contribuir 

para o processo de ensino aprendizagem e como consequência mudanças culturais. 

(KENSKI, 2007).  

Porém, algumas tecnologias desenvolvidas impactaram fortemente o processo 

educacional, como é o caso do livro didático, que mesmo com o desenvolvimento de 

tecnologias da comunicação e informação ainda é um recurso no ambiente escolar. 

Os impulsos tecnológicos que marcaram a educação nos remetem a década 

de sessenta, com a difusão da televisão e a consolidação do rádio como 

eletrodomésticos dentre outras máquinas que de uma maneira transformaram o 

cotidiano da sociedade. Essa tecnologia na educação surge como uma didática 

tecnológica que se contrapõe às didáticas existentes e que passam a ser 

consideradas didáticas contemporâneas da educação. (BLANCO; SILVA, 1993). 

As mudanças ocorridas no mundo nos últimos trinta anos não podem ser 

desconectadas da entrada de computadores na educação e as modificações que 

aconteceram, principalmente, no campo da microeletrônica não afetou somente o 

setor produtivo do Brasil, mas repercutiu no seio das escolas, afetando diretamente o 

papel de formar novos profissionais. 

 Oliveira (2000) reitera que, as primeiras ações governamentais implementadas 

no intuito de interligar a educação com a informática ocorreram no ano de 1979, no I 

Seminário de Informática na Educação (SEI), escolhendo o setor educacional a 

receber o maior apoio pretendendo na utilização de recursos computacionais em suas 

atividades educacionais.  

O I SEI foi promovido pelo Conselho Nacional de Pesquisa (CNPq) e 
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estabeleceu um conjunto de recomendações que orientam até os dias de hoje o uso 

de computadores nas escolas. Oliveira (2000) colabora na compreensão de tais 

recomendações:  

 
a) As atividades de Informática na educação sejam balizadas por 
valores culturais, sociopolíticas e pedagógicas da realidade brasileira; 
b) Que os aspectos técnico-econômicos (custos, volume de 
invenções, tecnologias e relações interindustriais) sejam 
equacionados, não em função das pressões do mercado, mas em 
função dos benefícios sócio educacionais que um projeto desta 
natureza possa gerar e em equilíbrio com outros investimentos em 
educação do país; em especial que o fator custo não seja impeditivo 
da implantação da fase experimental do processo (OLIVEIRA, 2000, 
p. 30). 
 

Compreendemos, a partir dessas recomendações, as várias preocupações dos 

educadores para que não houvesse investimentos em máquinas apenas para 

satisfazer o mercado, mas que o uso de computadores em escolas públicas ocorresse 

no mesmo momento em que se investia no crescimento de empresas brasileiras na 

produção de informática. 

Conforme Oliveira (2000) contextualiza, o governo deveria viabilizar os 

recursos como forma de desenvolver atividades de pesquisa e experimentação sobre 

o uso de computadores na educação, pois a partir deste momento surgiu uma 

comunidade educacional que discutia a informática educativa e esperava que 

houvesse a partir do Ministério da Educação (MEC) uma definição de investimentos 

em tecnologias educacionais. 

 Até este período, o I SEI advertiu que o uso de computadores e recursos não 

seria o solucionador. Em suas recomendações iniciais o I SEI reiterou a necessidade 

de criar um projeto piloto experimental, limitando sua implantação, que objetivava a 

realização de uma pesquisa sobre a utilização de computadores na educação, criando 

os centros pilotos do Projeto Educom (Educação com Computadores).  

O objetivo principal do Projeto era “estimular o desenvolvimento da pesquisa 

multidisciplinar, voltada para a aplicação das tecnologias de informática no processo 

de ensino-aprendizagem.” (OLIVEIRA, 2000, p. 34). 

A competência da proposta compreendia a relevância do problema a ser 

pesquisado, a aplicabilidade das atividades propostas e os meios utilizados, e a 

efetivação do projeto, a partir deste contexto, cinco instituições de ensino foram 

escolhidas para recepcionar os centros piloto responsáveis pela pesquisa e 
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disseminação, investigando o uso de computadores no processo de ensino-

aprendizagem com enfoque no ensino médio, oportunizando a formação de docentes 

para satisfazer os critérios estabelecidos.  

O estabelecimento de centros piloto e desenvolvimento de pesquisas de 

utilização reuniram profissionais de diferentes áreas da informática, educação, 

psicologia, desenvolvimento e sociologia para melhor indagar a produção dos 

softwares educacionais, vislumbrando principalmente a formação do docente para 

atuar com o ensino médio.  

Entretanto Oliveira (2000) versa que no segundo relatório da comissão de 

avaliação do projeto Educom houve momentos de grandes dificuldades na produção 

de pesquisas e ausência de fontes financiadoras, atrasando assim, o seu 

reconhecimento e recebimento, pois a falta de financiamento prejudicou de forma 

substancial a realização de cada centro, como aproximar-se das escolas, levantar e 

analisar bibliografias, formar pessoas e entrar em contato com secretarias municipais 

e estaduais de educação. 

Em 1989 o projeto Educom sofreu um processo de redefinição de seus 

objetivos e essa transformação resultou na criação da “Coordenação de Informática 

na Educação Superior”, direcionando os projetos de pesquisa para áreas de 

tecnologia educacional, tecnologia de software educacional e a investigação sobre os 

efeitos sociais, culturais e éticos, ocasionados pelo uso do computador no processo 

educacional. (OLIVEIRA, 2000).  

Deste modo foram elaborados cursos de especialização em tecnologia 

educacional para a formação dos docentes com o oferecimento de disciplinas ligadas 

à informática educativa, como também o surgimento das graduações, licenciaturas e 

de cursos de informática.  

Com a criação de um Comitê Assessor de Informática para Educação de 1º e 

2º grau (CAIE/SEPS), o MEC oportunizou para os pesquisadores a cobrança de uma 

definição mais clara e dos rumos que seriam tomados a diante, exigindo mais do 

governo federal. 

Os convênios firmados entre o MEC e as secretarias de educação buscou 

instalar esses centros, mas somente ao MEC ficaria a cessão de comodato de 

equipamentos e financiamentos dos gastos iniciais, enquanto as secretarias se 

responsabilizavam pelos docentes envolvidos nos projetos, as pessoas responsáveis 

pelas instalações físicas e manutenção dos equipamentos. 
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A capacitação dos professores inicialmente foi elaborada pelo projeto FORMAR 

e recebeu o incentivo da Universidade de Campinas (UNICAMP) com duas 

especializações lato sensu, a formação desses professores objetivava o que havia 

sido proposto, o desenvolvimento de Centro de Informática Educativa (CIEd) que foi 

implantado com o financiamento do Ministério da Educação. 

A partir desse marco novas propostas foram sendo discutidas no âmbito da 

informática na educação, criação do Programa Nacional de Informática Educativa 

(PRONINFE) efetivado no ano de 1989, tinha como pressuposto a elaboração da 

Constituição Federal de 1988 que trazia no capitulo III Art.° 216 e no Capitulo IV, 

apoiava a disseminação e o uso da informática na educação nos níveis da Educação 

básica. (MORAES, 1997). 

Posteriormente à Constituição Federal (1988), discussões sobre um Plano 

Nacional de Informática e Automação (PLANIN) foi aprovado pelo Conselho Nacional 

de Educação que trazia a proposta da informática estar vinculada com as propostas e 

objetivos da política educacional. 

Um marco histórico na educação brasileira foi a promulgação da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação em 1996, nesta a relação com informática está 

referida de uma maneira mais ampla e especificamente voltada para o ensino 

fundamental em seu Art.° 32 inciso II “a compreensão do ambiente natural e social, do 

sistema político, da tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamenta a 

sociedade; (BRASIL, 1996 p. 23). 

No Art.° 36 nos arranjos curriculares formados pela Base Nacional Comum 

Curricular para o ensino médio, e na formação continuada e capacitação de 

professores através do ensino a distância mediada pela tecnologia. Percebemos que 

a tecnologia aplicada a educação sofre influências devido a evolução da informática e 

as possiblidades que a eletrônica trouxe permitiu que os equipamentos digitais 

estivessem presentes nas instituições educacionais. 

Nessa sociedade rodeada de tecnologias de diferentes formas e sua utilização 

na educação permeiam reflexões que dizem sobre o uso como instrumentos 

pedagógicos, porém neste estudo consideraremos a tecnologia como as ferramentas 

e materiais que possibilitam ações pedagógicas em prol do desenvolvimento infantil. 

No Manual Brinquedos e Brincadeiras na creche do Ministério da Educação, define a 

concepção de tecnologia na creche. 
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A tecnologia se faz presente em todos os aspectos da vida moderna. 
Até em regiões do sertão ou em quilombos, mesmo de forma 
incipiente, a televisão, o celular e a máquina fotográfica começam a 
se tornar conhecidos, como consequência da circulação desses 
habitantes entre o campo e a cidade. Na creche, a tecnologia está 
presente em forma de brinquedos como fogão, geladeira, ou meios de 
comunicação como o karaokê e o celular, que servem para as 
brincadeiras de imitação. (BRASIL, 2012, p. 55). 

 

Vimos que na creche as tecnologias se definem através dos brinquedos que as 

crianças utilizam para representar o mundo em que vivem e buscam relacionamentos 

com os adultos e com outras crianças. “O brincar é uma ação livre, que surge a 

qualquer hora, [...], relaxa, envolve, ensina regras, linguagens, desenvolve 

habilidades, e introduz no mundo imaginário. (KISHIMOTO, 2010, p. 1). 

 
Enquanto para o adulto tais transformações tecnológicas se 
apresentam filosoficamente como um problema e implicam sempre 
uma readequação dos modos de pensar e de viver, para a criança elas 
se apresentam como constituintes quase que imediatas da sua vida 
psíquica e tomam a forma de brinquedo a ser explorado de maneira 
lúdica. (PEREIRA, 2002, p. 85). 

 
A criança começa a brincar nos primeiros dias de vida da criança, primeiro 

consigo mesma, depois com as pessoas que estão ao seu redor. Conforme a criança 

cresce as brincadeiras vão se modificando e alguns objetos são inseridos na rotina da 

brincadeira e com isso os brinquedos começam a fazer parte da vida da criança, a 

partir desse momento desencadeia-se um processo de exploração e curiosidade em 

saber o funcionamento das coisas e através das mãos descobrir cada instrumento, 

explorar com o corpo os brinquedos que agora fazem parte da sua brincadeira. 

Consequentemente as crianças descobrem outras formas e neste processo 

de brincar criam relações com os brinquedos e com os pares que interagem durante 

a brincadeira. 

A brincadeira é o brincar, em que possui um objeto destinado ao divertimento 

e que dê suporte à brincadeira, ou seja, a brincadeira é um comportamento 

espontâneo de uma atividade considerada não estruturada, por outro lado o jogo é 

uma brincadeira estruturada, pois é constituída de regras, limites, condições. E esses 

dois processos interagindo junto é o que chamamos de atividade lúdica, pois 



 

 
 

50 

possibilitam a criança pensar, raciocinar, descobrir, manipular, montar e desmontar, 

insistir e até mesmo possibilitar a resolução de problemas. 

Nos documentos que  reconhecem o direito da criança de brincar citamos os 

marcos regulatórios precedidos pela CF em 1988, posteriormente o ECA 1990, LDB 

em 1996, os Referenciais Curriculares Nacionais para Educação Infantil (RCNEI) em 

1998 e atualmente as Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Infantil 

(DCNEI) concretizou o processo de brincar na educação infantil algo simples sem 

fundamento e se tornou uma proposta de currículo na Educação Infantil. 

Esses documentos preconizam que é de suma importância proporcionar o 

desenvolvimento integral da criança em suas características físicas, cognitiva, social, 

psicológica. Entretanto, o brincar no ambiente familiar é visto como algo sem valor ou 

sem um real significado. 

  
No mundo todo, os pais aceitam o fato de que as crianças brincam, 
mas poucos realmente acreditam que essa é a maneira pela qual seus 
filhos aprendem. Ao refletir sobre a vida de muitas crianças na faixa 
etária da educação infantil, eu concluo que elas têm pouco tempo para 
o movimento e o brincar livres, pois precisam frequentar aulas de balé, 
de ginástica ou de música. Essas atividades não são prerrogativas 
apenas das crianças de classe média em países industrializados 
somente como o Japão, a Alemanha e os Estados Unidos; em países 
como a China, crianças bem pequenas também são fortemente 
incentivadas a frequentar essas atividades extracurriculares. 
(MOYLES, 2006, p. 45).  

 

A autora nos faz refletir sobre essa visão simplista do brincar vista pela 

sociedade, em que os pais priorizam que o tempo da criança seja preenchido com 

inúmeras atividades extras escolares. Quando chegam à escola recebem o incentivo 

e uma estimulação mais especifica em sua brincadeira, o retrato de conteúdos para 

sua formação estarão inseridos nesse processo a fim de lhe mostrar novos caminhos 

e perspectivas, mostrando que as escolas de educação infantil não enxerga o brincar 

espontâneo da criança, em que ela estabelece suas regras, seus limites e ao mesmo 

tempo os modifica, criando relações com seus pares e com o mundo.  

Todavia as crianças já estão habituadas a conviver com tecnologias que 

muitas vezes não se apresenta na escola e os meios de comunicação tecnológico 

invadem o dia-a-dia das crianças e que já nascem na “era digital”17. 

                                            
17Também conhecida como Era da informação. 
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Nos dias de hoje, na maioria das sociedades, as mídias constituem 
um dos elementos mais importantes deste universo, especialmente as 
mídias digitais e as redes telemáticas, que tendem a penetrar, com 
grande impacto e consequências ainda desconhecidas, nas estruturas 
simbólicas da sociedade, e no cotidiano das crianças (BELLONI, 2007, 
p. 61). 
 

A autora nos alerta para as consequências vindouras no uso das mídias 

tecnológicas pelas crianças, pois os softwares, tablet’s, Smartphones, entre outros 

não são mais artefatos do mundo adulto, e as crianças já tem acesso as infinitas redes 

de informações, o que antes era somente um trunfo docente ou da escola, agora o 

acesso livre a grande teia de informações como a internet aproxima esse abismo que 

existia. 

Contudo mesmo na era digital, as crianças ainda possuem o ensejo em 

brincar, buscam através da relação com o outro, seja adulto ou outra criança, 

estabelecer relações, criar vínculos, experimentar, porém esse processo foi alterado 

devido as inovações tecnológicas.  

 
[...] a brincadeira digital propõe uma reformulação da brincadeira 
tradicional. Os jogos e softwares destinados às crianças tornaram-se 
os novos brinquedos contemporâneos alterando também a forma pela 
qual essas se inserem no mundo adulto. (LÉVY, 1999, p. 47). 
 

 

Na elucidação de Lévy percebemos que muitas configurações alteram em 

diferentes contextos da sociedade, além das brincadeiras das crianças, a maneira que 

o adulto busca diversão através de aplicativos em seus equipamentos tecnológicos o 

que resulta numa mudança de comportamento. Com as crianças esses aparatos 

tecnológicos se diversificam entre os mais atuais como os Smartphones e os tablet’s 

e os mais consolidados no cotidiano das crianças como a televisão.  

Neste sentido Moyles (2006, p. 51) aborda a influência do poder televisivo nas 

crianças: 

 
[...] muitos pais e professores continuam preocupados em relação a 
como a mídia, especialmente a televisão, manipula as escolhas 
infantis de brinquedos de acordo com o sexo, por meio de um 
constante bombardeio de propagandas com imagens de gênero 
associadas a produtos. As propagandas de brinquedos e jogos infantis 
contém mensagens diretas sobre o que é apropriado a cada sexo, não 
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só́ no seu conteúdo, mas também no uso da cor, trilha sonora ou até 
nas tomadas de câmera.  

 

A autora expõem acima uma preocupação mais clara e ampla sobre as 

influências que a criança sofre referente ao consumismo – querem os brinquedos ditos 

da moda conforme a marca que aparece nas propagandas; na instigação do poder de 

compra – inconscientemente em acreditar que enquanto não tiver aquele brinquedo e 

todos os acessórios que venha com ele não poderão utilizar em suas brincadeiras; a 

segregação de produtos conforme gênero – estabelecendo diferenças de brinquedos 

de meninos e meninas, se distinguindo o gênero conforme cores, atividades e 

brinquedos. 

O período vivido pela criança em frente à televisão deixa de se construir 

relações importantes para o convívio social, brincadeiras não são vividas e jogos ditos 

tradicionais se perdem no tempo, retomando que os jogos tradicionais têm 

características de uma brincadeira que estimula diversas capacidades da criança, pois 

o brincar possui vantagens de dar condições de divertimento e proporcionar alegria, 

envolve a criatividade, competência intelectual, condições de estabilidade emocional 

e o prazer em ser e estar feliz, em contrapartida em alguns contextos tem poder de 

resolver conflitos, ansiedade. 

Assim a televisão, bem como a internet através dos dispositivos móveis cessa 

o poder imaginário da criança, a invenção, coordenação motora, pois se torna apenas 

um expectador que recebe comandos já programados da máquina. (MOYLES, 2006). 

Sobre o uso da televisão o pesquisador Ramon M. Conseza concedeu uma 

entrevista à Revista Pátio que alerta para as consequências da exposição à televisão 

e o que as pesquisas na área de pediatria alerta: 
 

As crianças pequenas estão em uma fase do seu desenvolvimento na 
qual o mais importante são as estimulações sociais, proporcionadas 
sobretudo pelos pais e por outros cuidadores. A Academia Americana 
de Pediatria sugere que, até os dois anos, evite-se que as crianças 
assistam à televisão e, a partir dessa idade, que a exposição não seja 
maior do que duas horas diárias. Ela recomenda que os televisores 
sejam removidos dos quartos de dormir e que os pais promovam 
outras atividades que estimulem o desenvolvimento cerebral, como 
conversar, brincar, cantar e ler juntos. Para elaborar suas 
recomendações, essa instituição baseou-se em pesquisas que 
sugerem que a exposição excessiva a televisores e videogames pode 
ocasionar problemas com a atenção e o sono, além de levar a um 
atraso no desenvolvimento da linguagem. (CONSEZA, 2011, p. 18). 
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Vimos que é essencial proporcionar às crianças um ambiente saudável para o 

crescimento priorizando o desenvolvimento sensório-motor, criatividade, persistência, 

aceitação de limites, regras, frustrações que o trará condições de socialização e de 

futuras situações na vida adulta.  

Todavia, as tecnologias foram desenvolvidas para facilitar a comunicação e 

processos em diferentes instancias da sociedade, pois “[...] as tecnologias próprias de 

cada momento histórico contribuem para promover metas coletivas, relações sociais, 

práticas cotidianas e expectativas de comportamento diferentes.” (COLL, 2010, p. 48).  

Assim na educação as tecnologias devem ser inseridas como uma 

programação curricular, atendendo as necessidades docentes em promover 

condições de aprendizagem e experiências que não são possíveis no contato físico.  

Na educação infantil as tecnologias digitais parecem ainda mais comum para 

os chamados “Nativos Digitais” – termo utilizado por Palfrey e Gasser (2011) - e o que 

anteriormente a preocupação era em aprender a manusear as novas tecnologias, hoje 

se reverteu para o conteúdo que a criança se tem acesso na grande rede. 

 
É claro que o mundo off-line também está repleto de imagens e 
acontecimentos perturbadores, com grande potencial para traumatizar 
uma criança. Uma criança pequena que está caminhando pela rua de 
mãos dadas com seu pai pode se defrontar com uma imagem ou com 
um ato que faz o pai cobrir os olhos dela. (Depois o pai tem que 
inventar uma resposta plausível para a pergunta inevitável da criança, 
de olhos arregalados diante do que viu: “O que era aquilo, papai?”) As 
crianças têm acesso à violência desconcertante e a imagens 
sexualmente explícitas assim que aprendem a usar o controle remoto 
da televisão. É improvável que muitas crianças passem pela escola 
elementar sem serem expostas a comportamento inapropriado ou 
perturbador no pátio da escola – ou em uma reunião de família. O 
mundo online não é único nesse sentido. (PALFREY; GASSER, 2011, 
p. 103). 
 

Percebemos que a mídia se tornou uma outra instância social da criança, o que 

até alguns anos permeava entre família, igreja e escola, hoje as crianças interagem e 

se expõe à diversos conteúdos e este fator deve ser acompanhado pelos pais, 

educadora e cuidadores da criança. 

Com isso, sendo as tecnologias corriqueiras no cotidiano da criança, a escola 

de educação infantil deve priorizar o processo de brincar com finalidade de 

estabelecer relações e condições de desenvolvimento integral da criança. 
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Conforme podemos conjecturar as tecnologias influenciam o modo como a 

sociedade se desenvolve, assim neste trabalho as tecnologias é considerada a técnica 

que é desenvolvida para aprimorar as atividades do cotidiano, neste sentido na 

educação infantil as tecnologias aparecem na forma de brinquedos e materiais que as 

educadoras utilizam com intuito de aprimorar as praticas pedagógicas com as 

crianças, quanto as tecnologias digitais é preciso reflexão e conscientização por parte 

do docente quanto a sua (in)visibilidade na creche. 
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3 MÉTODO E PROCEDIMENTOS DE COLETA E ANÁLISE DE DADOS 
 

O objetivo desta seção é apresentar os caminhos metodológicos adotados para 

a pesquisa realizada. Quanto ao seu objeto de estudo, a abordagem foi qualitativa, 

pois se justifica pelos dados coletados e a maneira de interpretá-los. Quanto ao 

problema e objetivo, a pesquisa-ação foi a mais adequada, tendo em vista que a 

proposta da pesquisa tem, além de buscar resposta para os questionamentos, teve a 

intenção de ser propositiva no sentido de, em parceria com os sujeitos participantes, 

transformar a prática pedagógica. 

 

3.1 A pesquisa social, qualitativa e pesquisa-ação 
 

Na pesquisa social existem três abordagens: Pesquisa quantitativa, pesquisa 

qualitativa e a pesquisa mista – quati qualitativa ou quali quantitativo (CRESWELL, 

2007). Na abordagem da pesquisa qualitativa o objetivo é “entender, interpretar 

fenômenos sociais inseridos em um contexto” (BORTONI-RICARDO, 2008, p. 10). 

Outras interpretações compreendem essa característica de pesquisa como um 

mecanismo de elaboração, descrição e análise de um determinado fenômeno: 

 
A expressão “pesquisa qualitativa” assume diferentes significados no 
campo das ciências sociais. Compreende um conjunto de diferentes 
técnicas interpretativas que visam a descrever e a decodificar os 
componentes de um sistema complexo de significados. (NEVES, 
1996, p.1). 

 

Em nossa compreensão o campo da pesquisa qualitativa representa este 

sistema de múltiplas possibilidades interpretativas. Nesta direção exige, “um contato 

direto e prolongado do pesquisador com o ambiente e a situação que está sendo 

estudada” (GODOY, 1995, p. 62), um esforço de articular aspectos do campo e dos 

sujeitos nele inseridos. 

Na abordagem qualitativa o pesquisador se insere num contexto em que busca 

entender as transformações sociais e através de planejamento de ações, coletar 

dados e informações no decorrer do processo investigatório. 

 
Nas ciências sociais, os pesquisadores ao empregarem métodos 
qualitativos estão mais preocupados com o processo social do que 
com a estrutura social; buscam visualizar o contexto e, se possível, ter 
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uma integração empática com o processo objeto de estudo que 
implique melhor compreensão do fenômeno. (NEVES, 1996, p. 2).  
 

Especificamente em relação ao estudo que desenvolvemos, a adoção da 

abordagem qualitativa permitiu também estabelecer uma aproximação entre a 

pesquisadora, o ambiente e os sujeitos considerando a necessidade de realização de 

leituras que explicassem ou respondessem as indagações propostas pelo trabalho. 

Desse modo, a adoção de procedimentos para a realização de uma pesquisa 

cientifica contribuiu nos passos percorridos pela pesquisadora confirmado em breve 

sistematização que elaboramos a partir dos escritos de Gonzaga (2000) que: 

 

• A pesquisa com abordagem qualitativa é indutiva, pois se formula 

questionamentos ainda vagos e se planeja ações;  

• É holística, enxerga o cenário de modo panorâmico;  

• O pesquisador deve ser sensível às mudanças que ocorrem durante a 

pesquisa e os efeitos destas mudanças nos sujeitos envolvidos;  

• Deverá se abster de julgamentos, preconceitos e crenças;  

• O pesquisador deve ter empatia, compreender o sujeito inserido dentro 

do contexto social do campo pesquisado. 

 

Contudo, toda interpretação que fazemos do contexto que pesquisamos vem 

de encontro a uma estrutura já constituída com suas experiências, culturas, crenças, 

preconceitos, enfim um conjunto de razões e elementos que em sua visão permite 

uma determinada forma de caminhar o que exige em determinadas situações uma 

revisão do planejamento. 

A metodologia adotada neste trabalho foi a pesquisa-ação. As leituras 

realizadas permitem afirmar que a sua origem decorreu de um “experimento com um 

grupo de minorias étnicas que visava a integração à sociedade norte-americana” (GIL, 

2010, p. 42). A partir disso, surgiram diferentes concepções metodológicas para definir 

o que é ou não uma pesquisa-ação, nomenclaturas como: “pesquisa diagnóstica, 

pesquisa participante, pesquisa empírica ou pesquisa experimental” (TRIPP, 2005, p. 

445).  

Entretanto não é objetivo deste trabalho aprofundar essas classificações, tendo 

em vista que a perspectiva da pesquisa-ação contempla adequadamente nosso objeto 
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de estudo, que foi problematizar a prática visando o aperfeiçoamento das ações de 

um grupo de pessoas, uma “ação emancipatória a grupo sociais que pertence a 

classes populares ou dominadas”. (THIOLLENT, 2011, p. 20).  

As características envolvem principalmente ações de reflexão coletiva, 

intervenção com uma proposta de solução de problema ou uma transformação da 

situação atual. 

 
A pesquisa-ação é um tipo de pesquisa social com base empírica que 
é concebida e realizada em estreita associação com uma ação ou com 
a resolução de um problema coletivo e no qual os pesquisadores e os 
participantes representativos da situação ou do problema estão 
envolvidos de modo cooperativo e participativo.18 

 

Esta metodologia proporciona a construção do conhecimento a partir da 

inserção dos sujeitos pesquisadores na ação para a transformação da realidade 

social, bem como na resolução de um problema coletivo, ou mesmo com vistas a 

evidenciar questões cotidianas.  

Thiollent (2011, p. 22-23) relaciona alguns aspectos em que considera a 

pesquisa-ação uma estratégia metodológica da pesquisa social. Dentre estas 

características, destacamos particularmente a mobilização a favor da resolução de um 

problema ou mesmo na ampliação do conhecimento de determinada temática para o 

conjunto de pessoas envolvidas: 

 
a) Há uma ampla e explicita interação entre pesquisadores e 
pessoas implicadas na situação investigada; 
b) Desta interação resulta a ordem de prioridade dos problemas a 
serem pesquisados e das soluções a serem encaminhadas sob forma 
de ação concreta; 
c) O objeto da investigação não é constituído pelas pessoas e sim 
pela situação social e pelos problemas de diferentes naturezas 
encontrados nesta situação; 
d) O objetivo da pesquisa-ação consiste em resolver ou, pelo 
menos, em esclarecer os problemas da situação observada; 
e) Há, durante o processo, um acompanhamento das decisões, das 
ações e de toda a atividade intencional dos atores da situação; 
f) A pesquisa não se limita a uma forma de ação (risco de 
ativismo): pretende-se aumentar o conhecimento dos pesquisadores 
e o conhecimento ou “nível de consciência” das pessoas e grupos 
considerados. 
 

                                            
18Idem 
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As leituras ressaltam que a prática da pesquisa-ação constitui um recurso que 

que alerta para a importância de um bom e estreito relacionamento com os 

participantes afim de que evidenciem os problemas encontrados; detalhando 

processos do cotidiano; especificando hierarquias de ações que serão primordiais 

para ciência do pesquisador.  

Contudo, esse processo de investigação exige do pesquisador um olhar atento 

ao problema, pois como foi mencionado por Thiollent (2011) ele não é encontrado nas 

pessoas ou em um objeto concreto dentro do campo da pesquisa, mas no contexto 

social em que os sujeitos estão inseridos neste ambiente, então fatores como: 

infraestrutura, relações de poder, politicas públicas, valorização profissional e 

econômica, podem influenciar na problematização do meio com possíveis 

repercussões entre os sujeitos.  

A figura abaixo permite compreender a articulação entre os processos de 

planejamento, coleta de informações, procedimento de análise, execução de ações e 

monitoramento dos resultados.  

 

Figura 2 - Representação do ciclo básico da pesquisa-ação 

 
Fonte: Adaptado de Westbrook (1995), Coughlan e Coughlan (2002) e Thiollent (2007). 

 

O ciclo proposto pelo autor oferece ao pesquisador um determinado nível de 

acompanhamento das informações e dos procedimentos a serem executados durante 

todo o processo de pesquisa. Esse processo de acompanhamento poderá contribuir 

ainda para orientar o momento em que o pesquisador poderá alternar seus métodos 

e procedimentos afim de coletar dados mais precisos para um futuro diagnóstico e 

planejar as ações.  
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Considerando os elementos apresentados, avaliamos que a metodologia da 

pesquisa-ação por possuir uma relevância social, permitiu um exercício de 

intervenção pedagógica no Centro Municipal de Educação Infantil Nosso Lar em Ji-

Paraná. 

 

3.2 Instrumentos de coleta, produção, análise e registro dos dados 
 

Apresentaremos abaixo uma relação dos instrumentos utilizados, no entanto, 

mais adiante, ainda nesta seção, abordaremos mais detalhamento cada instrumento 

e procedimento, incluindo informações coletadas. Assim, o estudo trabalhou com: 

a) Formulários: foram utilizados para a coleta de dados sobre as educadoras, 

que foi necessária para que traçássemos um perfil docente, e para o levantamento da 

infraestrutura da escola para que delineássemos o ambiente da instituição; 

b) Observação participante: esta foi a técnica utilizada para a coleta de 

informações sobre a prática das educadoras num determinado período de tempo, 

estipulado por meio de um cronograma que foi apresentado e consentido pelas 

educadoras;  

c) O Diário de Campo: o registro das informações coletadas a partir da 

observação participante foi realizado em diário de campo que nos auxiliou nas 

análises posteriores; 

d) Grupo Focal: este instrumento permitiu que dialogássemos sobre os 

conceitos de tecnologia investigando como as educadoras a reconhecem e o 

classificam no ambiente da creche. Também foi possível, por meio dos registros do 

Diário de Campo, indagar alguns fatos ocorridos e registrados durante a observação 

participante; 

e) Oficinas de formação: com os registros do diário de campo, grupo focal e 

os formulários do perfil das educadoras e infraestrutura da escola, foi possível iniciar 

algumas análises prévias desses dados coletados e assim planejarmos as oficinas de 

formação, priorizando temas como: conceitos de tecnologia, em que se pode levantar 

os tipos de tecnologias presentes na escola; desenvolvimento integral da criança; o 

uso das tecnologias digitais por crianças entre zero e três anos na creche. Para isso 

foram selecionados aportes teóricos e documentos legais que formaram a base para 

o planejamento e execução das oficinas de formação que descreveremos adiante; 
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f) A Análise de Conteúdo: para a análise dos dados coletados nos 

inspiramos nas orientações dispostas no livro “Análise de Conteúdo” de Laurence 

Bardin, orientações que nos ajudaram a categorizar os dados coletados por meio dos 

instrumentos acima citados.  

 
3.3 Caracterização do campo da pesquisa 
 

A cidade de Ji-Paraná é o segundo município mais populoso de Rondônia, 

localizada ao leste do estado, a cidade se divide em dois distritos separados pelo Rio 

Machado, sendo que no primeiro distrito encontra-se o marco de constituição do 

município, com predominância de bairros nobres, além da maioria de agências 

bancárias da cidade e um diversificado centro gastronômico e de lazer. Nesta região 

é onde está localizado a maioria dos órgãos de administração pública, legislativo, 

judiciário e executivo, além do campus da Universidade Federal de Rondônia (UNIR) 

e o campus do Instituto Federal de Rondônia (IFRO), diversas escolas públicas e 

particulares o compõem.  

O segundo distrito é considerado a região mais populosa da cidade, 

encontramos o polo comercial de varejo e atacado, o aeroporto da cidade com poucas 

atividades aéreas no atual momento, bairros residenciais e na educação alguns fatos 

se destacam: está localizada a primeira escola militar da cidade que iniciou as 

atividades no ano de 2017; não há predominância de escolas particulares se 

comparado ao primeiro distrito, no ensino superior encontramos apenas faculdades 

na modalidade da educação a distância, nesta localidade está situado o Centro 

Municipal de Educação Infantil e Creche (CMEI) Nosso Lar, o campo da pesquisa. 
 



 

 
 

61 

Figura 3 - Divisa da cidade de Ji-Paraná em dois distritos 

 
 Fonte: Mapa disponível em: <http://www.ji-parana.ro.gov.br>. Acesso em: Set. 2018. 

 

Com uma população de 116.610 no último Censo do IBGE em 2010 e já 

estimada em 132.667 em 2017, Ji-Paraná possui aproximadamente 9.217 crianças 

entre 0 e 4 anos de idade. Contudo desde a divulgação destes dados a educação 

infantil sofreu transformações a primeira e mais fundamental foi dada pela Lei n° 

12.796 de 1996 em seu Art. 4° Inciso I que tornou obrigatória a matricula a partir do 

04 (quatro) anos. 

Para que pudéssemos obter informações mais recentes desse atendimento de 

bebês e crianças pequenas, solicitamos na secretaria municipal de educação dados 

atualizados, assim recebemos uma prévia do censo escolar do município para o ano 

de 2018 o atendimento se aproxima de 1.340 crianças para a educação infantil entre 

0 e 4 anos. 

Com essa aproximação dos dados constatamos que no único berçário 

municipal está localizado no Centro Municipal de Educação infantil Creche Nosso Lar 

com a disposição para o atendimento 17 bebês na faixa etária de 1 ano de idade. 

Para o atendimento de crianças na faixa etária de 2 anos os números chegam 

a 47 crianças atendidas em toda a rede municipal urbana. Para turma do maternal II 
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que compreende os 3 anos de idade o atendimento se aproximadamente 203 

crianças. 

 

Figura 4 - Pirâmide etária do município de Ji-Paraná 

 
 Fonte: IBGE (2010). 

 

O Centro Municipal de Educação Infantil Nosso lar em todo decorrer de sua 

história não foi administrado somente pelo poder público, como confirma em seu 

Projeto Político Pedagógico (PPP), a antiga Creche Nosso Lar foi idealizada em 

outubro de 1986 por frequentadores do Centro Espírita Nosso Lar no município de Ji-

Paraná, em 1988 através da doação de um terreno pela prefeitura do município a 

creche pode ser ampliada vindo a constituir sua estrutura em alvenaria e atendendo 

aproximadamente 120 crianças do berçário à pré-escola, mantida pela população em 

geral, poder público e empresas particulares.  

No ano de 2013 devido a grande procura, a falta de vagas ofertadas e a 

insuficiência de recursos vindos através somente de doações, se fez necessário a 

intervenção do poder municipal e de forma definitiva vindo a se chamar Centro 

Municipal de Educação Infantil e Creche Nosso Lar através do Decreto nº 

1090GAB/PM/JP/2013 atendia naquela ocasião 135 crianças entre 6 (seis) meses à 

5 (cinco) anos distribuídas em 7 (sete) turmas e no total de 17 (dezessete) funcionários 

sob a direção da educadora D19, hoje localizado à Rua Idelfonso da Silva, n° 2140, 

                                            
19Utilizado letras para identificação das educadoras e da diretora da escola. 
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bairro Nova Brasília, atualmente atende aproximadamente 181 (cento e oitenta e uma) 

crianças com idade entre 6 (meses) e 5 (cinco) anos nos períodos: integral, matutino 

e vespertino, distribuídas em 9 (nove) turmas. 

 

3.4 Sujeitos participantes da pesquisa 
 

A aproximação com as educadoras aconteceu por meio do II Seminário de 

Educação Infantil no município e um convite durante este encontro aconteceu com a 

necessidade de buscamos diálogos e conhecimento sobre a faixa etária de zero a três 

anos. Neste sentido a pesquisadora aceitou o convite feito pelas educadoras e a 

gestão da escola com o objetivo de problematizamos a tecnologia nos espaços da 

creche.  

As educadoras, colaboradoras dessa pesquisa serão identificadas com nomes 

fictícios, iniciados pelas letras A, B, C, sendo: Ana, Bia, Carla. 

Para isso, convidamos a educadora Ana20, pois foi quem se mostrou mais 

ansiosa pelos estudos, neste encontro conversamos também com a educadora Bia21 

que se interessou em fazer parte do grupo de estudos, assim as duas educadoras 

informaram que faltaria somente a educadora Carla22 para completarmos um grupo 

de estudos de creche.  

Com isso, iniciamos já no espaço escolar a primeira visita e conversamos com 

as educadoras e a gestão escolar ao qual foi apresentada a Carta de Anuência (Anexo 

A), para autorização de que a pesquisa fosse realizada no espaço escolar e assim 

iniciamos o processo de pesquisa-ação.  

Nesta reunião explicamos sobre os procedimentos desta metodologia que 

consiste na participação e colaboração da produção de dados e na construção de 

proposições coletivas para a realidade da creche. 

Após a autorização da direção da escola e a confirmação da participação das 

educadoras, foi providenciado o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

                                            
20Educadora do Berçário do CMEI Creche Nosso Lar – Turma de bebês na faixa etária 4 (meses) até 
1 (hum) ano e 11 (onze) meses.  
21Educadora do maternal I do CMEI Creche Nosso Lar – Turma de crianças pequenas na faixa etária 2 
(dois) anos até 2 (dois) anos e 11 (onze) meses.  
22Educadora do maternal II do CMEI Creche Nosso Lar – Turma de crianças pequenas na faixa etária 
3 (três) anos até 3 (três) anos e 11 (onze) meses.  
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(Apêndice A) e a definição do início do procedimento de coleta da dados, que 

aconteceu por meio de um formulário afim de conhecer o perfil das educadoras.    

Abaixo apresentamos algumas informações pessoais das educadoras da 

Creche Nosso Lar: 

 

Tabela 1 - Informações faixa etária das educadoras. 
Educadora Idade (faixa etária) Filhos (Quantos?) 

Berçário –Educadora Ana 36 a 40 anos 02 filhos 

Maternal I – Educadora Bia 25 a 29 anos Não possui 

Maternal II – Educadora Carla 41 a 45 anos 02 filhos 
Fonte: Arquivo pessoal da pesquisadora. 

 

Percebemos que não há educadores, mas somente educadoras na creche 

Nosso Lar, pois são todas do sexo feminino, o que é um dado majoritário na educação 

infantil – creche e essa característica advém dos primórdios da criação das instituições 

de educação infantil que se dividiam em dois papeis distintos: Creche e Jardim de 

infância. 

Kuhlmann Junior (2010) nos ajuda a compreender essas duas instituições que 

tinham objetivos e profissionais diferentes. A creche surge no período de 

industrialização e a legislação passa a definir instalação de espaços que possam 

cuidar dos filhos das operárias das fábricas. As cuidadoras escolhidas eram do sexo 

feminino e que prioritariamente tivessem filhos, pois executaria cuidados de higiene e 

alimentação, ou seja, fariam as atividades maternais.  

Os jardins de infância, por sua vez, eram instituídos para oferecer um espaço 

específico para a promoção de atividades destinadas as crianças de classe 

privilegiada e que também eram desenvolvidos por mulheres pelas mesmas 

características maternais citadas anteriormente, porém com algumas diferenças: 

enquanto nas creches as cuidadoras selecionadas não tinham nenhuma instrução ou 

formação, nos jardins de infância as jardineiras recebiam a formação de educadoras 

para executarem as atividades específicas da primeira infância (KUHLMANN JUNIOR, 

2010). 

Essas informações nos fazem compreender que também no CMEI Nosso Lar 

as educadoras possuem essas mesmas características apontadas pelo autor. 

Inclusive o nome da escola já nos remete aos cuidados da família. Mesmo conscientes 

que o concurso público ou os processo seletivos emergenciais não fazem distinção 
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do sexo dos concorrentes, ainda sim, majoritariamente, quem busca uma carreira 

docente junto a essa faixa etária são mulheres que em muitos casos também são 

mães, características que com o passar do tempo não se alterou nas creches. 

 

3.5 Infraestrutura do CMEI Creche Nosso lar 
 

No início da coleta de dados, e para que pudéssemos nos situar do contexto 

da estrutura física do campo da pesquisa, utilizamos um formulário de infraestrutura, 

além do Projeto Político Pedagógico do CMEI Nosso lar para traçar o perfil da 

instituição, corpo docente e das turmas, formulário este que está completo no (Anexo 

C).  

No quadro a seguir, apresentamos os funcionários da instituição: são 27 (vinte 

e sete) ao todo. Deste total, 9 (nove) são educadoras e uma diretora que ocupa a 

função desde o ano de 2013. 

       Quadro 1 - Corpo Técnico-Administrativo do CMEI Nosso Lar 
QUANTIDADE FUNÇÃO FORMAÇÃO 

01 Vigilante 1° grau incompleto 

02 Auxiliar de serviços diversos 1ºgrau incompleto 
02 Zeladora Ens. Superior compl. 

01 Diretora  Pós-Graduada 

02 Merendeira 2° grau completo 

01 Ag. De Portaria 2° grau completo 

01 Supervisora Pós-graduada 

05 Aux. De sala 2° grau completo 

01  Vice-Diretora Licenciatura Plena em 
Matemática 

01 Secretária 2° grau completo 
Fonte - Elaborado pela pesquisadora a partir do Projeto Político Pedagógico da escola. 

 

A estrutura física da escola possui 05 (cinco) salas de aula, 01 (hum) pátio 

coberto que serve como refeitório, pois a escola não possui espaço específico para 

alimentação das crianças, 01 (um) espaço para cozinha com a dispensa para a guarda 

dos alimentos. 

Os espaços destinados à administração e funções pedagógicas são: 01 sala 

pra direção; 01 sala para das professoras com mesa e armário para guardarem o 
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material, ainda uma 01 mesa com computador para a coordenação pedagógica, e 01 

sala para a secretaria escolar. A escola não possui profissionais responsáveis pela 

psicologia educacional e orientação escolar. A seguir apresentamos o quadro de 

professores do CMEI Nosso Lar. 

         

 Quadro 2 - Corpo docente do CMEI Nosso Lar 
NOME FORMAÇÃO TURMA 

Educadora do Berçário Pedagogia Berçário 
Educadora do Maternal I Pedagogia Maternal I 
Educadora do Maternal II Pedagogia Maternal II 
Educadora do Pré I A – Matutino Pedagogia Pré I A 
Educadora do Pré II A – Matutino Pedagogia Pré II A 
Educadora do Pré I B - Matutino Pedagogia Pré I B 
Educadora do Pré II B – Matutino Pedagogia Pré II B 
Educadora do Pré I C - Vespertino Pedagogia Pré I C 
Educadora do Pré II C - Vespertino Pedagogia Pré II C 

Fonte - Elaborado pela pesquisadora a partir do Projeto Político Pedagógico da escola. 
 

É inexistente o espaço para descanso, reuniões ou trabalho individual e 

coletivo. Geralmente as educadoras utilizam a sala de professoras como apoio. Não 

foi encontrado espaço para recepção e acolhimento das famílias, bem como a não 

existência de um fraldário para as famílias que estejam visitando e necessitem utilizar, 

existindo somente dentro do berçário para os bebês matriculados.  

Nestas proporções de infraestrutura que consideramos até o momento, 

observamos na tabela 2 o atendimento que o CMEI oferece. 

     
Tabela 2 - Atendimento no CMEI Nosso Lar 

Fonte – Tabela extraída do Projeto Político Pedagógico do CMEI Nosso Lar 
 

ALUNOS POR IDADE (%) 
CAPACIDADE TOTAL CMEI TURMA ALUNOS EXISTENTES % 
190 BERÇÁRIO 17 8,4 
190 MATERNAL I 18 9,5 
190 MATERNAL II 24 12,6 
190 PRÉ I A 20 10,5 
190 PRÉI B 21 11,1 
190 PRÉ I C 21 11,1 
190 PRÉ II A 22 11,6 
190 PRÉ II B 23 12,1 
190 PRÉ II C 24 12,6 

TOTAL: 99,5%  
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Constatamos a partir dos dados do formulário e nas observações que a escola 

não tem espaços para brinquedoteca, biblioteca, sala de leitura, sala de informática, 

quadra de esportes e espaço com área verde; assim como não possui equipamentos 

para acolher crianças com deficiência conforme o Decreto-Lei 5.296/2004 de 2 de 

dezembro de 2004. 

Os participantes da pesquisa foram as educadoras da turma do berçário, 

maternal I e maternal II, assim relacionamos na tabela abaixo as especificações de 

atendimento de cada turma, conforme projeto político pedagógico e diário de classe 

da educadora.  

 

Tabela 3 - Informações de vagas, matrículas e frequência 

Turma Período 
Número 
de vagas 
ofertadas 

Número de 
Matriculas 

Números 
dos que 

frequentam 

Número de 
educadoras 
por turma 

Quantitativo 
auxiliares 
por turma 

Berçário Integral 18 22 18 1 4 

Maternal I Matutino 25 25 23 1 1 

Maternal II Vespertino 34 34 34 1 1 
Fonte - Elaborado pela pesquisadora a partir do Projeto Político Pedagógico da escola e Diário de 

Classe das Educadoras.   
 

Acima apresentamos uma tabela de distribuição das turmas e suas respectivas 

vagas ofertadas, as matriculas, o quantitativo de crianças que frequentam a escola e 

a quantidade de educadoras e auxiliares por turma na faixa etária de 6 (seis) meses 

a 3 (três) anos. Posteriormente abordaremos as reflexões sobre esses dados 

coletados. 

 

3.6  Estrutura Física do berçário 
 

Quanto a disponibilidade de mobiliários e estrutura física, o berçário possui 

somente 01 (hum) espaço com bancada adequada para a troca de fraldas e 02 (dois) 

tanques para o banho, local também em que ficam os pertences dos bebês com 

material de higiene. Na sala possui um espaço para cozinha, com 01 (hum) bebedouro 

e geladeira para guardar as mamadeiras, 01(armário) para guardar alguns alimentos, 

como bolachas e leite.  
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 Fotografia 1 - Espaço do berçário CMEI Nosso Lar 

 
 Fonte - Arquivo da pesquisadora, 2018. 

 

Verificamos que a sala não possui um espaço destinado a leitura, mas a 

educadora sempre improvisa um local para que possa contar histórias e deixar os 

bebês manusearem os livros, revistas e outros materiais; encontramos alguns 

brinquedos que possibilitem os bebês explorarem atividades motoras como 

escorregador e cavalinhos. 

No formulário preenchido pela secretária consta a existência de brinquedos que 

contemplam materiais não estruturados de encaixe, abrir e fechar, andar e empurrar, 

porém durante a observação e convívio no berçário não foram constatados esses 

materiais. 

Outras constatações, como a inexistência de materiais e propostas que 

contemplem o respeito às diferenças e a diversidade étnico racial, em conversas com 

a secretária, a mesma confirma a existência de um quadro representativo dessa 

diversidade e algumas bonecas confeccionadas com tecido preto, que são utilizadas 

como uma representação da questão étnico racial, contudo as educadoras não 

reconhecem como proposta para trabalhar as diferenças. 
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Fotografia 2 - Quadro no berçário que representa a diversidade 

 
Fonte - Arquivo da pesquisadora, 2018. 

 

Na sala não há suporte para crianças deficientes ou mesmo espaços e 

materiais como livros, móbiles, brinquedos que propiciem essa acolhida; assim como 

não encontramos brinquedos adequados a faixa etária dos bebês e crianças 

pequenas como empurrar, peso, puxar empilhar, ligar/desligar;  

Notamos durante a fase de observação que todos os brinquedos com essa 

conotação eram idealizados e construídos pela educadora com garrafas pets ou 

papelão ou até mesmo utensílios que por meio de doação dos pais foram com outra 

finalidade para o berçário. 

 

3.7 Estrutura Física do Maternal I e Maternal II 
 
Abordaremos as duas turmas simultaneamente, pois o espaço é compartilhado. 

No período da manhã é destinado para a turma do Maternal I e no período vespertino 

a turma do maternal II. O espaço não possui fraldário, mesmo com algumas crianças 

ainda utilizando fraldas. A sala possui 01 banheiro com vaso sanitário adaptado e 
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chuveiro para a necessidade de banho das crianças, mas a pia em que precisam lavar 

as mãos tem altura padrão para adultos. 

 

Fotografia 3 - Espaço Maternal I e Maternal II do CMEI Nosso lar 

 
  Fonte - Arquivo da pesquisadora, 2018. 

 

Quando iniciamos a observação, a sala possuía muitas mesas e cadeiras que 

estavam empilhadas, mas com o passar dos dias elas foram retiradas e colocadas no 

almoxarifado. Assim como no berçário, o espaço para leitura era construído pela 

educadora quando precisava realizar essas atividades. 

Notamos que neste espaço os brinquedos ficavam dentro de uma caixa que 

era guardada dentro do armário e trancado à chave. A educadora abria nos momentos 

em que seria utilizado. Nesta caixa haviam blocos de montar, empilhar, quebra 

cabeça, carrinhos, bonecas, entre outros. 

Neste mesmo armário eram guardados também os materiais pedagógicos 

como: lápis, massinha, giz de cera, folhas A4 entre outros materiais que educadora 

utilizava. 
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Fotografia 4 - Panorâmica do espaço Maternal I e Maternal II 

 
Fonte - Arquivo pessoal da pesquisadora, 2018 

 

Como no berçário e em todo o espaço da escola, não foi encontrado material e 

espaço que contemplasse a acolhida de crianças com deficiência, informações que 

foram confirmadas no formulário pela secretária e pela coordenadora pedagógica, 

igualmente com materiais e brinquedos que considerem as diferenças étnico racial. 

 

3.8  Procedimento da coleta de dados, instrumentos e intervenção 
 

A coleta de dados aconteceu no primeiro de semestre de 2018 entre os meses 

de abril a maio de 2018. Foi apresentado o projeto de pesquisa aos responsáveis pela 

instituição, que concordaram com o desenvolvimento da pesquisa. O Termo de 

Anuência da Instituição foi assinado e autorizado para o desenvolvimento do projeto, 

como falamos anteriormente. 

Inicialmente o projeto foi submetido à avaliação do Comitê de Ética e Pesquisa 

com seres humanos (CEP) da UNIR por meio da Plataforma Brasil e teve parecer 

aprovado (Anexo B). 

Após a aprovação, os participantes foram contatados e coletada as assinaturas 

do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, conforme Apêndice A. Para esta 

pesquisa seguimos a Resolução 510/16 do Conselho Nacional de Saúde. Dentre as 

orientações, uma delas é a indicação de que é importante manter os o anonimato dos 

participantes. Assim, os nomes que aparecem neste trabalho são fictícios.  
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3.9  Formulários 
 

Na coleta de dados foram utilizados dois tipos de formulários: para as 

educadoras e para coletar informações de infraestrutura do CMEI Nosso Lar. O 

primeiro foi a aplicação de um formulário para educadoras contendo perguntas que 

pudessem delinear um perfil dos participantes da pesquisa, visto que a amostragem 

em sua totalidade compreende 3 (três) educadoras, excluindo-se na coleta e nas 

análises, as auxiliares, visto que a formação correspondia ao nível médio ou cursando 

pedagogia e o vínculo com a escola era somente de estagiárias.  

O formulário foi aplicado na primeira reunião com o grupo de educadoras em 

formato impresso. Cogitou-se utilizar a plataforma Google Formulário, porém algumas 

educadoras informaram que não dispunham de internet em suas residências e que o 

período na escola o tempo era escasso para responder ao instrumento. O questionário 

possuía 26 (vinte e seis) questões, ao qual tivemos 7 (sete) questões abertas e 19 

(dezenove) questões fechadas, conforme Apêndice B.  

O segundo formulário foi para coletar dados de infraestrutura da escola 

seguindo as normas estabelecidas no Parâmetros Básicos de Infraestrutura para 

Instituições de Educação Infantil do Ministério da Educação. O formulário (Anexo C) 

foi estruturado para coletar informações que apresentassem o contexto da creche. 

 

3.10 Analise Documental 
 

A análise documental foi importante a fim de fundamentar informações, 

hipóteses delineadas pela pesquisadora sobre a tecnologia no contexto da creche e 

que estariam presentes nos documentos norteadores da Educação Infantil. 

Em nossa pesquisa os documentos são também: 

 
[...] uma fonte poderosa de onde podem ser retiradas evidências que 
fundamentem informações e declarações do pesquisador. 
Representam ainda uma fonte “natural” de informação. Não são 
apenas uma fonte de informação contextualizada, mas surgem num 
determinado contexto e fornecem informações sobre esse mesmo 
contexto. (LÜDKE; ANDRÉ, 1986, p. 39). 

 
Destacamos que hoje os espaços de sala de aula e infraestrutura que compõe 

a escola de Educação Infantil são orientados por documentos produzidos em âmbito 
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municipal e federal. Também o planejamento da educadora é orientado por diferentes 

instâncias – municipais e federais. Com isso, nosso olhar para o uso das tecnologias 

considerou a organização dos espaços, dos ambientes, o planejamento da rotina e 

das atividades. Tais documentos (legislações e materiais da escola) foram objeto de 

coleta e análise. Abaixo relacionamos alguns documentos que visibilizam o direito à 

educação infantil e que se constituíram nos documentos considerados nesta pesquisa:  

 

• Constituição Federal do Brasil (1988): contextualizando o direito a 

educação e as garantias do sujeito no contexto educacional;  

• Lei de Diretrizes e Bases da Educação (1996): neste documento que 

estabelece a educação infantil como a primeira etapa da educação 

básica e os primeiros indícios da creche no contexto educacional; 

• Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil (1998): os 

referenciais e composição curricular da educação infantil e em que 

medida o documento já questiona as tecnologias no currículo; 

• Parâmetros Nacionais de Qualidade da Educação Infantil (2006): coletar 

informações que evidenciem a concepção de criança na educação 

infantil; 

• Diretrizes Nacionais para Educação Básica (2010): reconhece as 

especificidades de cada faixa etária na educação infantil e como as 

tecnologias são mencionadas neste contexto. 

• Manual de Brinquedos e Brincadeiras de creches: orientações 

pedagógicas (2012): investigar qual os conceitos de tecnologia como 

brinquedo e os materiais utilizados na creche.  

• Marco Legal da primeira infância (2016):  Lei 13.257 de 13 de março de 

2016, que se refere aos princípios e diretrizes para políticas públicas 

para primeira infância. 

• Orientações Curriculares para Educação Infantil (2016): documento 

orientador da educação infantil do município de Ji-Paraná, baseado na 

Resolução 05/2009 e nos RCNEI’s.   

• Base Nacional Comum Curricular (2017): o documento publicado em sua 

primeira versão no ano passado, elabora discute currículo para 
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educação básica, o intuito é investigar quais as propostas curriculares 

para educação infantil e principalmente a creche de 0 a 3 anos;  

• Projeto Político Pedagógico do CMEI Nosso Lar (2017): encontrar neste 

documento norteador como a escola como se organiza no planejamento 

e indícios de como a tecnologia está presente nos espaços; 

• Planejamento das educadoras do berçário, maternal I e Maternal II do 

Centro Municipal de Educação Infantil Creche Nosso Lar do ano de 

2018. 

 

3.11 Observação participante 
 

A observação foi uma das principais fontes de coleta de dados, pois exigiu a 

necessidade de se aproximar dos sujeitos e da rotina que envolvia a escola, mais 

precisamente no berçário e nas duas turmas do maternal. A observação na 

abordagem qualitativa compõe um lugar de destaque na “pesquisa educacional” 

(LUDKE; ANDRÉ, 1986). Esse contato direto proporciona a construção de um estreito 

laço com os participantes, onde a observadora pode recorrer às suas experiências e 

vivências no intuito de compreender o contexto pesquisado.  

Destacamos algumas vantagens quanto a opção pelo instrumento de 

observação: 

 
A observação direta permite que o observador chegue mais perto da 
“perspectiva dos sujeitos”, um importante alvo nas abordagens 
qualitativas. Na medida em que o observador acompanha in loco as 
experiências diárias dos sujeitos, pode tentar apreender a sua visão 
de mundo, isto é, o significado que eles atribuem à realidade que os 
cerca e às suas próprias ações (LUDKE; ANDRÉ, 1986, p. 26, grifo 
das autoras).  

 

A vantagem mencionada pelas autoras evidencia a necessidade do 

pesquisador se aproximar do campo pesquisado com um olhar atento e com a 

predisposição a entendê-lo, de modo que esse processo estará associado fatores 

como: cultura, história de vida, experiências do observador, além disso esse 

instrumento de coleta de dados o auxiliará em reconhecer outros problemas que 

emergirão no cotidiano do campo pesquisado.  
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Assim, foi necessário que a pesquisadora construísse uma relação de 

proximidade com os sujeitos participantes por meio de encontros realizados 

anteriormente ao processo de observação. Foram registrados de forma sistemática as 

informações coletadas durante o processo de observação, especialmente relativos 

aos fatores que estariam diretamente vinculados com os objetivos da pesquisa, mas 

também fatos que estavam correlacionados. Para isso utilizamos um Diário de Campo 

para que as informações fossem devidamente registradas.  

 

3.12 Diário de campo 
 

O diário de campo foi um instrumento utilizado para registrar as observações, 

bem como algumas informações durante a realização do Grupo Focal nas oficinas, ou 

seja, na fase de ação e proposição. 

 
Nestes diários, são anotados, da forma mais minuciosa possível, os 
acontecimentos ocorridos em campo, assim como as impressões 
subjetivas ocorridas destes acontecimentos. Ao se registrar 
impressões subjetivas e sentimentos, deve-se ter o cuidado de fazê-
lo de forma distinta dos acontecimentos em si, para que possa haver 
uma avaliação posterior tanto dos acontecimentos quanto dos 
sentimentos e impressões. (NEVES, 2006, p. 8). 

 

Neste sentido, o diário de campo auxiliou a pesquisadora no registro das 

informações coletadas durante algumas fases da coleta de dados. Destaca-se que 

distinguir os fatos ocorridos de forma fidedigna e o que eram as impressões da 

pesquisadora com relação aos fatos que ocorriam dentro do campo pesquisado, ou 

mesmo situações com os participantes envolvidos, foi um exercício constante durante 

a observação e o Diário de Campo contribuiu para este processo.  

Para o desenvolvimento da pesquisa-ação foi executado um cronograma, 

conforme Apêndice C, a fim de atender o tempo necessário de imersão no campo de 

pesquisa. Além disso, a descrição de cada atividade realizada possibilitou nortear as 

ações e a cada etapa concluída a revisão dos resultados e o planejamento da próxima 

sequência de ações que seriam adotadas com o grupo de participantes. 

 

3.13 Grupo focal 
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A finalidade da escolha deste instrumento visava coletar dados para atender os 

objetivos desta pesquisa, em entender como as educadoras reconheciam a tecnologia 

como um suporte para o desenvolvimento integral da criança. O grupo focal 

possibilitou que as questões fossem discutidas entre com os sujeitos participantes.  

Cruz-Neto, Moreira e Sucena (2002, p. 5) conceituam esse instrumento de 

coleta de dados como uma técnica, 

 
[...] na qual o pesquisador reúne, num mesmo local e durante certo 
período, uma determinada quantidade de pessoas que fazem parte do 
público-alvo de suas investigações, tendo como objetivo de coletar, a 
partir do diálogo e do debate com e entre eles, informações acerca de 
um tema específico.   
 

Foi realizado o planejamento do grupo focal (Apêndice D) e as educadoras 

foram informadas com antecedência sobre seus objetivos e sobre a dinâmica em que 

aconteceria o grupo focal, como fotos, gravações e filmagens. 

No grupo focal as pessoas se reconhecem no outro por meio das experiências 

que são relatadas, além disso, conceitos vão se formando dentro daquele campo do 

grupo, como uma “sinergia que emerge da interação social” (GASKELL, 2002, p. 75).  
 

Fotografia 5 - Grupo focal realizado no CMEI Nosso Lar 

 
      Fonte - Arquivo da pesquisadora, 2018. 
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O grupo focal foi realizado com a participação das três educadoras da turma do 

berçário, maternal I e Materna II. Na ocasião participaram da reunião a diretora e a 

supervisora, que contribuíram com o debate. O encontro aconteceu no espaço 

escolar, no dia 11/06/2018.  

 

3.14 Oficinas de formação: Intervenção na realidade 
 

Após os dados coletados por meio da observação participante, grupo focal, 

pesquisa bibliográfica, análise documental e análise prévia de alguns dados, foram 

planejadas 03 (três) oficinas de formação com carga horária de 4 (quatro) horas em 

cada oficina; foram realizadas com as três educadoras da creche responsáveis pelas 

turma do berçário (1 ano e 11 meses); maternal I (2 anos e 11 meses); maternal II (3 

anos e 11 meses) conforme o planejamento no Apêndice E. 

O intuito das oficinas foi, além de executar a fase da pesquisa-ação, discutir e 

refletir sobre as tecnologias que compõe os espaços da creche, ver as dificuldades e 

registrar as expectativas das educadoras quanto ao uso das tecnologias digitais e 

como compreendem o uso destas com a finalidade de potencializar o desenvolvimento 

integral da criança. 

Para tanto, relacionamos os aportes teóricos que conduzem a discussão, além 

da legislação pertinente em vigor atualmente; também foram analisadas algumas 

imagens coletadas durante a observação e registros do grupo focal para que 

pudéssemos sanar algumas dúvidas e avaliar algumas práticas. 

Assim, por meio da análise crítica da prática pelas educadoras, selecionamos 

atividades com o uso de materiais que contemplassem e que elas classificavam como 

tecnologias que potencializavam o desenvolvimento e aqueles que também não 

proporcionava o desenvolvimento integral da criança. 

O registro das reflexões, discussões e práticas foram feitos em diário de campo 

e após o término dos encontros fazíamos a leitura para que as participantes 

avaliassem a necessidade de alterações no registro.  

Os encontros estão descritos abaixo conforme data e horário solicitados pelas 

educadoras: 

1°Oficina: O primeiro encontro aconteceu no dia 24/10/2018 no período 

noturno, pois era o período em que todas se encontravam disponíveis. Neste dia 

problematizamos os conceitos de tecnologia, como a sociedade se transforma com a 
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evolução tecnológica. Problematizamos também o desenvolvimento integral da 

criança e a relação das crianças com a tecnologia digital na atualidade; para isso 

foram selecionados aportes teóricos que foram ao encontro dessas discussões. 

2°Oficina: O segundo encontro foi realizado no dia 25/10/2018 também no 

período noturno, problematizamos as tecnologias na creche como potencializadoras 

do desenvolvimento infantil utilizando imagens capturadas durante a observação 

participante. 

Iniciamos a seleção de atividades mantendo algumas e reformulando outras; 

além disso pesquisas na internet e no Manual de brinquedos e brincadeiras na creche 

e o documento Brincar para todos foram utilizados e analisados conforme a faixa 

etária. 

3°Oficina: O último encontro aconteceu no dia 29/10/2018 no mesmo período 

das anteriores; revisamos as atividades selecionadas e as educadoras trouxeram 

sugestões para novas atividades que pesquisaram.  

Discutimos sobre qual seria melhor rede social para que as educadoras 

pudessem compartilhar sugestões e as atividades que planejam sugerindo 

tecnologias digitais ou não a fim de potencializar o desenvolvimento infantil na creche.  

 

3.15 Análise dos dados 
 

Após a coleta de dados foi necessário organizar todos esses dados e realizar 

uma análise a luz do referencial teórico definido para este estudo. “Para realizar uma 

pesquisa é preciso promover o confronto entre os dados, as evidências, as 

informações coletadas sobre determinado assunto e conhecimento teórico acumulado 

a respeito dele.” (LUDKE; ANDRÉ, 1986, p. 1). 

Os dados foram analisados e organizados tendo a Análise de Conteúdo como 

orientação. (BARDIN, 1977-2016). Na Análise de Conteúdo o pesquisador busca 

traduzir as mensagens coletadas a partir da comunicação com os sujeitos envolvidos 

na pesquisa; essa técnica busca sistematizar os conteúdos coletados nessas 

mensagens a fim de alcançar os objetivos. (BARDIN, 2016). 

A autora esclarece que esse ensejo em organizar conteúdos a fim de promover 

a interpretação das informações é inerente às pessoas que buscam conhecimento 

através de pesquisas com seres humanos.  
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Desde o ensino fundamental as crianças aprendem a recortar, 
classificar e ordenar, por meio de exercícios simples. O processo 
classificatório possui uma importância considerável em toda e 
qualquer atividade científica. 
A partir do momento em que análise de conteúdo decide codificar o 
seu material, deve produzir um sistema de categorias. A categorização 
tem como primeiro objetivo (da mesma maneira que a análise 
documental) fornecer, por condensação, uma representação 
simplificada dos dados brutos. (BARDIN, 2016, p. 148). 
 

A autora define que a categorização está presente em nosso cotidiano, quando 

tentamos sistematizar e estabelecer conexões entre as mais diversificadas 

informações. Para realizar a análise deve-se buscar seguir “As diferentes fases da 

análise de conteúdo, tal como o inquérito sociológico ou a experimentação, 

organizam-se em torno de três polos cronológicos: a pré-análise; a exploração do 

material; o tratamento dos resultados, a inferência e a interpretação;” (BARDIN, 2016, 

p. 125). 

Na pré-análise foram realizadas as seguintes atividades: formatação dos dados 

coletados no formulário do perfil das educadoras; durante a fase de observação 

participante o registro no diário de campo e a conferência dessas informações ao final 

de cada dia observado; a transcrição das gravações dos áudios e vídeos do grupo 

focal e das oficinas de formação. 

O material explorado seguiu por meio de leitura e análise, objetivando-se o 

tratamento dos resultados para interpretação; então foram analisados termos, 

palavras expressões que ocorreram com frequência nas falas das educadoras e nas 

situações cotidianas da creche e a partir disso a definição de categorias para análise. 

 
A construção de categorias não é uma tarefa fácil. Elas brotam num 
primeiro momento, do arcabouço teórico em que se apoia a pesquisa. 
Esse conjunto inicial de categorias, no entanto, vai ser modificado ao 
longo do estudo, num processo dinâmico de confronto constante entre 
teoria e empiria, o que se origina novas concepções e, 
consequentemente, novos focos de interesse. (LUDKE; ANDRÉ, 
1986, p. 46). 
 

Portanto, a partir do que as autoras nos ajudam a compreender, o processo de 

definição das categorias passou por processos de construção que se modificava 

conforme os dados estavam sendo organizados e analisados. Após definidas, 
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precedemos com a releitura dos dados coletados e ajustamos as categorias. 

Finalmente definimos as seguintes categorias: 

 

a) Categoria 1: Formação das educadoras  

b) Categoria 2: Planejamento das educadoras  

c) Categoria 3: Práticas pedagógicas  

d) Categoria 4: Comunicação  

e) Categoria 5: Registro de avaliação  

 

Posteriormente fizemos a análise dos dados conforme estudos dos aportes 

teóricos, e estes estarão dispostos na seção seguinte em que abordaremos as 

análises conforme as categorias definidas.  
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4 TECNOLOGIAS NO CONTEXTO DA CRECHE: A EMERSÃO DE TEMÁTICAS 
A PARTIR DAS VOZES, OLHARES, GESTOS, MATERIAIS E ESPAÇOS 

 
 

Nesta seção serão apresentadas as análises dos dados coletados a partir da 

observação participante e do grupo focal, com registro em diário de campo. Os dados 

foram organizados em categorias definidas a partir de problemáticas que foram 

emergindo do material empírico coletado e analisado. As categorias foram definidas a 

posteriori, visto que somente com os dados em mãos é que fomos desvendando os 

meandros das tecnologias, incluindo sua presença, utilização e ausências no 

cotidiano.  
Os elementos destacados foram sendo apreendidos com a observação da 

rotina que está consolidada na escola, que se apresenta em forma de hábitos 

institucionalizados com objetivo de que a criança se habitue no tempo e reconheça o 

espaço em favor das práticas pedagógicas, porém:  

 
Nas creches e pré-escola além desses aspectos institucionais, 
também são estruturados discursos pedagógicos que definem a 
rotinização do cotidiano como uma estratégia pedagógica necessária 
para formação dos sujeitos adaptados aos tempos modernos. 
(BARBOSA, 2000, p. 102).    
 

Obviamente que muitos são os fatores que se apresentam durante o campo de 

observação, porém abordaremos como as educadoras reconhecem e fazem uso das 

diferentes formas de tecnologias em suas práticas, bem como sua (in)visibilidade nos 

espaços, e como se transformam em potencializadoras do desenvolvimento infantil a 

partir das propostas pedagógicas desenvolvidas pelas educadoras. 

 
4.1 Formação das Educadoras 
 

Aspectos que nos fizeram definir por essa categoria "formação das 

educadoras" emergiram em muitos momentos durante o período da observação e 

apareceram nos diálogos estabelecidos por ocasião do grupo focal. Assim, colocá-la 

como categoria de abertura visa, já de início, apresentar quem são as educadoras e 

partir daí iniciarmos nosso diálogo com esta e com as demais categorias. 

Apontaremos, então, algumas questões que orientarão o diálogo com essa 

categoria de análise: Como analisamos quantitativo de crianças por educadora? É 
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necessária a formação em docência para adultos que irão atuar com bebês e crianças 

até três anos de idade? Qual a importância de estabelecer uma rotina com os bebês 

e as crianças pequenas na creche? Além das análises, traremos algumas inquietudes 

das educadoras sobre a formação continuada, que se destaca em nossas discussões 

e vamos ao encontro do que se tem promovido de formação continuada para 

educadoras que atendem essa faixa etária. 

Para a contextualização da formação das educadoras da Creche Nosso Lar, 

elaboramos um quadro que revela informações necessárias para as reflexões e 

constatamos que a formação em Pedagogia é um requisito de todas as educadoras e 

também são especializadas em áreas diferentes, conforme informações abaixo: 

 
Quadro 3 - Formação inicial das educadoras 

Educadora Formação Ano de 
conclusão 

Especialização Ano de 
conclusão 

Berçário  
Educadora Ana 

Pedagogia 
Instituição 

privada 
2010 

Gestão do tempo 
pedagógico e 
Orientação 

2015 

Maternal I  
Educadora Bia 

Pedagogia 
Instituição 

privada 
2016 Psicopedagogia 2017 

Maternal II 
Educadora Carla 

Pedagogia 
Instituição 

privada 
2014 Libras 2017 

Fonte - Arquivo da pesquisadora, 2018.  
 

Sobre esse panorama da formação em Pedagogia, vimos que a Resolução do 

CNE/CP n. 1, de 15/05/2006, que define as Diretrizes Curriculares Nacional para o 

curso de Pedagogia, instituiu em seu Artigo 4º: “O curso de licenciatura em Pedagogia, 

destina-se à formação de professores para exercer funções de magistério na 

Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental [...]” (BRASIL, 2006). 

Com isso, reafirmou o que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 9.394/96 em seu 

Art. 62, já havia definido: 

 
[...] Art. 62.  A formação de docentes para atuar na educação básica 
far-se-á em nível superior, em curso de licenciatura plena, admitida, 
como formação mínima para o exercício do magistério na educação 
infantil e nos cinco primeiros anos do ensino fundamental, a oferecida 
em nível médio, na modalidade normal. (BRASIL, 1996). 

 

Para atender as determinações da LDB, quanto a uma formação mínima para 

o atendimento em creches e pré-escolas, o MEC (BRASIL, 2005) criou o Programa 
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de Formação Inicial dos Professores em Exercício na Educação Infantil 

(PROINFANTIL) para habilitar profissionais leigos, tendo como formadores tutores, 

professores com formação superior em efetivo exercício na Educação Infantil. 

Conforme esclarece Pacífico (2010, p. 190) a partir de levantamentos 

realizados em documentos do MEC, o Proinfantil foi um curso em nível médio, que 

habilitou "[...] para o magistério em Educação Infantil, na modalidade a distância, com 

duração de dois anos e carga horária de 3.200 horas, distribuídas em quatro módulos 

semestrais de 800 horas cada." Considerando que nossas colaboradoras não fizerem 

este curso, não nos aprofundaremos sobre ele neste trabalho23. Ao que se vê as 

educadoras atendem, enquanto formação inicial, ao requerido pela LDB. Mas, e 

quanto a formação continuada?  

A formação continuada para os profissionais que atuam na educação básica 

também foi assegurada na LDB como componente necessário. A formação inicial não 

é suficiente para o exercício da docência, nem das demais funções. Se há avanços 

nas ciências humanas e nas tecnologias não temos dúvidas de que a formação 

continuada é essa possibilidade de atualização constante, sempre visando o 

oferecimento de melhores e mais ricas possibilidades de desenvolvimento para as 

crianças da creche. Assim define a Lei no que se refere à formação continuada: 
 

Art. 67. Os sistemas de ensino promoverão a valorização dos 
profissionais da educação, assegurando-lhes, inclusive nos termos 
dos estatutos e dos planos de carreira do magistério público: 
I - [...]; 
II - aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com 
licenciamento periódico remunerado para esse fim; 
III - [...]; 
IV - [...]; 
V - período reservado a estudos, planejamento e avaliação, incluído 
na carga de trabalho; 
VI - condições adequadas de trabalho. 

 

Assim, definimos a categoria formação muito mais pelas falas que emergiram 

em relação à necessidade de formação continuada, pois foi o que mais apareceu 

durante a observação participante e no grupo focal. 

                                            
23 Para mais informações sobre o Proinfantil ver Pacífico (2010, p. 190-191). Disponível em: 
<https://repositorio.unesp.br/bitstream/handle/11449/101515/pacifico_jm_dr_arafcl.pdf?sequence=1>. 
Acesso em out. 2018. 
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A educadora Ana do berçário é efetiva, quarenta horas no município de Ji-

Paraná há aproximadamente cinco anos, é a responsável pela faixa etária de 1 ano 

de idade desde 2015 quando assumiu a turma, anteriormente trabalhava com as 

séries iniciais do ensino fundamental ao qual comenta que não se identificava. 

 
Quando assumi o concurso e fui trabalhar com o ensino fundamental, 
me sentia um peixe fora d’água, não me sentia feliz, até que eu pedi 
para me trocarem. Então quando cheguei aqui não sabia nada de 
nada, mas pensei vamos tentar aqui. Daí fui descobrindo uma 
afinidade com os bebês se fosse para eu olhar ao longo da minha vida, 
eu quero viver o resto da minha vida na educação infantil ou na creche, 
mas essa etapa de 0 a 3 anos é onde me vejo acompanhando, 
berçário, maternal. Hoje eu me sinto realizada com essa turminha por 
que eu não tenho como explicar, ela faz parte da gente. (Educadora 
Ana). 
 

A educadora revela que é satisfeita com o exercício de sua função, porém 

descreve algumas dificuldades que enfrenta, como por exemplo, o quantitativo de 

adultos por criança. Abaixo a tabela nos auxilia a refletir sobre a realidade nas turmas 

de zero a três anos do CMEI Nosso Lar. 

 
Tabela 4 - Quantitativo de criança por adultos no CMEI Nosso Lar 

Turma (idade) Quantidade de 
bebês/crianças 

Quantidade de 
adultos 

Berçário (Até 1 ano e 11 meses) 18 03 em cada turno 
Maternal I (2 anos e 11 meses) 23 01 pessoa 
Maternal II (3 anos e 11 meses) 34 02 pessoas 

Fonte - Arquivo da pesquisadora, 2018. 
 

A turma do berçário é período integral, a educadora Ana tem o apoio de duas 

auxiliares na parte da manhã e duas auxiliares na parte da tarde e se calcularmos a 

quantidade teríamos seis (06) crianças por adulto. Quanto a isso os Parâmetros 

Nacionais de Qualidade para Educação Infantil determinam: 

 
A relação entre o número de crianças por agrupamento ou turma e o 
número de professoras ou professores de Educação Infantil por 
agrupamento varia de acordo com a faixa etária: 

• uma professora ou um professor para cada 6 a 8 crianças de 0 
a 2 anos; 
• uma professora ou um professor para cada 15 crianças de 3 
anos;  
• uma professora ou um professor para cada 20 crianças acima 
de 4 anos; (BRASIL, 2006, p. 36). 
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Percebemos que na turma do berçário essa exigência é cumprida, mas a 

educadora Ana relata sua ansiedade e insatisfação quanto a esse dado: “Com mais 

adultos por perto, seria muito melhor, pois representaria maior segurança e riqueza 

de interações e brincadeiras, que por sua vez seriam mais prazerosas.”24 

No maternal I, a realidade da educadora Bia é diferente, pois sua contratação 

foi por meio do processo seletivo emergencial há aproximadamente 1 (hum) ano, 

assumiu a turma no início de 2018 com a carga horária de 30 horas, anteriormente 

exerceu a mesma função numa instituição particular em outro município.  

A turma é composta por crianças que completam 02 anos no ano corrente e um 

total de 23 (vinte e três) crianças matriculadas, mas que frequentam variando a média 

de 18 (vinte) crianças/dia, devido a fatores como saúde e adaptação da criança na 

creche. 

No período de observação estava em tramitação a contratação de uma 

estagiária para atuar na sala da educadora Bia. Sobre essa dissonância ela revela 

que a quantidade de adultos para sua turma é “Bom! Por que a quantidade de criança 

e o número de cuidador é suficiente.”25  

É provável que a educadora desconheça as orientações dos documentos que 

recomendam a lotação de crianças e adultos por faixa etária, pois conforme vimos, 

para essa idade seriam de 6 a 8 crianças por educadora e, bem sabemos, crianças 

dessa idade não podem ficar sozinhas nem por um minuto. Com, mesmo com poucas 

crianças há sempre a necessidade de um auxiliar. 

Quanto à condição no maternal II, vemos que o quantitativo de crianças 

aumenta consideravelmente e, a partir de informações, isso ocorre devido a 

proximidade com a educação obrigatória e por demanda da família, de modo que 

buscam a escola para que a criança possa se familiarizar com o ambiente escolar, 

assim não sofrer uma ruptura brusca aos 4 anos. 

A educadora Carla assim como a educadora Bia são contratos emergenciais 

desde o início do ano de 2018 e está com a turma de 3 anos que é composta por 34 

(trinta e quatro) crianças matriculadas, porém desses, três não frequentam há algum 

tempo, o que poderíamos chamar de desistentes por parte dos responsáveis. A 

                                            
24Registro do formulário da Educadora Ana. 
25Registro do formulário da Educadora Bia. 
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educadora tem uma auxiliar, mas revela sua insatisfação com o quantitativo de 

crianças por adulto em sala. 

 
É desproporcional! A administração pública visa dar uma boa 
qualidade educacional. Qualidade que está registrada e que acontece 
somente no papel. Isso não ocorre pelo fato da falta de profissionais 
qualificados, pois o governo nunca investiu tanto em qualificação. 
Esse disparate está ligado a infraestrutura e na administração. 
Podemos perceber instituições educacionais abarrotadas de crianças 
e uma fila de espera do lado de fora, diretores acuados, tentando 
driblar leis, pais e professores. Professores e auxiliares como meros 
coadjuvantes forçados a somente aceitar que podem mandar mais 1. 
Infelizmente nos deparamos com creches lotadas e no máximo 2 
profissionais que se desdobram para atender 27 ou até 30 alunos, 
sendo que a qualidade educacional prega 15 alunos no máximo. A 
realidade é um quadro de funcionários sobrecarregados divididos em 
relatórios burocráticos, planejamento, fabricação de materiais 
pedagógicos, além de serem cobrados por qualidade. (Educadora 
Carla). 

 

Algumas denúncias, inquietudes e insatisfações da educadora é devido ao fato 

de situações serem corriqueiras no cotidiano da sua turma. Nos períodos de 

observação, a educadora relatou que 4 (quatro) crianças chamam atenção, percebeu 

comportamentos aparentes nas crianças que indicam espectro autista, outra situação 

que enfrentou neste período foi a condição psicológica de outra criança que perderá 

a mãe recentemente e nos períodos que frequentava a escola a chamava de mãe e 

requisitava frequentemente seu colo. 

No dia-a-dia da turma de 3 anos torna-se difícil, pois a sensibilidade com os 

sentidos deixa os bebês e as crianças pequenas agitados e a educadora por algumas 

vezes se encontrava solitária e sem espaços que a ajudassem a acalmá-los, como 

área verde, espaços com árvores e possibilidade de manusearem areia e elementos 

da natureza. 

A educadora também demonstrou a necessidade de formação continuada para 

que pudesse compreender pelo menos o básico de alguns transtornos e colaborar 

com o desenvolvimento das crianças. Porém as educadoras não se sentem 

contempladas com as formações oferecidas pela secretaria de educação, pois em um 

dia específico da observação presenciamos a organização em acompanhar um curso 

de formação que estava com data marcada para ser executado e a diretora solicitava 

que assinassem a lista de confirmação para o curso, então acompanhei o seguinte 

diálogo: 
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Educadora Ana: - Professora Bia você irá fazer a formação na semana 
que vem?  
Educadora Bia: - Sim, acredito que irei no dia 23. E você vai? 
Educadora Ana: - Estou um pouco desanimada, será que a formação 
será voltada para quais turmas? 
Educadora Bia: - O documento que assinei na secretaria diz que será 
sobre alfabetização, mas eu só assinei e falei que vou no turno da 
noite. 
Educadora Ana: - Tá vendo. Tenho que ficar assistindo a formação e 
pensando em que poderia aplicar com meus bebês, prefiro então ir 
pesquisar na internet que ganho esse tempo.26 

 

Observa-se que Ana, que é efetiva e frequentemente acompanha propostas de 

formação, não sente motivação para frequentar os cursos que são oferecidos pela 

secretaria. Na ocasião desta conversa ela ainda acrescenta: 

 
Falta muita formação para as professoras de berçário e maternal, 
sentimos falta da secretaria proporcionar a formação para o uso de 
materiais e do cuidar e educar dos bebês. Sendo assim, não preciso 
ficar lutando contra as auxiliares que querem somente ficar vigiando 
os bebês. Passa a impressão que o município queira acabar com essa 
única turma, pois não dá suporte. (Educadora Ana). 

 

O processo de formação continuada de educadoras para a Educação Infantil 

denota um empenho por parte de profissionais da educação e órgãos. 

Ao buscarmos informações na Secretaria Municipal de Educação (SEMED) 

sobre as formações específicas para educadoras de creche, conversamos com a 

gerente da educação infantil que nos informou que até o ano de 2018 foram ofertadas 

03 (três) formações desde que o berçário e os maternais iniciaram suas atividades no 

CMEI Nosso lar no ano de 2015 e nos descreve brevemente. 

A primeira formação aconteceu no ano de 2015 com 5 (cinco) meses de 

atividade do berçário, porém na época não era esse grupo de educadoras que hoje 

são as responsáveis, participou apenas a diretora. Nesta formação problematizaram 

especificamente o espaço do berçário, como mobiliários, áreas destinadas para que 

os bebês pudessem se locomover livremente sem empecilhos, pois haviam muitos 

berços e camas dentro do berçário. Outro assunto abordado neste encontro formativo 

foi sobre os cuidados de saúde, higiene, alimentação e sono dos bebês; para tanto se 

                                            
26Registro do diário de campo, diálogo entre as Educadoras Ana (berçário) e Bia (maternal I). 
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fez presente uma enfermeira que colaborou com a construção de uma rotina na 

creche. 

A segunda formação foi no ano de 2016 com a presença já efetiva da 

Educadora Ana, diretora e a supervisora da escola, na ocasião a formadora 

proporcionou uma visita do grupo até o Centro Municipal de Autismo, que atende 

crianças e adolescente alunos de escolas públicas e que são diagnosticadas com 

Transtornos do Expecto Autista (TEA). A visita do grupo buscava compreender a 

elaboração de algumas atividades, a construção e utilização de materiais que auxiliem 

na estimulação do bebê para seu desenvolvimento integral. 

Na terceira formação continuada em 2016 aconteceu com o mesmo grupo, a 

formadora proporcionou uma visita em duas instituições particulares na cidade de 

Porto Velho para conhecer os espaços de berçário e auxiliar a gestão e a professora 

a pensarem sobre o atendimento de bebês e crianças pequenas na creche.  

A gerente da educação infantil informou que essas instituições selecionadas 

para visita foram indicações do Conselho Municipal de Educação da cidade de Porto 

velho como creches de referência na cidade.    

Sendo a escola pesquisada a única pública no município que oferece vagas 

para crianças em idade de creche (0 a 3 anos), infere-se, pelas falas das educadoras, 

que há pouca formação continuada específica para as profissionais para trabalhar 

com crianças dessa idade. Em vários momentos e situações presenciamos na escola 

as educadoras se queixarem da falta de formação para as especificidades dos bebês 

e das crianças menos de três anos. Além de que também nos pareceu que há, por 

parte delas, um anseio para isso, pelo que inferimos que não apresentariam qualquer 

resistência para estudar em horários alternativos, mesmo com suas cargas horárias 

de trabalho já bem lotadas. 

Indagamos num determinado momento da observação sobre as formações que 

ocorreram no ano de 2015 e 2016, mas somente a educadora Ana que estava 

presente naquela época soube relatar a experiência de dois encontros formativos 

específicos para a creche. Ela enfatiza como aqueles estudos mobilizaram os fazeres 

docente com os bebês e as crianças pequenas, mas além disso, ajudou a perceber 

que precisaria continuar com esse processo formativo específico e que também é 

preciso que ela busque conhecimento em diferentes meios e a tecnologia nisso a 

ajuda no cotidiano.  
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Presenciamos durante a observação que as educadoras da creche buscam 

encontrar, por meio de pesquisas na internet, experiências de outras educadoras que 

possuem as mesmas ansiedades em promover o desenvolvimento das crianças no 

ambiente de educação infantil. 

Além disso, quando nos aproximamos da creche encontramos a necessidade 

da construção de uma identidade e concepções no trabalho com a primeira infância, 

além de romper com velhas estruturas de pensamentos que são realizadas na 

formação inicial para as práticas docentes no ensino fundamental, mas que insistem 

em serem transpostas para as crianças pequenas. 

Com isso, pensamos que há que se avançar nisso, via secretaria de educação, 

promovendo formações que enfatizem a problematização de atividades com as 

educadoras de creche pois, como ainda veremos, a ausência de formação continuada 

específica incidirá em práticas pedagógicas pouco ricas, ou seja, que pouco ajudam 

no processo de desenvolvimento e aprendizagem das crianças pequenas, mantendo 

o status da creche como um lugar muito mais voltado para o cuidado do que para 

práticas que ofereçam desafios cotidianos às crianças que lá estão. 

Neste sentido, algumas mobilizações começaram a acontecer, no edital do 

concurso público lançado no ano de 2017 pela Secretaria de Administração, surge 

pela primeira vez a distinção do cargo de Professor da Educação infantil com carga 

horaria de 30 horas, diferente do cargo para professor de series iniciais do ensino 

fundamental é contempla 40 horas.  

Com isso, percebemos que por meio desta iniciativa de contratação específica, 

a secretaria poderá mobilizar formações que contemple ainda mais as especificidades 

da educação infantil, removendo um pensamento autocêntrico da escola de educação 

infantil.  

 
4.2 Planejamento das educadoras 
 

A abordagem desta categoria traz algumas inquietudes: em que medida as 

educadoras utilizam tecnologias para o planejamento das atividades pedagógicas? 

Como as reconhecem e utilizam na creche?  

Quando falamos em planejamento para bebês e crianças pequenas, muitos 

anseios surgem para que não se enverede por uma concepção adulta das crianças, o 

planejamento deve envolver o brincar e estimular a imaginação por meio de cantinhos 
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que as crianças possa representar seu dia-a-dia, numa troca de experiências com 

seus pares, promovendo a socialização e a representação de sua cultura. E nestes 

espaços a educadora é uma “ponte” que essas possibilidades de vivencias que as 

crianças terão na creche, neste sentido Rendin colabora que o planejar é uma forma 

de entender que a criança é portadora de cultura e que isso deve ser preservado. 

 
Planejar é também buscar formas registrar, de resgatar ideia e de criar 
novas fontes do fazer, do pensar e do prazer. Para tanto é necessário 
não deixar que os elementos duros, frios, lineares, rígidos, 
burocratizados escravizem a pessoa e destruam sua necessidade de 
ser criadora e cultura. (RENDIN, 2012, p. 23).    

 

Assim é necessário que o educador preserve a cultura das crianças e não 

interferindo e permitindo que interajam do modo delas, sem interferir em suas 

brincadeiras, possibilitando que criem novas brincadeiras. É com essas premissas que 

podemos perceber que as educadoras têm uma busca pela formação, no intuito de 

compreender como entender os bebês e as crianças pequenas para que possam 

planejar caminhos que respeitem o curso do desenvolvimento integral da criança.  

Para Ostetto (2002, p. 177):  

 
Planejar é essa atitude de traçar, projetar, programar, elaborar um 
roteiro para empreender uma viagem de conhecimento, de interação, 
de experiências múltiplas e significativas para/com o grupo de 
crianças. Planejamento pedagógico é uma atitude crítica do educador 
diante do seu trabalho docente. Por isso não é uma forma! Ao contrário 
é flexível e, como tal, permite ao educador repensar, revisando, 
buscando novos significados para sua prática pedagógica.       

  

Com isso a finalidade do planejamento é fazer com que a prática da educadora 

se torne mais significativa e transformadora com a responsabilidade de que repensar 

e refletir sobre o seu planejamento é um compromisso com as crianças.   

No cotidiano da creche as educadoras planejam no turno contrário ao que elas 

estão em sala, somente Ana sua rotina alterada devido sua turma ser integral. No dia 

do seu planejamento uma funcionária que tem a função de auxiliar de serviços gerais 

a substitui no turno do planejamento. 

Acompanhamos esse dia de planejamento da Ana que, assim como as outras 

educadoras, realizava na sala das professoras que tem uma estrutura mais adequada, 

conforme descrevemos na seção III. 
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No dia do planejamento ela pesquisava na internet atividades de estimulação 

que pudesse realizar com os bebês, mas refletia que sempre é muito difícil encontrar 

coisas para berçário. Neste dia, em especial, pesquisava uma escadinha 

confeccionada de espuma, nos mostrou uma imagem que encontrou em suas 

pesquisas no Googleâ de um modelo em um site de vendas online, mas o preço a 

desanimou. Ana resolveu então modificar seu filtro de pesquisa buscando por uma 

escadinha com material mais barato, encontrou uma, feita de espuma e tecido, refletiu 

então que poderia comprar a espuma cortar com uma faca, comprar o tecido e revestir 

a espuma, mas até o momento em que encerrei a pesquisa na escola não havia dado 

andamento a este planejamento. 

Ana nos apresentou sua pasta de planejamento que é organizada 

semanalmente que previa atividades para semana seguinte, nos mostrou o que 

acompanharíamos nas próximas semanas. O planejamento de Ana se dividia em dois, 

um compreende desde a chegada até a despedida, prevendo momentos de 

alimentação, higiene e sono; o outro relaciona os momentos de atividades 

pedagógicas. 

A rotina desenvolvida para atender as necessidades do berçário se inicia com 

a chegada das crianças e a educadora contempla o uso da televisão para o momento 

do acolhimento. Durante a observação notamos que a prática do uso da televisão é 

corriqueira e que de alguma maneira acalma os bebês. 

 

 Quadro 4 - Planejamento da educadora Ana (Berçário). 
Turma: Berçário (Integral) - 2018 

Profa.: ________________ Coord. Pedagógica: _______________________ 
Data: Terça-Feira 10/04/2018 

HORA ATIVIDADES E 
ESTRATÉGIAS 

CAMPO DE 
EXPERIÊNCIA E 

OBJETIVOS 
SABERES 

 
 

08h:00 min 
às 

08h:30min 

Atividade no parque: 
Jogar diversas bolas de 
vários tamanhos, dentro 
do pula-pula, motivar as 
crianças a pegar as 
bolas e depois jogar para 
o coleguinha. 
 

MOVIMENTO 
 
Explorar as possibilidades 
e limitações do próprio 
corpo. 

 
Confiança crescente 
nas próprias 
capacidade e 
habilidades motoras. 

08h:30 min 
às 

08h:45min 

 
Hora da leitura: 

  

 
0 

Atividade... Trabalhar 
com os sentidos: 

 
MÚSICA 
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8h:45min 
às 

09h:15min 

audição (sons 
produzidos com objetos 
e o corpo); usar os 
instrumentos da 
bandinha rítmica para 
aperfeiçoar a atividade.  
 

Relacionar os sons 
ouvidos no cotidiano com 
outros; 
Explorar os sons 
produzidos pelo corpo; 

Confiança crescente 
e nas próprias 
capacidade e 
habilidades motoras; 

 
13h:00min 

às 
14h:00min 

 
 
Explorar os painéis 
sensoriais;  

 
MOVIMENTO 

Explorar as possibilidades 
e limitações do próprio 
corpo. 
 

 
Confiança crescente 
nas próprias 
capacidades e 
habilidades motoras. 

14h:30min 
às 

15h:00min 

Faz de conta: brincar 
com as bonecas e bichos 
de pelúcia da sala 

Eu no mundo social e 
natural 

Assumir diferentes 
papéis para significar e 

resinificar o mundo social   

Representação do 
mundo em que vive. 

15h:00min 
15h:30min 

Escrita no mural: 
Rabiscar os painéis  

Linguagem e Escrita Estratégias e 
produção de escrita 

Fonte - Elaborado pela pesquisadora a partir do planejamento da Educadora. 
 

Explicou que uma atividade que deveria ser realizada na terça à tarde, seria 

executada na quarta pela manhã, pois ocorreram imprevistos e não conseguiu colocar 

em prática, estava planejado trabalhar a música utilizando a bandinha rítmica que veio 

da secretaria para a escola. 

Ao apresentar sua pasta com planejamento, notamos que a educadora 

estabelece em um quadro contemplando algumas informações que incidem nos 

documentos norteadores da educação infantil como abordaremos a diante, porém ao 

olharmos mais detalhadamente não encontramos a rotina de higiene, acolhimento, 

alimentação do berçário, ou seja, atividades que envolvem mais o processo de 

cuidados. 

Nas atividades e estratégias planejadas pela educadora, vimos que ela utiliza 

espaços externos que continha brinquedos que utilizaria nas atividades e em espaços 

dispostos dentro da sala do berçário; percebemos também que a educadora objetiva 

cada atividade que será executada conforme os campos de experiências e faz uma 

estimativa do que deseja alcançar por meio da abordagem dos saberes. 

Salientamos que essa preocupação no planejamento está arraigada nas 

Orientações Curriculares Municipais, da Secretaria Municipal de Educação de Ji-

Paraná  (JI-PARANÁ, 2016) que foi elaborada a partir dos Referenciais Curriculares 

Nacionais para a Educação Infantil (BRASIL, 1998) e das Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Infantil (BRASIL, 2009), como as “brincadeiras de parque 
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ou quintal, envolvendo o reconhecimento do próprio corpo, o do outro e a imitação, 

podem se transformar em atividades da rotina.” (BRASIL, 1998, p. 45).  

Observando o planejamento da educadora Ana percebemos que ocorre uma 

distinção entre o que denomina de atividades e as brincadeiras realizadas junto ao 

grupo: durante a observação a execução das atividades requer que a educadora 

esteja junto com as auxiliares, organize o espaço de maneira a executar o que está 

proposto e assim realizar o registro dessas atividades. O mesmo não acontece com 

as brincadeiras, o que está no planejamento como brincadeira é um momento livre 

que os bebês ocupam e exploram o espaço e utilizam os materiais; a diferença entre 

o que a educadora denomina de "atividade" e as brincadeiras neste contexto é a 

intervenção da educadora e das auxiliares, nas atividades a educadora mostra, auxilia 

intervém no fazer do bebê. 

 
Durante a brincadeira pode surgir confrontos: um empurra o outro, 
quer tomar-lhe o brinquedo, o que obriga a educadora a intervir, para 
que a criança aprenda a controlar sentimentos de raiva, quando não 
consegue o brinquedo, levando-a a partilhar a brincadeira com o 
amiguinho. A mediação da educadora é essencial para a criança 
aprender a enfrentar conflitos durante a brincadeira. (KISHIMOTO, 
2010, p. 9). 
 

No planejamento, as atividades variam em diversos momentos do dia, 

conforme se pode verificar, a educadora elabora as atividades por meio de pesquisas 

na internet, em sites, blogs de educadoras da educação infantil, canais de vídeo; 

porém demonstra em sua fala a preocupação em considerar o desenvolvimento dos 

bebês para que seja aplicada determinada atividade, com isso o companheirismo 

entre as colegas para discussões sobre as práticas executadas é uma fonte rica de 

aprendizado: 

 
Já teve atividade que eu fiquei frustrada por tentar fazer no berçário e 
não dar certo, depois conversei com a Bia, ela planejou para a turma 
do maternal I e as crianças se divertiram e houve muita interação e 
durante a atividade percebi que adaptar a minha. Por isso que é bom 
a gente ter essa amizade, essa interação de planejar juntas e aceitar 
que não sei tudo e todos estamos aprendendo. Você tem que entender 
que nível que estão seus alunos, nível de desenvolvimento para 
aplicar a atividade.27 

 

                                            
27Registro do grupo focal, relato da educadora Ana. 
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No cotidiano da creche é possível perceber a relação de proximidade 

estabelecida entre a Educadora do berçário e a educadora da turma do maternal I, as 

mesmas combinam seus planejamentos, os realizam no mesmo dia e horário, visto 

que as duas turmas são matutinas, e o planejamento acontece no período da tarde. 

Em uma tarde acompanhamos o planejamento das duas educadoras, mas neste dia 

além de planejarem pesquisas na internet presenciamos a execução de um 

planejamento que seria aplicado no dia seguinte com as duas turmas.  

No refeitório as duas educadoras cozinhavam um sagu e tingia com corante de 

alimentos nas cores: azul, amarelo e vinho; sobre a mesa da cozinha estava o 

planejamento que seria executado no dia seguinte. 

A necessidade de elaboração dessa atividade no dia anterior se fez necessária 

devido ao fato que o sagu é cozido e levado a geladeira para ter a consistência que 

as educadoras desejavam, para que as crianças pudessem manusear. 

 As possibilidades de experiências lúdicas têm uma função de promover nas 

crianças estímulos que colaborarão para o seu desenvolvimento. 

 
No entanto, a mediação do adulto como um parceiro experiente e 
sensível às necessidades do bebê é fundamental para a saúde e a 
educação nos primeiros anos. A tarefa de acompanhar os bebês nos 
momentos lúdicos não se resume à função de vigiar ou evitar conflitos; 
vai muito além, pois a mediação efetiva provoca a superação de 
desafios e o aprimoramento de habilidades (FORTUNA; SILVA, 2013, 
p. 6).   

 

Abaixo percebemos que as educadoras promovem esse intermédio 

possibilitam atividades que as crianças possam experimentar sensações. 

 

Quadro 5 - Planejamento das Educadoras (Berçário e Maternal I). 
Turma: Berçário (Integral) - 2018 

Profa.: ________________ Coord. Pedagógica: _______________________ 
Data: Terça-Feira 26/04/2018 

HORA ATIVIDADES E 
ESTRATÉGIAS 

CAMPO DE 
EXPERIÊNCIA E 

OBJETIVOS 
SABERES 

 
 

08h:00 min 
às 

08h:30min 

Atividade no parque: 
Jogar diversas bolas de 
vários tamanhos, dentro 
do pula-pula, motivar as 
crianças a pegar as 
bolas e depois jogar para 
o coleguinha. 
 

MOVIMENTO 
 
Explorar as possibilidades 
e limitações do próprio 
corpo. 

 
Confiança crescente 
nas próprias 
capacidade e 
habilidades motoras. 
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08h:30 min 
às 

08h:45min 

 
Hora da leitura: 

  

 
 

08h:45min 
às 

09h:15min 

Atividade... Atividade 
coletiva (turmas: 
Berçário e Maternal I). 
Melecas com sagu. Ir 
para o solário com a 
receita de sagu pronta e 
em quatro vasilhas, 
colorido e sabores 
diferentes, deixar que as 
crianças manuseiem à 
vontade.  
 

 
ARTES VISUAIS 

Perceber, explorar e 
experimentar as 
propriedades dos 
materiais seus materiais. 

 
Exploração e 
aprofundamento das 
possibilidades 
oferecidas pelos 
diversos materiais. 

 
13h:00min 

às 
14h:00min 

 
 
Explorar os painéis 
sensoriais;  

 
MOVIMENTO 

Explorar as possibilidades 
e limitações do próprio 
corpo. 
 

 
Confiança crescente 
nas próprias 
capacidades e 
habilidades motoras. 

14h:30min 
às 

15h:00min 

Faz de conta: brincar 
com as bonecas e bichos 
de pelúcia da sala 

Eu no mundo social e 
natural 

Assumir diferentes 
papéis para significar e 

resinificar o mundo social   

Representação do 
mundo em que vive. 

15h:00min 
15h:30min 

Escrita no mural: 
Rabiscar os painéis  

Linguagem e Escrita Estratégias e 
produção de escrita 

Fonte - Elaborado pela pesquisadora a partir do planejamento da Educadora. 
 

No dia seguinte, para que a atividade transcorresse da melhor maneira possível 

para as crianças sem prejudicar o andamento da escola, as duas educadoras 

iniciaram bem cedo o processo de organização do espaço, solicitaram que as 

auxiliares ficassem junto com as crianças e revestiram um espaço da parede sobre 

com papel “madeira”, pois as crianças iriam utilizar pincéis e o sagu estaria 

representaria a tinta; no chão forraram com um plástico que conseguiram na cozinha 

das embalagens que vem dos alimentos em fardo, assim não teriam trabalho em 

limpar o chão posteriormente à atividade.  

É perceptível que todo o planejamento envolve uma serie de questões que 

estão além da atividade em si: pensar na limpeza, na utilização do espaço pelos outros 

membros da escola, a organização das crianças, etc. Percebemos que nesta atividade 

as educadoras queriam promover a exploração sensorial por meio da textura que o 

sagu proporcionava. 
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Esse material pôde ser consumido pelas crianças pois foi previamente cozido, 

por ter permanecido na geladeira, estava frio, o que proporcionava reações nos bebês, 

as bolinhas que formavam no sagu lhes causavam estímulos sensoriais no contato. 

Assim a opção pelo sagu nos faz considerar o que os Referenciais Curriculares 

Nacionais para Educação Infantil priorizam que a criança tenha contato com os 

diferentes materiais que possam explorar textura e superfícies. 

 
Exploração e manipulação de materiais, como lápis e pincéis de 
diferentes texturas e espessuras, brochas, carvão, carimbo etc.; de 
meios, como tintas, água, areia, terra, argila etc.; e de variados 
suportes gráficos, como jornal, papel, papelão, parede, chão, caixas, 
madeiras etc. (BRASIL, 1998, p.97). 

 

No planejamento da educadora Bia com a turma de 2 anos, as atividades 

envolvem campos de experiências que contemple outros saberes, conforme vemos 

no quadro abaixo: 

 
Quadro 6 - Planejamento da educadora Bia (Maternal I). 

Turma: Maternal I - 2018 
Profa.:______________________ Coord. Pedagógica: _______________________ 

Data: Terça-Feira 17/04/2018 

HORA ATIVIDADES E 
ESTRATÉGIAS 

CAMPO DE 
EXPERIÊNCIA E 

OBJETIVOS 
SABERES 

 
 

07h:15min 

Chegada dos alunos e 
alunas: os/as mesmos/as 
deverão colocar as 
mochilas em seus 
respectivos lugares, e 
sentar-se sobre o edredom. 

 
 

Atividade 
permanente  

 
 

Atividade 
permanente 

 
 
 

07h:15min 
às 

07h:45min 

Acolhida: A professora 
fará um momento de 
recepção das crianças que 
estiverem chegando para 
que elas se sintam 
acolhidas. 
Leitura da rotina: As 
crianças farão a leitura da 
rotina juntamente com a 
professora.  
Chamada: A professora irá 
sentar-se junto as crianças, 
chamando uma a uma a 
professora entregará a sua 
plaqueta. 

 
 
 
 
 
 

Atividade 
permanente 

 
 
 
 

 
Atividade 

permanente 

07:45min 
Às 

 
Lanche 

 Atividade 
permanente 
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08h:00min Atividade 
permanente 

 
 

08h:00min 
Às 

08h:30min 

 
Atividade: Pintando com 
as mãos: A professora irá 
disponibilizar tinta guache 
e as crianças farão a 
pintura no papel madeira 
com as mãos.  

 
Artes visuais 

 
Estimular a 
criatividade 

 
Fruição e apreciação 
das próprias 
produções bem como 
a de colegas como 
forma de alimentar 
seu percurso criativo. 

 
 
 

08h:30min 
Às 

09h:00min 

Parque: As crianças irão 
para o parque, 
acompanhada das 
professoras onde terão 
disponibilidade para 
brincarem com diferentes 
brinquedos e brincadeiras – 
pula pula, casinha, piscina 
de bolinhas, cavalinhos, 
entre outros.  

 
 
 
 

 
 

Atividade 
permanente 

 
 
 
 
 
 

Atividade 
permanente 

09h:00min Organização para o 
almoço: Higienização das 

mãos com ajuda da 
professora. 

  

Fonte - Elaborado pela pesquisadora a partir do planejamento da Educadora. 
 

Vimos que diferentemente da educadora Ana ela considera o momento da 

chegada das crianças e qual atividade que exercerá com elas, mesmo que durante as 

observações a comprovação por meio de registros fotográficos do planejamento a 

educadora reproduz todos os dias a mesma rotina de atividades com as crianças. 

Porém vários fatores podem ser considerados, o fato das crianças serem 

maiores necessita que se tenham sistematizado uma rotina que garanta a atenção 

das crianças, bem como criar um vínculo de segurança executando diariamente as 

mesmas atividades, pois assim a criança poderá prever o que acontecerá nos minutos 

seguintes.  

Todavia, é preciso ter consciência sobre como essas atividades acontecem na 

rotina do espaço da creche, pois um condicionamento de atos e tarefas a serem 

realizadas sem que as crianças tenham a liberdade de manifestarem suas vontades 

pode cair no abismo da alienação. 

  
As rotinas podem tornar-se uma tecnologia de alienação quando não 
consideram o ritmo, a participação, a relação com o mundo, a 
realização, a fruição, a liberdade, a consciência, a imaginação e as 
diversas formas de sociabilidade dos sujeitos nela envolvidos. Quando 
se torna apenas uma sucessão de eventos, de pequenas ações, 
prescritas de maneira precisa, levando as pessoas a agirem e a 
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repetirem gestos e atos em uma sequência de procedimentos que não 
lhes pertence nem está sob seu domínio, é o vivido sem sentido, 
alienado, pois está cristalizado em absolutos. É fundamental, ao criar 
rotinas deixar uma ampla margem de movimento, senão 
encontraremos o terreno propício à alienação. (BARBOSA, 2010, p. 
45). 

 

Neste contexto, a única atividade que se modifica dentro do planejamento é a 

executada entre 08h:00min e 08h:30min, as demais são rotineiras e assim como a 

educadora Ana, no planejamento da educadora do maternal I se encerra às 09h:00min 

momento em que se organiza as crianças para almoçarem, emergindo assim a 

dicotomia entre o cuidar e educar, mostrando que no planejamento o cuidado não 

precisa ser pensado e muito menos que as práticas de cuidados também educam e 

que, por isso, precisam ser antecipadas, modificadas, planejadas. 

Outro fator que nos chama atenção no planejamento é a coluna “campos de 

experiência e objetivos” serem registrados como uma classificação da atividade que 

a educadora executa. Nas orientações curriculares do município, fixadas nas 

diretrizes, os campos de experiência e saberes são definidos como o desenvolvimento 

de múltiplas linguagens que o ser humano precisa conhecer, como música, artes 

visuais, movimento, linguagem oral e escrita e o mundo social e natural (JI-PARANÁ, 

2015).  

Contudo o planejamento da educadora Bia possui elementos que vão ao 

encontro dos saberes e experiências que requer contato na primeira infância, como 

elementos da natureza, objetos que são comuns no dia-a-dia das crianças e que se 

transformam em tecnologias potencializadoras do desenvolvimento infantil, mesmo 

que pareçam corriqueiras essas ações, mas elas são as primeiras experiências na 

vida de um bebê. 

 
Caso contrário, corre-se o risco de não valorizar alguns 
acontecimentos manifestados por formas discretas e minuciosas de os 
bebês marcarem presença nesse espaço, como brincar com os raios 
do sol, sentir a brisa que sopra no ar, explorar a textura de uma folha, 
observar o caminho das formigas ou um teto que está sempre 
mudando, percorrer os desníveis encontrados no chão, equilibrar-se 
sobre eles, entrar em contato com a materialidade que constitui esse 
chão (areia, grama, pedras, piso), sentir outras temperaturas, cheiros 
e barulhos diferentes daqueles encontrados entre as paredes da sala. 
(GOBATTO, 2013, p. 14). 
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Observamos que na atividade acima a educadora une dois tipos de materiais 

que propõe os saberes matemáticos, para tanto a mesma instrui em seu planejamento 

a transformação de alguns materiais para que possa se adequar a atividade com as 

crianças pequenas. Neste sentido, percebemos que a educadora faz uso de materiais 

afim de potencializar o desenvolvimento do raciocínio lógico e espacial das crianças 

e que conforme sua proposta, transforma os materiais para atender as necessidades 

da faixa etária. 

 

Quadro 7 - Planejamento Educadora Bia – Uso de diversos materiais 
Turma: Maternal I - 2018 

Profa.:______________________ Coord. Pedagógica: _______________________ 
Data: Quinta-Feira 19/04/2018 

HORA ATIVIDADES E 
ESTRATÉGIAS 

CAMPO DE 
EXPERIÊNCIA E 

OBJETIVOS 
SABERES 

 
 

07h:15min 

Chegada dos alunos e 
alunas: os/as mesmos/as 
deverão colocar as 
mochilas em seus 
respectivos lugares, e 
sentar-se sobre o edredom. 

 
 

Atividade 
permanente  

 
 

Atividade 
permanente 

 
 
 

07h:15min 
às 

07h:45min 

Acolhida: A professora 
fará um momento de 
recepção das crianças que 
estiverem chegando para 
que elas se sintam 
acolhidas. 
Leitura da rotina: As 
crianças farão a leitura da 
rotina juntamente com a 
professora.  
Chamada: A professora irá 
sentar-se junto as crianças, 
chamando uma a uma a 
professora entregará a sua 
plaqueta. 

 
Atividade 

permanente 

 
Atividade 

permanente 

07:45min 
Às 

08h:00min 

 
Lanche Atividade 

permanente 
Atividade 

permanente 

 
 
 
 

08h:00min 
Às 

08h:30min 

 
Atividade: Selecionar 
potes, copos, canecas, 
pratos e bacias de 
tamanhos variados. 
Garrafas pet e de leite 
podem ser cortados e se 
transformar em potes, pás 
e funis. Separar colheres e 
conchas de metal, plástico 

 
Conhecimentos 

lógicos de 
matemática 

 
Trabalhar os conceitos 

dentro e fora, 
semelhança e 

diferença dos objetos 
 

 
 
 
Características dos 
objetos, medidas, 
comparação, 
propriedades e 
semelhança. 
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e madeira com diversos 
tamanhos e formatos. 
  

 
 
 

08h:30min 
Às 

09h:00min 

Parque: As crianças irão 
para o parque, 
acompanhada das 
professoras onde terão 
disponibilidade para 
brincarem com diferentes 
brinquedos e brincadeiras – 
pula pula, casinha, piscina 
de bolinhas, cavalinhos, 
entre outros.  

 
 
 
 

Atividade 
permanente 

 
 
 
 

Atividade 
permanente 

09h:00min Organização para o 
almoço: Higienização das 

mãos com ajuda da 
professora. 

  

Fonte - Elaborado pela pesquisadora a partir do planejamento da Educadora. 
 

Sobre essa relação de transformação, Kenski (2012) colabora com a reflexão 

de que as diversas possibilidades proporcionadas pelas tecnologias possibilitam 

repensar e reinventar em como organizar e representar o mundo.  

No planejamento da educadora Carla encontramos uma abordagem diferente 

ao que se propõe as orientações curriculares do município. As palavras utilizadas para 

representar o “campo de experiência e saberes” a educadora utiliza as palavras 

“objetivos e saberes” como veremos no quadro abaixo.  

 

Quadro 8 - Planejamento Educadora Carla (Maternal II) 
Turma: Maternal II - 2018 

Profa.:______________________ Coord. Pedagógica: _______________________ 
Data: Sexta-Feira 04/05/2018 (MOVIMENTO) 

HORA ATIVIDADES E ESTRATÉGIAS OBJETIVOS E SABERES 
 

 
13h:15min 

Chegada dos alunos e alunas: A professora 
recepcionará os alunos na porta e auxiliará 
os alunos a colocar suas mochilas 
organizadamente no local habitual, indicará o 
local que devem se sentar. 

 
 

Atividade permanente  

 
 
 
 
 
 

13h:15min 

Leitura da rotina: todos sentados em círculo, 
a professora começa a tarde cantando uma 
música para estimular a memorização, 
expressão da linguagem, concentração e 
socialização do grupo. 
Chamada: a professora irá cantar a música 
SE EU FOSSE UM PEIXINHO... e cantando 
irá pegar a plaqueta com um nome do aluno, 
pedirá para que o aluno, fale se está correto o 
nome.    

 
 

 
 

Atividade permanente 
 

 
13h:45min 

Atividades diversas: a professora explorara 
as atividades que estão na lousa, como as 
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Se houver 
tempo 

vogais, alfabeto, numerais, formas, cores, 
sempre usando as brincadeiras. Estimulando 
a aprendizagem e a socialização dos alunos. 
OBS: As vezes poderá antecipar a 
atividades diversas.    

Atividade permanente 
 

 
15h:15min 

Lanche: a professora conduziu os alunos ao 
refeitório organizadamente em fila, os orientou 
como deveriam se comportar durante as 
refeições, cantaram e oraram.  

 
Atividade permanente 

 

15h:30min Hora de descansar: a professora colocou 
todos os alunos no tapete (COLOCOU UM 
VÍDEO OU LERÁ UMA HISTÓRIA), pediu 
para que todos deitassem colocou um vídeo, 
alguns alunos adormeceram.  

 
Atividade permanente 

 

 
16h:00min 

 
Atividades diversas: A professora propôs um 
círculo, fez um túnel de bambolê com vários 
balões pendurados, colocou 2 meses e fez um 
obstáculo com cordões e plástico pendurado, 
colocou escorregador e colchões no chão. A 
atividade consistiu em os alunos passarem 
pelos obstáculos.      

Campo de experiência: 
Movimento  

 
Objetivo: estimulação da 
coordenação motora, 
agilidade, orientação 
espacial e concentração. 
 
Saber: Desenvolver a 
orientação e adaptação de 
seu próprio corpo no espaço. 
Cuidar de si mesmo e do 
próximo.  

 
 

17h:00min 

Bolsa de viagem: Organizou a bolsa viagem, 
orientou o aluno e os pais, como deveriam 
realizar a atividade.  
 
Saída. 

 
 

Atividade permanente 
 

Fonte - Elaborado pela pesquisadora a partir do planejamento da Educadora. 
 

A educadora define “objetivos e saberes” para uma classificação da rotina que 

estabelece com a turma e aborda isso em seu planejamento, Carla tem suas rotinas 

de planejamento nos períodos matutinos, pois a turma de 3 anos é vespertina, com 

isso a interação entre as educadoras da turma do berçário e do maternal I é reduzida, 

mas procura manter um diálogo com suas companheiras nos horários do lanche das 

crianças, afim de trocarem experiências, porém a idade das turmas também é um fator 

a ser considerado, bem como a proximidade com a educadora do Pré I pois o horário 

de planejamento coincide. 

Em seu planejamento Carla amplia as possibilidades com a sua turma 

considerando todo o período que passará com as crianças, desde o acolhimento até 

a saída. Estabelece a cada tempo uma atividade diferente para ser executada e 

durante as observações notamos essa postura com riqueza de detalhes, quando as 



 

 
 

102 

crianças dispersavam a educadora propunha um exercício diferente e chamava a 

atenção para ela novamente, frequentemente essas atividades envolviam a música 

ou leitura de história.   

Assim pontuamos que as docentes consideram o uso de tecnologias em seu 

planejamento de duas formas: com o uso de computadores, internet, por meio das 

redes sociais e planejam as atividades e ao encontrarem práticas de outras 

educadoras, avaliam, discutem entre elas; a finalidade e as condições de aplicar 

aquela atividade com as crianças, considerando que muitas das vezes são crianças 

diferentes, não por característica física ou faixa etária, mas consideram os locais, 

cultura, clima, entre outros fatores.  

No segundo momento as educadoras apresentam em seu planejamento o uso 

do mobiliário que tem em sala, as tecnologias estão presentes nos materiais que são 

selecionados e transformados em objetos que servem para as crianças manusearem 

e experimentarem a textura e que de alguma forma buscam interações, com as 

tecnologias digitais, estas presentes no cotidiano na forma da televisão são vistas de 

diferentes formas em cada turma, nas observações vimos sua aplicabilidade de 

formas diferentes e que abordaremos no tópico a seguir. 

 
4.3  Práticas pedagógicas 
 

A prática pedagógica que as educadoras proporcionavam junto aos bebês e as 

crianças pequenas são as reflexões que veremos nesta categoria. Quando iniciamos 

as observações no CMEI Nosso Lar priorizamos começar pelo berçário, pois é uma 

turma integral desprenderia uma organização no tempo para realização. 

A educadora Ana, muito atenciosa e prestativa me recebeu de forma amigável 

e acolhedora, neste primeiro dia acompanhei o que seria corriqueiro durante os 

próximos: a limpeza e organização do espaço sendo realizada por ela.  

Percebei que essa rotina lhe causava inquietudes, pois se movimentava 

impaciente, acredito que devido ao fato de dividir sua atenção entre limpeza e 

organização do espaço com a chegada dos primeiros bebês. Obviamente, esse 

contato matutino com os bebês e os pais lhe causava uma certa agitação, pois alguns 

bebês choram ao se separar do familiar que o deixou, e esses precisam de 

acolhimento da educadora. 
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Eis nossa indignação, pois sabemos que a organização do espaço é uma 

atividade fundamental para o exercício de sua prática, preparar o espaço para as 

atividades que ocorrerão durante o dia, bem como o tempo de duração de cada 

atividade e para isso se faz necessário o apoio e cooperação de outros funcionários, 

como os auxiliares da limpeza (GOLDSCHMIED; JACKSON, 2006).  

Neste sentido, a função entre organizar o espaço não deve ser confundida com 

execução da limpeza e higienização do ambiente. A definição das funções estão 

dispostas no Projeto Político Pedagógico (PPP) da escola no Art. 32, entre outros é 

dever docente: “Zelar pela higiene e conservação da sala, móveis e equipamentos à 

disposição” (JI-PARANÁ, 2017 p. 75). Mas zelar pela higiene e conservação não é 

executar, pois também está descrito no Art. 17 que é competência da auxiliar de 

serviços diversos: 

 
a) Manter em perfeitas condições de uso e higiene o equipamento e 
utensílios sob sua responsabilidade; 
b) Executar tarefas de limpeza, higiene e conservação do prédio; 
[...] 
f) Manter limpo toalhas e lençóis utilizados no banho e no dormitório 
das crianças de período integral; 
g) Cuidar da higiene das crianças de período integral (dar banho, 
pentear cabelo, trocar suas roupas, etc.), duas vezes ao dia, sempre 
que não houver um profissional específico para fazê-lo; (JI-PARANÁ, 
2017, p. 66). 
 

Assim, percebemos que nessa etapa matutina é função docente também ser a 

zeladora do berçário.  Para alguns bebês o primeiro ambiente externo que 

frequentarão é a creche, espaço destinado a garantia de direito social da criança a 

educação. A Resolução 05/2009 ainda orienta que essas instituições devem promover 

um espaço educacional que tem um importante papel e indissociável, o exercício do 

cuidar e educar.  

Esse espaço na educação dos bebês se expande quando consideramos a 

jornada diária, que é frequentemente confundido com horário de vigília.  

 
O espaço físico é o lugar do desenvolvimento de múltiplas habilidades 
e sensações e a partir da sua riqueza e diversidade, ele desafia 
permanentemente aqueles que o ocupam. Esse desafio constrói-se 
através dos símbolos e das linguagens que o transformam e recriam 
continuamente. Também como elemento dessa função simbólica, o 
espaço pode funcionar como um lugar de vigilância ou de controle, 
como quando é pensado para disciplinar os corpos e as mentes, ou 
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para auxiliar na melhoria da produção. Os espaços e os ambientes 
não são estruturas neutras e podem reproduzir, ou não, as formas 
dominantes como os experimentamos (BARBOSA, 2000, p.136).  

 

Assim, o espaço na educação infantil é um agente manipulável pela educadora 

a serviço do desenvolvimento do bebê, seja como espaço para priorizar as relações 

sociais e as interações, mas que tenha um controle e domínio da turma de bebês com 

a finalidade de garantir a segurança.  

As abordagens de Vigotski (1984) mostram que o meio social é um fator que 

incide sobre o desenvolvimento das crianças e os espaços sociais frequentados pelo 

bebê serão um fator preponderante para o seu desenvolvimento integral, através do 

contato com adultos e com outras crianças.     

Durante a observação no berçário percebemos que a utilização de alguns 

materiais é corriqueira em todo o período do dia, esses momentos aconteciam em 

horários que antecipavam alguma atividade pedagógica permanente28, sendo assim 

a educadora lança mão para que consiga atender na organização da rotina. A seguir 

analisaremos esse momento do cotidiano do berçário com a organização desse 

espaço aliado com os materiais disponíveis na sala. 
 

                                            
28Definição dada as atividades de higiene, banho, sono, alimentação nos Referenciais Curriculares 
Nacionais da Educação infantil (1998). A educadora utiliza para determinar uma ação pedagógica. 
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Fotografia 6 - Acolhimento dos bebês no berçário 

Fonte - Arquivo pessoal da pesquisadora, 2018. 
 

Como citamos anteriormente, a educadora no início da manhã tem uma jornada 

dupla entre limpeza do espaço e atendimento aos familiares que deixam os bebês, a 

Resolução 05 orienta essa “[...] participação, o diálogo e a escuta cotidiana das 

famílias”. (BRASIL, 2009, p.19). 

Para atender a essas demandas, a educadora utiliza do “bebê conforto”29, como 

forma de entreter os bebês e deixá-los em segurança, porém é importante salientar 

que o bebê conforto não é um instrumento cedido pela escola, mas adentraram o 

espaço por meio de doações pelos próprios familiares das crianças ou por pessoas 

da comunidade. 

Neste sentido, o Manual de Orientação Pedagógica Brinquedos e Brincadeiras 

na creche alerta: 

                                            
29Disponível em: http://criancasegura.org.br/noticia/quando-trocar-o-bebe-conforto-pela-cadeirinha/ 
Acesso em 25 de Junho 2018. 
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É muito comum instituições de educação infantil receberem doações 
de materiais e brinquedos. Em um processo educativo participativo e 
colaborativo, doações são muito bem-vindas e fazem parte das 
relações entre a instituição e a comunidade. No entanto, dentro de 
uma instituição educativa para crianças pequenas não se pode aceitar 
qualquer brinquedo. É preciso analisar o brinquedo segundo os 
critérios de escolha definidos pela equipe pedagógica e, se for o caso, 
encaminhar o material para outro local, explicar ao doador que esse 
tipo de material não faz parte daqueles que podem ser aceitos pela 
instituição (BRASIL, 2012, p. 140-141). 
 

Sendo um item obrigatório em automóveis desde 2010 para condução de bebês 

de até 1 ano, o bebê conforto se tornou popular entre as famílias, mas na creche sua 

utilidade se modifica e percebemos que sua finalidade é dar segurança ao bebê, em 

contrapartida ele é limitado para quem está num processo de desenvolvimento 

psicomotor e precisa explorar o ambiente, sentidos, movimentos do corpo, materiais 

e diferentes texturas. (ALENCAR, 2015).  

Na observação da rotina do berçário, uma bebê nos chamou atenção, a sua 

característica baixa e muito franzina se destacava entre os outros, além de não 

caminhar o seu engatinhar era com dificuldade e arrastava a barriga no chão, 

questionei a educadora sobre a idade e por que ainda não engatinhava, a educadora 

esclareceu ao pegá-la a no colo: 

 
Uma bebê com 1 ano e 4 meses, quando começou na creche 
perguntei para a mãe com ela ficava antes de vir para a creche e mãe 
disse que ficava com a babá, mas a babá por sua vez sempre a 
deixava no bebe conforto, pois fazia as tarefas domésticas. Acredita 
que chegou o ponto da mãe encontrar a menina no bebê conforto 
segurada por uma fralda para que não pudesse sair e sofrer algum 
acidente dentro de casa, por isso hoje não quer andar e engatinha 
arrastando a barriga no chão.30 
 

O uso do bebê conforto se apresenta na prática da educadora como uma 

tecnologia que auxilia na sua rotina, mas que separa o cuidado da educação com a 

necessidade do acolhimento diário dos bebês. Porém, o uso do bebê conforto por 

tempo prolongado não contribui para uma atividade que potencialize o 

desenvolvimento da criança e que poderia ser repensado como instrumento de 

empecilho no levantar da criança, que estimulado pelo desejo de alcançar 

                                            
30Registro de diário de campo no berçário, fala da educadora Ana. 
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determinado objeto, deverá se esforçar para se levantar e chegar até o que a 

educadora estaria lhe oferecendo. 

Com o decorrer das observações percebi que a utilização do bebê conforto na 

sala é comum durante várias horas por dia, da mesma forma o “anda já”31, que no 

início da observação era somente 01 (hum) e depois chegaram outros 02 (dois). Sobre 

o “anda já”, notei que o uso é indiscriminado e sem nenhuma reflexão sobre: Quais as 

condições e necessidades que o bebê chega à creche? Que uso fará deste 

equipamento que proporcionará estimulo e desafios para seu desenvolvimento?  

 
Reparei outra bebê chamada de 1 ano e 2 meses também só 
engatinhava com a barriga junto ao chão, o que ocasionava muito 
choro devido ao esforço que demandava para se locomover, requeria 
o colo das adultas. A educadora mencionava como ela era carente de 
atenção e que nunca havia visto sorrir, sobre sua postura do 
engatinhar me esclareceu que assim como a outra bebê de 1 ano e 4 
meses ela passara muito tempo dos primeiros meses no bebe conforto 
em casa, por isso notei que sempre que é colocada no bebê conforto 
ela se acalma – e a educadora continuou dizendo:  “mas agora ela 
está ficando bem no anda já, já não chora tanto e pode ser locomover 
pelo espaço”. Enquanto conversávamos sobre a criança, uma das 
auxiliares buscou um anda já e colocou a menina dentro e ela se 
acalmou. Questionei se a educadora e as auxiliares eram contra ou a 
favor do anda já, as repostas eram que sabiam que era proibido no 
ano passado, mas que agora haviam liberado e que eles não usam 
muito aqui, só um pouco para se acalmarem.32 

 

Nos Parâmetros de Qualidade da Educação infantil “Os materiais didático-

pedagógicos, bem como os equipamentos e os brinquedos, são escolhidos com o 

intuito e não trazer problemas de saúde às crianças” (BRASIL, 2006, p. 41). 

Percebemos que estes equipamentos em sala são utilizados de forma consciente 

sobre os riscos do desenvolvimento e a saúde do bebê, mas a educadora e as 

auxiliares alegam que até o ano passado não podiam, mas que neste ano foi liberado. 

Neste sentido buscamos as orientações sobre o uso de “anda já”: 

 
A Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) condena o uso do andador, 
pois ele atrasa o desenvolvimento psicomotor dos bebês. A criança 
deve passar por todas as fases de evolução, tanto psicológicas quanto 
físicas, e andar é uma delas. A partir do sexto mês de vida, o bebê já 

                                            
31Disponível em http://neuropediatriaparavoce.blogspot.com/2016/02/anda-ja-ou-andadores.html 
Acesso em 25 de junho 2018. 
32Registro de diário de campo, observações da pesquisadora. 
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está mais ativo e seus movimentos ganham mais força, passando a 
engatinhar, a explorar o espaço e os objetos ao seu redor.33 

 

O Referencial Curricular para Educação Infantil orienta que a educadora é 

responsável pela promoção de oportunidades que favoreçam o desenvolvimento 

motor, assim o bebê conforto e o “anda já” que estão presentes na sala, poderiam ser 

utilizadas de forma que a educadora elabore atividades afim de proporcionar 

experiências diversas no campo da motricidade.    

 
Quanto menor a criança, maior é a responsabilidade do adulto de lhe 
proporcionar experiências posturais e motoras variadas. Para isso ele 
deve modificar as posições das crianças quando sentadas ou 
deitadas; observar os bebês para descobrir em que posições ficam 
mais ou menos confortáveis; tocar, acalentar e massagear 
frequentemente os bebês para que eles possam perceber partes do 
corpo que não alcançam sozinhos. O professor pode organizar o 
ambiente com materiais que propiciem a descoberta e exploração do 
movimento (BRASIL, 1998, p. 35).  
 

A educadora de bebês é a responsável por construir um espaço que propicie 

vivências, experiências e protagonismo nas descobertas das crianças, e no berçário 

esse papel docente se enfatiza em priorizar sensações corpóreas através de 

diferentes texturas, a busca por brinquedos e pelos colegas no espaço com finalidade 

de instigar as relações sociais entre as crianças e na descoberta potencial da 

autonomia.  

Concordamos com Horn (2004) quando diz que o espaço não é um lugar pronto 

e acabado, ele possui uma proximidade entre relação com as atividades a serem 

executadas, os instrumentos pedagógicos a serem utilizados, a relação adulto criança 

e entre os pares. Assim a tarefa árdua da educadora é compreender o mundo 

complexo do bebê, pois como não se comunicam por uma linguagem estruturada em 

símbolos e signos, suas expressões em sentir através dos olhares, dos gestos e 

choros são imprescindíveis. 

Constatamos também que a visibilidade dos aparelhos tecnológicos digitais, 

como a televisão e o pen drive são protagonista neste momento, é notório que a 

educadora faz uso destes e os reconhecem, como analisamos em suas falas durante 

a reunião do grupo focal, quando lhe é perguntado quais os tipos de tecnologia que 

                                            
33Disponível em http://www.sbp.com.br/imprensa/detalhe/nid/andador-traz-prejuizos-ao-bebe/ Acesso 
em 25 de Junho de 2018. 
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mais utiliza em sua prática pedagógica: “Eu uso mais o vídeo, a televisão, pen drive, 

internet, vídeos na internet.”34 

E apresenta sua concepção sobre a tecnologia: “Eu entendendo que as 

tecnologias são só os multimeios, os recursos que a gente utiliza no trabalho, para 

exercer o trabalho docente, dentro da escola, lá na minha sala, no pátio.”35 

Acrescenta relatando sobre um material adquirido pela escola recentemente, 

mas que já não está mais em uso devido aos defeitos: 

 
Aquela mesa tablet ajudou tanto, ajudou muito! Por que é uma 
ferramenta tecnológica desenvolvida e como ela tem jogos e vários 
artifícios, atrai pra as crianças, mesmo os meus que são pequenos, e 
eu digo que faz muita diferença a gente ter essas tecnologias no dia a 
dia (Educadora Ana). 

 

Constatamos que a educadora tem uma definição de tecnologia numa 

percepção de que são apenas multimeios que utiliza e valida as possibilidades das 

tecnologias digitais que exerce na sua prática pedagógica.  

 
Os multimeios são suportes de informação constituídos de vários 
materiais não convencionais, que possuem em suas características a 
marca do registro histórico e da evolução constante uma vez que a 
cada dia surge uma nova tecnologia (SILVA; SILVA; BRITO, 2012, p. 
50).  

 

O uso do aparelho televisivo é constante em sala e somente é desligado 

durante rotinas como: sono, alimentação; mesmo que ocorram atividades 

permanentes, a televisão permanece com desenhos musicais, como: Galinha 

Pintadinha, Patati e Patata, entre outros; a educadora faz o download nos dias de 

planejamento ou por meio de trocas com as educadoras das outras turmas. 

Essa prática cotidiana da televisão não é exclusividade no berçário, na turma 

de 2 anos da educadora Bia o uso desse equipamento é rotineiro em determinados 

momentos por meio da seleção de desenhos músicas que conscientizem a higiene 

bucal, alimentação saudável, respeito aos colegas, educadoras e a socialização – 

conteúdo que se apresenta nos desenhos antes da refeição: “Jacarelvis”; após a 

refeição a utiliza como instrumento de distração para as crianças com desenhos 

animados.  

                                            
34Registro do grupo focal, relato da educadora Ana. 
35Registro do grupo focal, relato da educadora Ana. 
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Fotografia 7 - Turma Maternal I – Assistindo televisão 

 
Fonte - Arquivo pessoal da pesquisadora, 2018. 

 

A educadora Bia revela que utiliza a televisão e se comove por não ter a 

disponibilidade de um aparelho mais sofisticado que tivesse suporte para o pen drive, 

pois utiliza somente o DVD36, devido ao fato de ser um modelo antigo a televisão não 

tem entrada para o pen drive o que limita a quantidade de material gravado. 

Diante do exposto percebemos que existe uma necessidade de formação 

pedagógica para as educadoras sobre os fatores que implicam no desenvolvimento 

integral do bebê no uso abusivo das telas de equipamentos eletrônicos. Fernandes, 

Eisenstein e Silva (2018) alertam que a criança até 2 anos exposta somente a pura 

imagem não lhe acrescenta experiências, além disso a condicionará ao estado de 

inércia, economizando movimentos corporais o que prejudica no seu engatinhar, ficar 

em pé, andar, correr, tocar objetos, explorar o espaço, ou seja, a criança precisa estar 

engajada de modo concreto no desenvolvimento de sua inteligência sensório-motora, 

                                            
36Digital Vídeo Disc. Disponível em: https://www.significados.com.br/dvd/ Acesso em 25 de junho 
2018. 
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a exposição várias horas diante ao aparelho televisivo seu corpo fica fora de ação, 

implicando num déficit do seu desenvolvimento integral.  

Outro ponto abordado pelos autores, é o corpo sem sentir e acrescentam que 

dentre os mais complexos órgãos do ser humano, a visão é um dos que mais tem 

destaque, seu desenvolvimento nos primeiros anos de vida compete em construir 

através da ajuda de outros sistemas sensoriais como: olfato, tato, paladar e audição; 

promovendo ao bebê reconhecimento de objetos, sons e espaço.         

A turma de 3 anos da educadora Carla não usufrui frequentemente da televisão, 

apesar de ter o mesmo aparelho disponível em sala, nas ocasiões que a educadora 

precisa utilizar ela solicita na secretaria outra televisão com tecnologia digital de 32 

polegadas, mas que fica guardada na secretaria para ser utilizada pelas educadoras.  
 

Fotografia 8 - Turma Maternal II – Assistindo televisão 

Fonte - Arquivo pessoal da pesquisadora, 2018. 
 

Durante a observação na turma de 3 anos a educadora fez uso deste recurso 

em um único momento e nesta ocasião em que precisava elucidar uma história que 

havia contado sobre os animais da floresta, além das crianças manusearem livros com 
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ilustrações sobre o tema, assim utilizou o aparelho televisivo para ampliar a história 

contada, apesar de não encontrarmos no planejamento da educadora essa previsão, 

mas de uma forma consciente consolidou essa prática em sala e confirma que utiliza 

em suas atividades como possibilidades de ampliar a percepção das crianças. 

Sobre o uso da televisão a educadora Carla esclarece na reunião do grupo 

focal: 

 
Eu canto com eles primeiro, tem aquela vivência deles comigo e 
depois levo eles para assistirem o vídeo na televisão, que tem da 
galinha pintadinha cantando e com a televisão eles aprendem muito 
rápido, fazem assimilação que você estava cantando com que escuta 
agora através da televisão. 

 

Faz uma reflexão: 

 
É uma tecnologia que pode ser maléfica? Sim pode! Se ela não for 
bem utilizada, mas a gente tenta utiliza-la da melhor maneira pra que 
a gente possa atingir o objetivo, por exemplo, nos ganhamos essa 
televisão: nossa é outra coisa! Assim a gente pode trabalhar com eles 
em grupos dentro da sala, um pouco fica ali assistindo, o outro a gente 
já mexe de maneira diferente. 

 

E conclui: 

 
Então, não sei se minhas amigas também, mas que esses recursos 
fazem com que a aprendizagem deles sejam facilitadas, isso faz! Não 
é que a educadora vai se habituar a só tacar vídeo na televisão, não é 
isso! ela tem sempre que trazer os dois: trabalhar manualmente, na 
didática, na metodologia dela, mas o vídeo é de suma importância para 
eles terem outro tipo de conhecimento, eu acho fundamental essa 
tecnologia. 

 

Percebemos que o uso da televisão permeia essa etapa da educação infantil, 

sendo um dos recursos tecnológicos digitais mais aderidos pelas educadoras na 

creche, obviamente por ser um dos mais antigos que chegou à escola com 

possibilidades de práticas inovadoras, hoje é onipresente no cotidiano da sala de aula, 

ora serve como distração ora como recurso midiático da aprendizagem.  

Por ser um eletrônico presente na maioria dos lares brasileiros, a televisão tem 

uma representatividade significativa na sociedade, mesmo que outras tecnologias 

digitais como smartphones, internet tenham ganhado uma propagação expressiva, a 

televisão ainda é um instrumento de comunicação em massa e na prática pedagógica 
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da educadora lhe é assegurado pela Resolução 05/2009, garantir a criança 

experiência que “possibilitem a utilização de gravadores, projetores, computadores, 

máquinas fotográficas, e outros recursos tecnológicos e midiáticos” (BRASIL, 2009, p. 

27). 

Para Bucci (2000, p. 9): 

 
[...] a televisão é muito mais do que um aglomerado de produtos 
descartáveis destinados ao entretenimento de massa. No Brasil, ela 
consiste num sistema complexo que fornece o código pelo qual os 
brasileiros se reconhecem brasileiros. 
 

 O autor acima revela a televisão para além das propagandas e estímulos 

comerciais, ela realiza um processo politizador ao qual o indivíduo se identifica e se 

sente pertencente de uma cultura pois nas telas exibem conteúdos codificadores para 

ampliar tal identidade.  

Na infância embora o uso da televisão pareça trivial, mas para os bebês e as 

crianças pequenas essas são suas primeiras impressões do contato com o mundo e 

partir deste contato a construção de suas aprendizagens (GOBBATO, 2013). 

Acrescentamos a essa reflexão a afirmativa de Vasconcelos (2008, p. 73) “A 

criança não é vista como produto das circunstâncias, mas como alguém que 

transforma as circunstâncias transformando-se, e, nessa interdependência, há a 

formação do novo.” 

A utilização dessas novas tecnologias vem ao encontro de uma reflexão crítica 

da realidade de espaços geradores de conhecimento e inovação, através da 

comunicação as pessoas interagem sem perder sua capacidade de aprender, pois 

ninguém aprende pelo outro, mas possibilita condições de interações para 

comunicação o que é imprescindível para a vida em comunidade, inclusive na escola, 

romper com um modelo autocrático, gerindo uma forma diferente de ensino 

aprendizagem. 

 
Sabemos que toda criança também é educada pela mídia, aprende a 
informar- se, a conhecer os outros, o mundo e a si mesmo ouvindo as 
pessoas ditarem como viver, como ser feliz ou infeliz e até mesmo 
como amar e odiar e isso é feito de forma sedutora e ilusionista. A 
mídia envolve o sistema da comunicação e se torna necessário 
identificar e utilizar suas influências nos espaços escolares e enfrentar 
o desafio de desenvolver a consciência crítica dos alunos com relação 
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aos benefícios apresentados pelas novas tecnologias. (LOPES et al, 
2011, p. 180). 
 

Em uma prática observada na turma do maternal I, a educadora Bia, faz uso 

das possibilidades com as tecnologias digitais, de uma maneira sútil a educadora se 

utiliza desses equipamentos em favor da socialização e da prática com as crianças. 

Os smartphone’s, que hoje em dia são aparelhos que fazem parte da rotina de 

qualquer pessoa e que a maioria das crianças já tem acesso em seus lares, 

observamos que a educadora Bia se apropria dessa oportunidade, utilizando seu 

próprio smartphone como instrumento de sua prática para estimular a leitura em casa. 
 

Fotografia 9 - Uso do smartphone - Maternal I 

Fonte - Arquivo pessoal da pesquisadora, 2018. 
 

No projeto “Bolsa viajante” realizado por algumas turmas na escola, a 

educadora Bia sorteia por semana uma criança que levará uma bolsa que contém um 

livro sobre a história de um gato brincalhão e um caderno de instruções, em casa os 

pais ou responsáveis tem a tarefa de realizar a leitura com a criança e responder 
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algumas questões que estão no caderno, porém a educadora Bia agregou uma prática 

à esse projeto.  

Nas instruções do caderno junto à bolsa, a educadora solicita que os pais 

gravem o vídeo enquanto executa a leitura com a criança e que enviem no grupo de 

rede social cujo os integrantes são pais das crianças da turma do maternal I, no dia 

em que a bolsa retorna para a sala a educadora faz um roda de conversa com as 

crianças lhe oferecem um lanchinho e pergunta à criança como foi a leitura do livro 

que fez em casa, anima as crianças dizendo que irão assistir o amiguinho no celular. 

Quando a educadora apresenta o vídeo em que aparece a criança realizando 

a leitura em casa, as outras crianças reconhecem o coleguinha e tentam por meio de 

gestões apontando com a mão dizer o nome do colega e o reconhece na tela do 

celular. 

A criança protagonista do vídeo em questão se mostra não acreditar no que 

está acontecendo, fica entusiasmada ao se ver na tela, a educadora pergunta quem 

está com ele, e o mesmo reconhece a mãe e tenta falar o nome do irmão que aparece 

junto no vídeo, a educadora então, pergunta a criança  sobre o que leu com a mãe e 

o irmão, ele responde que era o gatinho e faz o som do animal e após assistirem três 

vezes o vídeo a educadora realiza o sorteio de outra criança que irá levar a bolsa 

viajante para ser feita a leitura com a família. 
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Fotografia 10 - Assistindo o vídeo - Maternal I 

Fonte - Arquivo pessoal da pesquisadora, 2018. 
 

No dia da observação que foi registrada essa atividade, notamos que a prática 

pedagógica com o uso de uma tecnologia digital favorece o engajamento mesmo de 

crianças bem pequenas, como a turma de 2 anos da creche Nosso Lar.  

A Resolução 05/2009 aborda a necessidade de propiciar experiências que: 

“Possibilitem às crianças experiências de narrativas, de apreciação e interação com a 

linguagem oral e escrita, e convívio com diferentes suportes e gêneros textuais orais 

e escritos;” (BRASIL, 2009, p.25). 

Nas Orientações Curriculares do Município um dos objetivos do campo de 

experiência de linguagem oral e escrita é “Produzir sentidos por meio da linguagem 

oral, em diferenças contextos de enunciações;” (JI-PARANÁ, 2017, p. 41). 

Investigamos nas outras turmas se existiam práticas semelhantes, afim de 

sanar a curiosidade se é uma metodologia adotada pela escola ou é uma prática que 

a educadora Bia possibilita à sua turma. 
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As constatações foram que nem mesmo a educadora prevê em seu 

planejamento o uso do celular como potencializador da atividade realizada, busquei 

informações até mesmo nas turmas de pré I e pré II que a percepção da tecnologia é 

mais avançada não há indícios da prática. 

Com as observações no berçário, percebi que o uso do smartphone’s é um 

equipamento pessoal ou em determinados momentos para registro de atividades da 

educadora Ana e das auxiliares, mas elas não fazem uso com os bebês. 

Com o fato de utilizarem frequentemente durante o dia o celular precisa ser 

recarregado e a educadora e suas auxiliares fazem uso das tomadas espalhadas pela 

sala. Neste dia de observação, em um determinado momento e descuido da 

proprietária do celular, uma bebê alcança o celular que estava no chão e corre sentido 

a contrário em que estavam as auxiliares, parou e começou a passar os dedos sobre 

a tela, buscando uma interação com o aparelho que foi deixado momentaneamente 

sozinho.  

As auxiliares gritaram com proprietária do aparelho que exclamou na hora que 

viu a bebê com o celular na mão: “Mas olha só o que a bebê está na mão, o seu 

celular”, correu e pegou o celular da mão da criança e disse: “Me dê isso menina, isso 

não é coisa de menino pequeno” agarrou a neném no colo e afagou a menina com 

abraços e beijos dizendo que como era esperta.” 
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Fotografia 11 - Bebê encontra o smartphone da educadora 

 
Fonte - Arquivo pessoal da pesquisadora, 2018. 

 

A atitude da bebê nos traz uma reflexão sobre essa relação de curiosidade que 

os bebês e as crianças pequenas possuem com os dispositivos eletrônicos, pois 

frequentemente são impedidos pelos adultos de manusear, aguçando ainda mais o 

ensejo de alcançar o aparelho e ter a oportunidade de fazer descobertas e interações.  

Para o bebê e a criança pequena todo o material que está ao seu alcance é um 

potencial brinquedo. Kishimoto (2010, p.3) esclarece que “O primeiro brinquedo do 

bebê é o adulto, que conversa e interage com ele, e o faz ver e descobrir o mundo.”  

Assim é ciente analisarmos que as crianças têm o ensejo em criar relações com o 

mundo e utiliza do contato com os adultos e outras crianças, utiliza objetos que 

representam o seu meio social.  
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É perceptível que as crianças observam a presença e o uso de dispositivos 

eletrônicos pelos adultos, principalmente os touch screen37 como smartphones e 

tablet’s, as características de som e luminosidade que compõe esses aparelhos 

atraem as crianças, instigam a curiosidade de descobrir o que move o adulto a utilizar 

constantemente.       

Contudo, durante as observações notamos que alguns brinquedos dispostos 

na sala do berçário são confeccionados com diferentes materiais e esses são atrativos 

para os bebês: 
 

Fotografia 12 - Painel sensorial no berçário 

Fonte - Arquivo pessoal da pesquisadora, 2018. 
 

Na fotografia 12, um bebê manuseia diferentes materiais com finalidade 

diferentes, à disposição num painel com intuito de estimular o bebê a tocar e conhecer 

diferentes sensações. Nesta ocasião o painel serviu de apoio para que o bebê ficasse 

em pé, pois ainda não anda e sua curiosidade em tocar o levou a se apoiar.  

                                            
37Disponível em: https://www.significados.com.br/touch-screen/ Acesso 26 de Julho 2018 
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Nas práticas cotidianas das educadoras o uso de aparelhos que em 

determinado tempo foi considerado uma tecnologia, no berçário foi reaproveitado pela 

educadora e transformado em materiais que contribuem no estímulo da criança em 

seu desenvolvimento integral. 

Sobre o uso deste painel a educadora revela: “o painel de estimulação ajudou 

muito, lá eles ficam mexendo e isso distrai eles, se começam a chorar colocamos eles 

em frente ao painel e já ficam calmos.”38 

Outra situação presenciada durante a observação foi o uso de tampinhas de 

garrafa pet como cordões que ao serem tocados fazem barulhos e chama a 

curiosidade da criança.  

 

Fotografia 13 - Fita com tampinhas de garrafa 

 
Fonte - Arquivo pessoal da pesquisadora, 2018. 

 

                                            
38Registro do grupo focal, relato da educadora Ana. 
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Assim, Kenski (2007) elucida que o uso de alguns materiais no dia-a-dia que 

frequentemente são descartados como objetos que não possuem mais utilidade são 

transformados em outros materiais que vem a outras finalidades. No relato da 

educadora ela revela que foi um mero acaso que juntou as tampinhas em um cordão 

e colocou para eles pregado nessa mesinha e que os bebês gostam do som que ele 

produz. 

A sala do maternal II, turma de 3 anos a educadora Carla utiliza com as crianças 

outros materiais, visto que o desenvolvimento nessa idade exige outras atividades e 

estímulos que favoreçam as interações e brincadeiras entre as crianças e o 

conhecimento de outros materiais que possibilitem outras habilidades. 

 
Fotografia 14 - Atividades de jogos na turma do maternal II 

Fonte - Arquivo pessoal da pesquisadora, 2018. 
 

A educadora Carla utiliza jogos de quebra-cabeça, blocos de montar para que 

sejam promovidas as relações entre os pares, além disso as crianças se veem no 

ambiente natural e se despreocupam nos seus afazeres de simplesmente brincar. 
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Até o brincar, que é a forma como as crianças se manifesta e nos 
parece algo tão natural da infância, não acontecerá automaticamente 
sem a intermediação inicial de um adulto cuidador. As primeiras 
brincadeiras e jogos das crianças são construídos na relação com 
seus cuidadores e são fundamentais para seu desenvolvimento. Para 
que a criança possa brincar de faz-de- conta ou de jogos com regras, 
é importante que seus pais ou educadores tenham brincado com ela 
desde os primeiros meses de vida. (ALENCAR, 2005, p. 16-17). 
 

A relação com outras crianças, possibilitam a construção de uma convivência 

entre os pares e a representação e construção de culturas, pois “as crianças são 

agentes sociais, ativos e criativos, que produzem suas próprias culturas infantis 

enquanto contribuem para a construção das sociedades adultas.” (HORN, 2017, p. 

18). 

No maternal II, essas interações e a necessidade de fortalecer o vínculo social 

com o ambiente, adultos e com outras crianças foi perceptível, as educadoras das três 

turmas utilizam de um canal com a família para que possam adquirir alguns materiais 

e colocar em prática algumas atividades. 

 
4.4 Comunicação 
 

A comunicação que se estabelece no espaço escolar e as famílias tem como 

algumas das reflexões neste tópico, considerando importante e visível no campo 

pesquisado. A importância da comunicação com as famílias dos bebês e das crianças 

pequenas no período que ficam na creche. Cientes de ser o primeiro momento em 

que a criança deixa o ambiente de sua casa e passa frequentar uma instituição de 

desenvolvimento infantil, onde terá contato com outros adultos e outras crianças. 

Esse momento de transição revela muitas vezes um processo de adaptação 

traumático para a criança e a família que deixa seus filhos na mais tenra idade aos 

cuidados de outras pessoas. Neste momento de transição, buscamos observar, como 

é feita a comunicação entre educadora e a família? Utilizam tecnologias para 

promover essa comunicação?  

Além disso, a comunicação não envolve somente a relação entre família e 

escola, mas também entre educadoras e auxiliares; educadoras e instituição; 

promovendo assim a melhor atendimento às crianças e as famílias.  

Na creche dentre suas particularidades uma que também se destaca é o 

relacionamento que a família estabelece com a instituição e com os educadoras 
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responsáveis em monitorar a criança ou o bebê por um período longo do dia, assim é 

necessário que um vinculo de confiança se estabeleça entre instituição/educadora e 

família/responsáveis.  

Na Resolução 05/2009 orienta sobre esse contato da instituição com a família 

em diferentes aspectos no Art.° 8 em seu Inciso 1°: 

 
X - a dignidade da criança como pessoa humana e a proteção contra 
qualquer forma de violência – física ou simbólica – e negligência no 
interior da instituição ou praticadas pela família, prevendo os 
encaminhamentos de violações para instâncias competentes. 
(BRASIL, 2009). 

 

No Inciso 2°, parágrafo 3°: “dar continuidade à educação tradicional oferecida 

na família e articular-se às práticas sócio-culturais de educação e cuidado coletivos 

da comunidade;”39.  

 Na análise documental do CMEI Nosso Lar, percebemos que em seu Projeto 

Político Pedagógico, no Art. 25, a competência do corpo docente: “Manter contato com 

os pais dos alunos ou seus responsáveis.” (PPP, 2017, p. 71). 

Assim, na turma da educadora Ana essa necessidade é latente. Por ocasião de 

uma observação no berçário, presenciamos o primeiro contato diário da mãe de um 

bebê com idade de 4 meses e precisava orientar a educadora quanto a ministrar uma 

vitamina ainda na parte da manhã. 

Essa comunicação apenas verbal dividia a atenção da educadora com o 

acolhimento do bebê e a chegada de outras crianças, em sequência deste episódio 

outros bebês chegaram e uma mãe mostrou para o antibiótico que estava na bolsa e 

precisava administrar em determinado horário. Observamos que esta informação foi 

também passada verbalmente e a educadora não fez uso de nada que auxiliasse para 

anotar informações de horários e dosagem. 

Abordamos com a educadora posteriormente sobre a prática de ministrar no 

berçário vitaminas e medicamentos às crianças. Ela confirmou essa necessidade visto 

que os bebês são de período integral, então como iria proceder se a criança precisa 

tomar determinada medicação em horário específico e explicou: 

 
Muitas mães não tem condições de saírem do trabalho só para vir até 
a escola e dar o remédio, assim precisamos ser parceiros do pais 

                                            
39Idem 
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neste momento, perguntei como faz para lembrar os horários e as 
dosagens de cada bebê, porém ela afirmou que são poucos que estão 
tomando e remédio e por isso por enquanto lembra quem são, mas 
que durante a reunião do semestre alerta aos pais que é preciso na 
medida do possível organizar e ministrar os medicamentos em casa.40 

 

A Sociedade Brasileira de Pediatria41 recomenda o uso criterioso de 

medicamentos em creches e pré-escolas. Reconhece que em alguns casos o uso 

extensivo de uma medicação prejudica a criança no rendimento escolar, pois poderá 

ficar por vários dias sem frequentar a escola devido aos horários da medicação. 

Algumas escolas optam por agendas diárias e anotações da administração do 

remédio no ambiente da escola e recomenda, que seja solicitada uma cópia da receita 

médica para que não seja ofertada doses diferenciadas acarretando outros problemas 

de saúde; se possível oferecer o menor número de doses quando estiver na escola; 

enviar nas próprias embalagens e identificado, entre outras recomendações.      

Além do berçário, as observações na turma do maternal I e maternal II 

mostraram que a comunicação com os pais é importante, em especial no decorrer do 

cotidiano para as crianças que apresentam alterações como: febre, diarreia, dores 

diversas; as educadoras entram em contato com os pais e informam o estado que a 

criança se encontra. Nestas duas turmas as educadoras não administram 

medicamentos no período em que as crianças estão na escola. O fato de serem 

turmas de meio período, facilita essa restrição.  

A Comunicação com a família também é estabelecida através de mensagens 

pelo celular com o uso do aplicativo WhatsApp, caso a família não atenda de imediato, 

a educadora leva a criança até a direção da escola para que seja feita ligação 

telefônica para os números cadastrados e os pais são informados do ocorrido, os 

Referenciais preconizam esse contato da família com a instituição.  

 
A comunicação mais individualizada entre as famílias e as instituições 
de educação infantil deve ocorrer desde o início de forma planejada. 
Após os primeiros contatos, a comunicação entre as famílias e os 
professores pode se tornar uma rotina mais informal, mas bastante 
ativa. Entrar todos os dias até a sala onde sua criança está, trocar 
algumas palavras com o professor pode ser um fator de tranquilidade 
para muitos pais. Quanto menor a criança, mais importante essa troca 
de informações. Este contato direto não deve ser substituído por 

                                            
40Diário de campo da Pesquisadora. 
41Disponível em: http://www.sbp.com.br/fileadmin/user_upload/19687b-Recom_-
_Medicam_na_Creche_e_Escola.pdf Acesso em 15 de agosto de 2018 
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comunicações impessoais, escritas de maneira burocrática. (BRASIL, 
1998, p. 78). 

 

Para tanto as educadoras fazem o uso de aplicativos de celular, como o 

mencionamos acima, nota-se que é uma prática corriqueira na creche a comunicação 

através de grupos de pais das turmas da creche, bem como grupo de educadoras, é 

valido salientar que a educadora faz uso destes instrumentos em sala visando 

registrar as atividades que produz com as crianças e também o utiliza nesta mediação 

entre creche e família.         

Um processo de comunicação importante na creche e que acompanhamos no 

berçário, foi um diálogo entre a educadora Ana e as auxiliares em sala, como 

relatamos acima é corriqueiro no berçário a educadora ministrar medicamentos aos 

bebês devido o período que passam na escola, mas em determinados momentos a 

educadora se ausenta para o horário de descanso e as auxiliares precisam fazer essa 

tarefa de medicar, assim, nos deparamos com o uso do quadro branco que é fixo no 

berçário e utilizam para essa comunicação, como vemos na fotografia 15: 
 

Fotografia 15 - Recados no quadro sobre a medicação dos bebês 

Fonte - Arquivo pessoal da pesquisadora, 2018. 
 

O registro acima mostra um determinado dia o recado que a educadora deixou 

para as auxiliares, pois estaria no planejamento, quando fazem o uso do medicamento 

nas crianças a mensagem era apagada do quadro para que não houvesse dúvidas 

entre as auxiliares e a educadora. 

Em uma ocasião observada a auxiliar da manhã passava verbalmente para a 

auxiliar da tarde instruções para que fosse ministrado o medicamento em alguns 
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bebês, ela acompanhou atenta e anotou no quadro as informações, além disso outras 

informações também era compartilhadas verbalmente como, atitudes por parte dos 

bebês que precisam ser observadas como: bebê que começou a andar, que balbuciou 

algumas palavras ou que estejam com atitudes que exijam atenção. 

Notamos durante a observação que outras comunicações são estabelecidas 

em sala entre as educadoras e as auxiliares através de informativos e sugestões 

impressas no papel e fixadas na parede do berçário para que seja um guia das 

atividades com os bebês. 

 
Fotografia 16 - Sugestões de atividades com os bebês 

 
Fonte - Arquivo pessoal da pesquisadora, 2018. 
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A fotografia foi tirada de um papel que está fixado na parede da cozinha do 

berçário, além das instruções para os bebês de 4 meses, existem outras instruções 

para os bebês de outra idades até completarem 1 ano, para cada período uma relação 

de atividades são orientadas para que seja feita junto ao grupo de bebês 

compreendendo o processo como: o que fazer na hora do banho? O que realizar com 

o bebê enquanto ele se alimenta? Quais objetos podem ser utilizados para casa mês 

correspondente a idade?  

Todas essas instruções possibilitariam que as auxiliares contribuíssem com o 

fazer pedagógico em sala, porém no cotidiano da sala não é assim que acontece, em 

relatos da educadora Ana se vê frustrada e sozinha nesta prática e desabafa ao ser 

perguntada sobre como elaborou essas instruções e quais bases buscou para que 

fosse sistematizado em uma lista de sugestões de atividades. A educadora confessa 

que ao pesquisar na internet, encontrou o modelo pronto e colocou no berçário para 

incentivar as auxiliares em ajudar no dia-a-dia nas atividades com as crianças.  

Percebemos que as mais diferentes tecnologias estão presentes e disponíveis 

em favor da comunicação entre a educadora e as auxiliares, mas a gestão do tempo, 

organização do espaço são por vezes empecilhos nessa prática, além disso o 

cotidiano, a rotina maçante da creche, desmotiva a educadora que se encontram 

sozinha em seu fazer pedagógico sem apoio de suas auxiliares.  

Evidenciamos assim, que as tarefas de cuidado com higiene e alimentação são 

responsabilidades das auxiliares e que o momento da atividade planejada e 

estruturada é uma tarefa executada somente pela educadora, o que desvinculada o 

cuidado do processo educativo e se torna cansativo, como os Referenciais orientam:  

 
A rotina na educação infantil pode ser facilitadora ou cerceadora dos 
processos de desenvolvimento e aprendizagem. Rotinas rígidas e 
inflexíveis desconsideram a criança, que precisa adaptar-se a ela e 
não o contrário, como deveria ser; desconsideram também o adulto, 
tornando seu trabalho monótono, repetitivo e pouco participativo. 
(BRASIL, 1998, p. 73). 
 

A rotina deve favorecer o desenvolvimento da autonomia das relações que as 

crianças estabelecem, as possiblidades de utilizar materiais que possibilitem o 

protagonismo infantil num processo crescente de reconhecimento de si e do mundo. 
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4.5  Registro e Avaliação 
 

Nesta categoria, trataremos de um assunto que deveras instigam os 

profissionais da educação e educadores; o registro e avaliação. Para tanto a cultura 

avaliativa num âmbito de diferentes níveis ainda causam controvérsias, mas na 

educação infantil é uma incógnita na visão da educadora, como afirma Hofmann 

(2006) o contexto avaliado voltado para uma visão de padronização do transmitir – 

verificar – registrar geralmente retira o olhar das especificidades infantis.  

Também conforme Hilda Micarello (2010, p. 1-2)  
 
Na educação infantil a avaliação cumpre o importante papel de 
oferecer elementos para que os professores conheçam melhor as 
crianças com as quais trabalham, suas características pessoais e 
grupais, suas emoções, reações, desejos, interesses e modos pelos 
quais vão se apropriando da cultura na qual estão inseridas, 
transformando-a. Também tem a importante função de contribuir para 
que os laços com as famílias sejam estreitados e para que aqueles 
que trabalham com as crianças, em diferentes momentos de suas 
trajetórias nas instituições, troquem informações, visando o bem-estar, 
conforto e segurança dos pequenos. 
 
Avaliar é, portanto, o exercício de um olhar sensível e cuidadoso ao 
outro ou, dito de outro modo, é parte do exercício de “amorosidade” 
que o ato educativo encerra e do qual nos fala o mestre Paulo Freire. 
É desse exercício do olhar e da escuta, que caracteriza a prática da 
avaliação na educação infantil [...]. 

 

 Nossas considerações levarão em conta tais concepções apresentas pela 

autora e no que preconiza a LDB em seu Artigo 31: “[...] a avaliação far-se-á mediante 

o acompanhamento e registro de seu desenvolvimento, sem objetivo de promoção, 

mesmo que para o acesso ao Ensino Fundamental”. 

 A avaliação deve ter por objetivo ampliar o olhar e a escuta do educador para 

o contexto e experiências vividos na creche, é estabelecer um contato próximo com a 

família no intuito de apurar ocorrências no âmbito do lar, a aprendizagem significativa 

para ele é a relação que a criança estabelece com os seus pares, como interpreta 

ações do cotidiano e para isso se faz importante o registro, pois é a partir dele que o 

educador avalia e percebe o caminho percorrido pela criança em seu 

desenvolvimento. 
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Fotografia 17 - Atividade com o arroz nas turmas do berçário e maternalI 

 
Fonte - Arquivo pessoal da pesquisadora, 2018. 

  

Registramos durante a observação uma atividade que envolvia as duas turmas: 

berçário e maternal I; conforme planejamento da educadora, a atividade consistia nas 

crianças manusearem o arroz e diferentes recipientes com formatos e tamanhos 

variados, com o objetivo de desenvolver conceitos matemáticos: vazio e cheio; pouco 

e muito;  

Durante a execução da atividade as educadoras das duas turmas comentavam 

que a atividade precisava de alguns ajustes, pois turma do berçário colocava o arroz 

na boca e a turma do maternal I experimentavam diferentes sensações, como colocar 

na cabeça de si e dos colegas, jogar pra cima, esfregar no chão e utilizar o recipientes 

que as educadoras disponibilizaram.  

Ao voltarmos para a sala, educadora Ana comentou: “Percebeu! a turma da 

educadora Bia aproveitou a atividade, já os bebês queriam comer – sorriu! Acredito 
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que na próxima vez poderia fazer com arroz cozido assim não precisaríamos ficar 

cuidando para eles não colocarem na boca.”42 

Para Oliveira (2007, p. 255): 

 
Essa avaliação na educação infantil compreende numa observação 
que a educadora faz do dia-a-dia da criança no espaço da creche, 
diagnosticando avanços e retrocessos – repensar o preparo dos 
profissionais, suas condições de trabalho, os recursos disponíveis, as 
diretrizes definidas, os indicadores utilizados – para promovê-la ainda 
mais como ferramenta para o desenvolvimento infantil.      

 

Assim sendo, avaliar na Educação Infantil implica em detectar mudanças nas 

competências das crianças que passam a ser atribuídas tanto ao trabalho realizado 

na creche e na pré-escola quanto exige o redimensionamento do contexto 

educacional.  

Como vimos na categoria de planejamento, as Educadoras Ana e Bia do 

berçário e do Maternal I executaram a atividade do sagu, este planejamento foi um 

repensar da atividade realizada com arroz como vimos na fotografia acima. 

Abaixo, apresentamos a fotografia 18 que retrata a execução da atividade do 

sagu. 

 

 

 

                                            
42Diário de campo, diálogo com a educadora Ana. 
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Fotografia 18 - Atividade realizada com sagu 

 
Fonte - Arquivo pessoal da pesquisadora, 2018. 

 

O registro acima, mostra como os bebês exploraram o material disponibilizado 

pela educadora, diferentemente do arroz. O sagu cozido e tingido com pó para suco 

foi uma opção que as educadoras tiveram para que as crianças pudessem aproveitar 

e elas não precisassem persuadirem caso as crianças levassem à boca, para isso as 

educadoras precisaram antecipar o preparo do ambiente como falamos no 

planejamento. 
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Alguns momentos foram particularmente sensíveis e quase imperceptíveis 

quando nos referimos aos cuidados relacionados ao ambiente. As educadoras das 

três turmas, em diferentes momentos do dia, observavam se o espaço estava 

adequado para que os bebês e as crianças estivessem confortáveis, acomodadas ou 

até mesmo para que esse ambiente proporcionasse desafio as crianças.  

Monitoravam a área externa para ver a temperatura, se não estava elevada 

pelo calor, chuviscando, ar condicionado da sala em baixa temperatura, retirada de 

móveis para que as crianças pudessem se locomover; são atitudes que a educadora 

avalia para que sejam executadas ações pedagógicas e assim investigar o 

desenvolvimento da criança. 

A Resolução 05/2009 estabelece em seu artigo 6°: 

 
As propostas pedagógicas para Educação Infantil devem organizar 
suas estratégias de avaliação através do acompanhamento e registro 
de etapas alcançadas nos cuidados e na educação para crianças de 
0 a 3 anos, sem objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao 
Ensino Fundamental.   

 

O planejamento das educadoras era orientado pelos registros que elas faziam 

na execução das atividades com as crianças, como vimos anteriormente, esses 

registros geralmente feitos por fotos e gravações de vídeos, serviam para as 

educadoras analisar e refletir posteriormente, assim atitudes de adequações seriam 

realizadas. 

Assim, como vimos anteriormente no registro das duas turmas, acompanhamos 

uma adequação que a Educadora Carla fez para uma atividade e que acompanhamos 

durante as observações. A educadora desenvolvia junto as crianças um projeto 

chamado “Saúde bucal” e planejou uma atividade da seguinte forma: em pares as 

crianças recebiam impresso num papel uma boca, a educadora entregava também 

papeis na cor branca recortados para que as crianças amassassem bolinhas 

pequenas e colassem no papel representando os dentes.  

O objetivo da educadora era que eles fizessem bolinhas de papel para que 

fosse colado na folha, estimulando o movimento de pinçar e também para que 

manuseassem a cola, além de representar a parte do corpo que deve ser higienizada 

após as refeições,porém as crianças ficaram entediadas e algumas até rasgaram o 

papel, a educadora tentava pegar as atividades falando que era para o portifólio, mas 



 

 
 

133 

conseguiu recuperar apenas algumas folhas que já estavam amassadas. Após 

acalmar o grupo de crianças, conversamos e ela concluiu:  

 
Viu que tive que mudar! Eles não pegaram, vou ter que mudar, tentar 
outra forma!” [ ] Tenho que pensar algo maior, mais chamativo e que 
não tenha muitos detalhes, para que todos possam colaborar assim 
eles não disperssam, vou ver na internet lá deve ter alguma coisa.43 
 

Ao passar 2 (dois) dias a educadora reformulou a atividade e trouxe um cartaz 

com o desenho de duas bocas e os papeis cortados numa proporção maior, cada 

criança recebia dois papeis um totalmente branco e outro estava manchado de 

canetinha preta.  

A educadora contou que todas as vezes que nos alimentamos, principalemnte 

comendo balas, os bichinhos ficam em nosso dente e as crianças colavam os papeis 

com a macha escura.  

A educadora voltou para a conversa e disse por isso devemos escovar os 

dentes logo após ingerir os alimentos para que os bichinhos não venham comer nosso 

dente, um a um passavam cola no papel e colavam agora na boca saudável sem carie, 

conforme a fotografia abaixo. 
 

                                            
43Registro de diário de campo, relatos da educadora Carla. 
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Fotografia 19 - Atividade sobre higiene bucal na turma do maternal II 

 
Fonte - Arquivo pessoal da pesquisadora, 2018. 

 

Vimos que a educadora faz uma reflexão da atividade realizada junto as 

crianças, revendo o planejamento, a execução e conscientizando que necessita 

adaptar para atender a faixa etária da sua turma. Neste sentido Libâneo (1994, p. 196) 

nos ajuda a compreender sobre esse caminho percorrido:  

 
Podemos então definir avaliação como um componente do processo 
de ensino que visa, através da verificação e qualificação dos 
resultados obtidos, determinar a correspondência destes com os 
objetivos propostos e, daí orientar a tomada de decisões em relação 
às atividades didáticas (...), verificação (...), qualificação (...) 
apreciação qualitativa.   

 

O autor nos ajuda elucidar sobre as atividades cotidianas nos espaços de 

educação infantil, que tem em seu objetivo não a finalidade em si, mas os resultados 
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adquiridos a partir deles. Verificar é um ato de reflexão em observar o que não está 

dando certo, propor mudanças, ajustes que possam atender aos parâmetros 

objetivados, buscando a qualidade no desenvolvimento infantil.  

A Avaliação requer registros e estes podem ser de diferentes formatos. Com os 

registros as educadoras podem melhorar suas propostas de trabalho bem como 

acompanhar o processo de desenvolvimento e aprendizagem das crianças.  

 A Resolução 05/2009-CNE (BRASIL, 2009), no artigo Art. 10: 
 

As instituições de Educação Infantil devem criar procedimentos para 
acompanhamento do trabalho pedagógico e para avaliação do 
desenvolvimento das crianças, sem objetivo de seleção, promoção ou 
classificação, garantindo: 
I - a observação crítica e criativa das atividades, das brincadeiras e 
interações das crianças no cotidiano; 
II - utilização de múltiplos registros realizados por adultos e crianças 
(relatórios, fotografias, desenhos, álbuns etc.); 

 

Percebemos que a tecnologia é onipresente no cotidiano das educadoras e 

consequentemente da instituição como um todo. As tecnologias criadas pelas 

educadoras por meio de materiais que juntos possibilitam a experimentação, a 

interação entre os pares e os adultos, essas tecnologias ajudam as crianças a 

representem o mundo e se manifestarem e construírem sua própria cultura. 

As tecnologias digitais, no entanto, colaboram para que os adultos possam 

registrar momentos que se eternizam em fotografias e vídeos das crianças. Na creche 

ela vem ao encontro da educadora e auxilia por meio destes registros a avaliação 

posterior da atividade, com um olhar mais calmo e reflexivo. 
Avaliar não é simplesmente “julgar” o que deu certo ou o que deu errado, vai 

além, busca o sentimento momentâneo de observar e enxergar as potencialidades 

que a criança ou o bebê têm para avançar, que o mesmo não se enquadra dentro de 

uma tabela que o normatiza, mas que possui todas condição para se desenvolver, 

assim a educadora tem um papel fundamental na sua avaliação: o de esperar. 

Observar e saber qual a ação deve ser guiada após o ato avaliativo, quais as 

tecnologias poderão contribuir para um novo registro que colabore com sua avaliação 

e promova o desenvolvimento infantil.  
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5 (RE)PENSANDO AS TECNOLOGIAS NA CRECHE: DESAFIOS E 
POSSIBILIDADES 

 

Nesta seção apresentaremos as práticas realizadas nas oficinas e a 

necessidade pulsante da formação continuada. Para tanto é preciso conhecer das 

educadoras seus problemas vividos no ambiente escolar, suas expectativas e suas 

frustrações. Com isso, as oficinas concretizaram os anseios numa formação 

continuada para educadoras de creche, conscientizando e contextualizado o uso de 

tecnologias com bebês e crianças pequenas.  

Para o desenvolvimento das oficinas foi elaborado uma proposição (Apêndice 

E) para que as educadoras se aproximassem de aportes teóricos que descortinasse 

o significado de tecnologia e ampliasse sobre os aspectos de desenvolvimento infantil 

e por meio das situações de práticas reais das educadoras foram objeto para o nosso 

estudo e analise.  

Com as reflexões sobre esse processo formativo, as educadoras evidenciaram 

sua rotina de pesquisas em canais de vídeos e redes sociais, a fim de buscar 

atividades com crianças de zero a três anos, lembrando que é uma prática constante 

no planejamento. Com isso, o desenvolvimento de um espaço online em uma rede 

social de divulgação de vídeos foi um dos resultados das discussões e 

conscientização entre as educadoras da necessidade de divulgar também o trabalho 

que executam no espaço escolar e assim contribuir com o processo formativo de 

outras educadoras. 

 

5.1 Primeira oficina de formação 
 

A primeira oficina aconteceu no dia 24/10/2018 no espaço da escola com a 

presença das 03 (três) educadoras e a participação da diretora em alguns momentos, 

pois estava responsável em abrir e fechar a escola. 

O horário marcado era às 17h30min, com todos os detalhes a serem 

organizados, começamos por volta das 18h com entusiasmo das educadoras em 

discutir ideias sobre as atividades na creche e nos estendemos até as 22h. Iniciamos 

com as reflexões de como é importante a formação continuada para o aprimoramento 

da prática e esse processo acontecendo no ambiente da escola se torna ainda mais 

precioso.  
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Para Imbernón (2011, p. 17) essas situações reais contribuem nesse processo 

formativo. 

 
Na formação não há problemas genéricos para todos nem, portanto, 
soluções para todos; há situações problemáticas em um determinado 
contexto prático. Assim, o currículo de formação deve consistir no 
estudo de situações práticas reais que sejam problemáticas. 

 

Com a contribuição do autor vamos ao encontro desses anseios das 

educadoras que relataram as dificuldades que sentem durante as formações que 

recebem da secretaria, pois estas não conseguem contemplar as especificidades da 

creche, visto que, segundo as educadoras, os conteúdos são direcionados para o Pré 

I e Pré II nestas formações. 

Nesta perspectiva iniciamos problematizando os conceitos de tecnologias, 

abordado neste trabalho como o estudo ou desenvolvimento de uma técnica a fim de 

melhorar a vida do ser humano em diferentes tempos na sociedade (KENSKI, 2007). 

Para esta primeira oficina com uma discussão teórica a partir da obra Educação 

e Tecnologia o ritmo da informação da autora Vani Moreira kenski, (2007), mais 

precisamente o capitulo I: O que são tecnologias? E porque elas são essenciais? que 

abrange um amplo conceito de tecnologia e como essas transformaram a maneira que 

o ser humano se organiza em sociedade.  

A temporalidade e o domínio de elementos da natureza trouxeram reflexões 

das educadoras de que a cada tempo é marcado por uma “nova tecnologia” e 

chegaram ao consenso que sempre “de alguma forma o ser humano quer o domínio, 

o poder nas suas mãos por isso precisam desenvolver tantas tecnologias.”44 

Assim as discussões contribuíam para uma conscientização e visão diferente 

do grupo, como vemos que a formação continuada necessita de um ambiente 

colaborativo entre as educadoras que desejam realmente participar e não somente 

cumprir um protocolo formativo (IMBERNÓN, 2010).  

As educadoras fazem uma reflexão acerca do vídeo45 apresentado sobre a 

evolução da tecnologia na escola, o que eram as “novas tecnologias” eram por 

exemplo: papel, livros, rádio, entre outros; o que hoje são consideradas em segundo 

plano pelos estudantes, pois muitos pesquisam na internet e tudo já vem pronto, como 

                                            
44Registro da oficina de formação, relato da educadora Ana. 
45Vídeo disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=tcLLTsP3wlo>. Acesso em: out. 2018 
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salientam: “A gente mesmo tem os livros para o planejamento na escola, mas a gente 

prefere pesquisa na internet, porque lá já vem tudo pronto, uma coisa ou outra a gente 

modifica.”46 

Percebemos na fala da educadora que a internet trouxe infinitas possiblidades 

de pesquisa, mas assim como os livros precisa ser interpretada, analisada e 

transformada em favor da aprendizagem.  

Neste sentido corroboramos com Moran (2001, p. 6):  

 
Quanto mais eu mexo com a internet, mais sinto que a questão está 
em outro lugar. Internet é fácil de aprender, é uma tecnologia legal, 
você a domina em pouco tempo. Mas a questão humana é um desafio 
que as tecnologias não conseguem dar conta.  

 

Neste momento chegamos as concepções de que as tecnologias digitais 

influenciam notoriamente o comportamento humano, na comunicação, nas relações 

sociais e no trabalho; principalmente com a disseminação da internet e os celulares 

com poder de processamento.  

Com esse delinear das discussões abordamos a relação da tecnologia e as 

crianças no texto: Infância, Mídia e aprendizagem: autodidaxia e colaboração das 

autoras: Maria Luiza Belloni e Nilza Godoy Gomes (2008), as educadoras são 

unânimes em dizer que as crianças tem muito mais facilidade em lidar com as 

tecnologias digitais, mas problematizamos sobre esta afirmativa: Por que as crianças 

tem mais facilidade de utilizar os equipamentos tecnológicos digitais do que os 

adultos?   

As educadoras acreditam que as crianças têm essa facilidade, pois esses 

equipamentos são inerentes ao tempo deles, já nasceram numa época em que os 

computadores e celulares são comuns no dia a dia da família, na escola ou em 

qualquer ambiente em que eles frequentam.  

 
Para as crianças a tecnologia é muito comum, são como os brinquedos 
na nossa época ou a televisão que a gente gostava de assistir, então 
eu vejo que as crianças têm facilidade de usar a tecnologia porque 
elas não têm medo de tentar descobrir, de quebrar, são como 
brinquedos para elas. (Educadora Bia). 
 

                                            
46Registro da oficina de formação, educadora Bia. 
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A afirmativa da educadora nos remete a estabelecer essa relação entre os 

aparatos tecnológicos como: smartphone’s e tablet’s e as crianças numa relação do 

brincar por meio desses equipamentos, para ela nada mais é do que mais um 

brinquedo que é inerente do seu tempo e que lhe fornecerá condições de 

aperfeiçoamento dos seus sentidos, por isso nos faz refletir sobre as ações repetitivas 

que as crianças produzem no brincar, com intuito de aprimoramento. 

 
O brincar é a atividade principal do dia a dia. É importante por que dá 
o poder à criança para tomar decisões, expressar sentimentos e 
valores, conhecer a si, os outros e o mundo, repetir ações prazerosas, 
partilhar brincadeiras com o outro, expressar sua individualidade e 
identidade, explorar o mundo dos objetos, das pessoas, da natureza e 
da cultura para compreendê-lo, usar o corpo, os sentidos, os 
movimentos as várias linguagens para experimentar situações que lhe 
chamam a atenção, solucionar problemas e criar (KISHIMOTO, 2010, 
p. 1). 

 

Conjecturamos ainda que para criança utiliza mais fácil a tecnologia por essa 

representação do brincar, pois quando brincamos estabelecemos uma forma 

prazerosa de aprendizagem se a consciência de que estamos aprendendo. Além 

disso, a criança busca estabelecer relações sociais com o ambiente que frequenta, 

com os objetos, os adultos e seus pares; assim a tecnologia como: celulares, tablet’s; 

são objetos do cotidiano que a criança buscar estabelecer ligações. 

Assim sobre o brincar das crianças, contextualizamos o que os documentos 

legais da educação orientam quanto ao assunto, brincar. Na sequência da oficina 

partimos então para uma analise da presença das tecnologias na creche, por meio do 

Manual de Brinquedos no capitulo: Brinquedos e tecnologia; abordamos também a 

Resolução 05/2009 que norteiam as interações e brincadeiras na educação infantil, 

possibilitando no fazer pedagógico a utilização destes recursos como forma de 

registro, pesquisa e planejamento. 

Com essas reflexões indagamos: Como as tecnologias estão presentes na 

creche? Em que medida podem contribuir com o desenvolvimento infantil?  

As educadoras ficaram reflexivas quanto os questionamentos abordados, 

porém trouxemos alguns conceitos da área da saúde com a finalidade de 

contextualizar o que o desenvolvimento integral da criança. Utilizamos o artigo 

Desenvolvimento Infantil: analise de um novo conceito das Pediatras Juliana Martins 

de Souza e Maria de La Ó Ramalho Veríssimo; além dos documentos norteadores da 
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infância iniciando pela Lei de Diretrizes e bases da Educação que infere em seu Art. 

29 o que compreende a função da educação infantil – creche que é favorecer o 

desenvolvimento integral da criança.  

As discussões foram latentes e a comparação quanto aos conceitos abordados 

e as vivencias que as educadoras presenciam junto as crianças pode trazer 

enriquecimento as contribuições.  

 
É engraçado a gente elabora uma atividade de coordenação motora 
com as crianças esperando que eles façam na primeira vez, mas 
passa um tempo, você vai e aplica novamente e agora que já estamos 
chegando perto do final do ano eles já assimilaram e conseguem fazer 
sem ajuda. Daí aqueles que faltaram por motivos de saúde ou por que 
qualquer outro motivo, além de não avançar eles regridem, coisas que 
já faziam sozinhos agora precisa de ajuda, comer por exemplo.47 
 

As educadoras demonstram a ansiedade que sentem em produzir atividades 

que possam promover o desenvolvimento das crianças e sentem quando as crianças 

por algum motivo faltam e não podem continuar com as atividades de estimulação e 

muitas vezes as crianças regridem diante a inércia. 

Essa compreensão sobre esse processo de desenvolvimento é necessária para 

que as educadoras elaborem atividades que potencialize esse processo, como afirma 

Kishimoto (2010, p. 2) “Não se pode abordar um currículo sem conhecer a criança É 

bebê? Criança Pequena? Pré-escolar? Como aprende e se desenvolve? Cada uma é 

diferente da outra, vem de famílias e grupos étnicos diferentes.” 

Para isso abordamos o texto: Brinquedo e Brincadeiras na Educação Infantil da 

autora referenciada acima com intuito de observância sobre a seleção de brinquedos 

para as crianças que frequentam creches e Pré-escola.  

Com isso, percebemos que o grupo relembrou diferentes tipos de materiais que 

utilizam para transformar em atividades e conjecturaram se são potencializadores ou 

não do desenvolvimento infantil, as observações que as educadoras faziam eram 

sobre os materiais que tem outra finalidade ou até mesmo são considerados 

descartáveis, mas que no ambiente da creche se tornam brinquedos e auxiliam nas 

atividades pedagógicas. 

Durante a oficina abordamos também como as tecnologias digitais podem ser 

redutoras dentro do espaço da creche, com a leitura do artigo: A criança de 0 a 3 anos 

                                            
47Registro da oficina de formação, relato da educadora A. 
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e o mundo digital escrito pelos pediatras Cláudia Mascarehas Fernandes, Evelyn 

Eisenstein, Eduardo Jorge Custódio da Silva (2016), artigo este que é referenciado 

pela Sociedade Brasileira de Pediatria como um alerta para o uso das tecnologias 

digitais com as crianças nesta faixa etária. 

Ao final do encontro, apresentamos e reelaboramos estratégias de como 

aconteceria a próxima oficina: apresentar as imagens coletadas durante a observação 

participante e junto com o grupo mensurar as tecnologias que se apresentavam na 

atividade como proposta pedagógica, analisando as potencialidades para o 

desenvolvimento infantil. O grupo aceitou a sugestão da pesquisadora e foi encerrada 

a primeira oficina.    

 

5.2 Segunda oficina de formação 
 

A segunda oficina de formação foi realizada no dia 25/10/2018 também no 

espaço da escola e contou com a presença de todas as educadoras. Começamos a 

oficina às 18hs e com término as 22hs como no dia anterior.  

O intuito desta oficina foi rever e discutir as atividades pedagógica executadas 

pelas educadoras que foi registrada durante a observação participante e também 

realização de algumas pesquisas com proposta de outras atividades, desenvolvendo 

uma coletânea de possíveis propostas pedagógica no uso de tecnologias que 

favoreçam o desenvolvimento infantil. 

Iniciamos retomando o que foi abordado no encontro anterior, com os conceitos 

de tecnologia e como se fazem presente nos espaços da creche, além de retomarmos 

aspectos do desenvolvimento infantil. Com isso, apresentamos as primeiras imagens 

e iniciamos as abordagens com as educadoras sobre os objetivos proposta a cada 

atividade. 

A primeira imagem as educadoras disseram que é a “Cabana da leitura”, essa 

estrutura é feita em sua base de bambolê e colado em toda a sua volta um tipo de 

tecido chamado TNT, essa cabana esta localizada na sala das três turmas, mas a 

educadora do berçário é quem utiliza frequentemente.  

Durante a observação percebemos essa cabana é utilizada de diferentes 

maneiras conforme a turma. No berçário foi registrado após a chegada dos bebês a 

educadora se localiza dentro da cabana com alguns fantoches enquanto as auxiliares 

posicionam os bebês em volta.  
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A educadora começa a contar uma história de dentro da cabana e utiliza os 

fantoches para uma encenação, os bebês ficam paralisados escutando a voz da 

educadora, mas não a encontra e percorrem em volta da cabana para encontra-la, 

com isso em alguns momentos eles são surpreendidos pela saída de algum fantoche 

de dentro da cabana.   

 

Fotografia 20 - Análise do espaço da cabana de leitura no berçário 

 
Fonte - Arquivo pessoal da pesquisadora, 2018 
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Nas oficinas a educadora relatou que o intuito da atividade de leitura com os 

bebês é promover essa curiosidade, descoberta deles por meio do lúdico. 

Diferentemente do berçário a turma do maternal I reagiam diferente, contatado 

durante a observação, contudo nas oficinas a educadora explanou mais precisamente 

a expectativa com a atividade e a realidade ocorrida. 

 
Tentei fazer a mesma atividade que a educadora Ana, fiz o 
planejamento com o intuito que eles explorassem procurando de onde 
estava saindo a voz que contava aquela história, mas as crianças 
ficavam estáticas, esperando o momento em que o fantoche sairia de 
dentro da cabana, percebi que eles não procuravam, somente 
esperavam, não insisti por que eles gargalhavam muito quando viam 
o fantoche sair repentinamente da cabana.48 
 

 
A educadora mostra sua sensibilidade, mas também seu equivoco com as 

crianças de sua turma, pois a faixa etária de dois anos se comportou diferentemente 

dos bebês, mas faz uma analise de que a atividade de leitura sempre favorece as 

crianças. 

Na Resolução 05/2009 no Art. 9° que define as práticas pedagógicas que 

compõe o currículo orienta que “possibilitem às crianças experiências de narrativas, 

de apreciação e interação com linguagem oral e escrita, e convívio com diferentes 

suportes e gêneros textuais orais e escritos.” (BRASIL, 2009, p. 4). 

Com as orientações da Resolução 05/2009, a experiência e o relato da 

educadora da turma do maternal II já são oportunizados diferentes situações, as 

crianças da faixa etária dos três anos queriam entrar dentro da cabana de leitura junto 

com a educadora ou até mesmo pegar os fantoches quando apareciam e alguns 

tentavam falar o nome dos personagens, outros já conseguiam pronuncia-los 

nitidamente, mas quanto a atividade raros os que ficavam do lado de fora apreciando 

a história.  

As educadoras durante essa oficina de formação se divertiram ao ouvir em seus 

relatos e as experiências junto às crianças, pois conscientizavam cada vez mais da 

necessidade de observar como cada uma ao seu tempo e idade reagiam de diferentes 

formas e a oportunidade de potencializar diferentes sentidos, além da apreciação pela 

leitura. 
 

                                            
48Registro da oficina de formação, relato da educadora Bia. 
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A própria aquisição da linguagem só se da porque a criança sente a 
necessidade de se comunicar com o adulto que está mediando suas 
relações sociais. Através da observação da fala do outro, a criança 
começa a imitar os fonemas e aos poucos vai sistematizando os sons 
para conseguir se comunicar com o outro. (SOUZA; MOTOYAMA, 
2016, p. 27)     
 

As autoras mostram que a linguagem é um processo de incentivo por meio de 

possibilidades e experiência que os adultos propiciam as crianças, nesta ocasião as 

educadoras planejam vivências lúdicas por meio da leitura de história incluindo 

adereços que favorecem da imitação dos sons, proporcionando 
 

[...] a interação de fazer com que as crianças, desde cedo apreciem o 
momento de sentar para ouvir histórias exige que o professor, como 
leitor, preocupe-se em lê-la com interesse, criando um ambiente 
agradável e convidativo a escuta atenta, mobilizando a expectativa 
das crianças, permitindo que elas olhem e texto e as ilustrações 
enquanto a história é lida (BRASIL, 1998, p. 143). 
 

Com a apresentação da segunda imagem, conversamos como poderia ser 

proporcionado pela tecnologia digital essas oportunidades de desenvolvimento da 

linguagem oral, o incentivo da leitura visto que as crianças têm essa proximidade com 

os smartphone’s devido ao contexto familiar. 

Na figura 28 apresentada as educadoras especulavam como a Alice é esperta 

e sempre tem essas ações de pegar os aparelhos celulares que ficam carregando nos 

cantos da sala do berçário, sempre tem a mesma atitude, as educadoras acreditam 

que ela tenha acesso irrestrito ao celular em casa, pois sempre se mostra fascinada 

por essas telas. 

As educadoras se sentiam confusas em como proporcionar momentos de 

leitura ou interação com esses equipamentos. Para isso, pesquisamos alguns blogs, 

canais de vídeo algumas sugestões e as educadoras avaliaram se realmente era 

viável adotar determinadas atividades para o grupo de crianças que trabalham.  
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Fotografia 21 - Análise da bebê com o smartphone 

 
Fonte - Arquivo pessoal da pesquisadora, 2018. 

 

Durante as pesquisas a educadora Ana encontrou uma reportagem no portal 

da Sociedade Brasileira de Pediatria publicada a cerca de três dias da Médica Pediatra 

membro do centro científico da SBP, Dra. Evelyn Eisenstein na I Conferência de 

Tecnologia e Infância realizada na sede do Ministério Publica Estadual da Bahia e 

ressaltou o quão prejudicial são as telas de led dos aparelhos eletrônicos, reduzindo 

a melatonina, o hormônio do sono, com a exposição por longos períodos de tempo 

nas telas, o sono das crianças e dos adolescente são prejudicados devido o alto nível 

de estimulo visual e sonoro. 

 
Criança não é um mini adulto. Além desse risco, temos o que 
chamamos de dissociação de cognição afetiva. Os pais precisam se 
preocupar mais com a mediação e o cuidado. O lado afetivo importa 
muito para o crescimento. Não é pensar que, ao deslizar o dedo numa 
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tela, a criança vai ficar mais inteligente. (SOCIEDADE BRASILEIRA 
DE PEDIATRIA, 2018). 
 

Além disso, a reportagem alerta para o “Autismo eletrônico”, assim nomeado 

pela Psicóloga e Psicanalista Ângela Baptista que esclarece uma automação do 

comportamento das pessoas principalmente as crianças, que se priva dos 

relacionamentos, conceituando como um “Pinóquio as avessas” remetendo-se ao 

boneco que se humanizou. 

Alerta sobre o tempo perdido que muitas crianças e adolescente são 

acometidos atualmente. 

 
Estamos suprimindo o instante de ver, o tempo de compreender e o 
momento de concluir. A automação idealizada tira a autonomia e faz 
com que as crianças percam a capacidade de criar, inventar e 
imaginar, fazendo-as se esquivar do outro. (SOCIEDADE 
BRASILEIRA DE PEDIATRIA, 2018). 

 

Ao concluirmos a leitura da reportagem as educadoras se mostraram um tanto 

perplexa com as informações, pois recordaram de seus filhos e sobrinhos que tem 

hábitos diários com os aparelhos tecnológicos. Com essas novas reflexões, as 

educadoras desistiram da proposta de elaboração de uma atividade que 

contemplasse a leitura de história por meio dos aparelhos tecnológicos.  

A educadora Bia acrescentou à discussão uma proposta que ela fez sem 

planejamento e que obteve muito êxito, mas agora poderiam acrescentar como 

estratégia pedagógica, utilizar o recurso dos smartphone’s, primeiro para o registro 

das atividades que desenvolveria com as crianças até mesmo para uma avaliação da 

ação mais detalhada, posteriormente essas imagens capturadas das atividades 

seriam utilizadas com as crianças por meio do aparelho televisivo, as crianças 

assistiriam as fotos e as filmagens das atividades, assim proporcionaria um momento 

de se identificarem no vídeo, tentariam falar nomes dos colegas, se identificariam na 

televisão, atividade que seria acompanhada junto com as educadoras.  

Em virtude da discussão, na sequência abordamos a terceira imagem, que 

mostra a condição dos bebês em alguns momentos do dia dentro do berçário e que 

na proposta da educadora do maternal I, poderia planejar momentos das duas turmas.  
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Fotografia 22 - Análise da acolhida dos bebês no berçário 

 
Fonte - Arquivo pessoal da pesquisadora, 2018. 

 
 

A educadora do maternal II, relata que quando tira as fotos das crianças eles 

ficam ansiosos querendo ver no celular as imagens que foram tiradas e falam os 

nomes dos coleguinhas, ou da educadora, tentar relatar o que aconteceu durante a 

atividade, por serem crianças maiores a fala já esta mais avançada que os outros.  

Acrescenta dizendo que não podem se negar a utilizar as tecnologias, pois é 

um recurso que está diariamente no cotidiano das crianças e com isso, concorda com 

a outra educadora que um planejamento reflexivo sobre o uso destes equipamentos 

na ação pedagógica é um caminho a ser seguido, assim como orienta o Art. 9 da 

Resolução 05/2009 e as Orientações Curriculares Municipais para Educação Infantil. 

Neste sentido, percebemos que as educadoras por meio de suas pesquisas 

projetavam uma ideia concreta do que queriam para suas atividades, mas o próprio 

caminho da pesquisa possibilitou a reflexão e recuarem, lançando um olhar diferente 

para suas ações pedagógicas.  
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Assim, sobre essa visão que as educadoras tiveram sobre o uso do aparelho 

tecnológico, repensando as diferentes maneiras que poderá potencializar as 

atividades com as crianças, concordamos com Zabalza (2004, p. 126) “a prática pode 

reforçar o hábito, mas se não for analisada, se não for submetida a comparações e se 

não for modificada poderemos passar a vida inteira cometendo os mesmos erros.” 

E recordamos o que nos Referenciais Curriculares da Educação infantil definem 

essa tarefa da educadora: 

 
O trabalho direto com as crianças pequenas exige que o educador 
tenha uma competência polivalente. Ser polivalente significa que ao 
educador cabe trabalhar com conteúdo de naturezas diversas que 
abrangem desde cuidados básicos essenciais até conhecimentos 
específicos provenientes das diversas áreas do conhecimento. Este 
caráter polivalente demanda, por sua vez, uma formação bastante 
ampla e profissional que deve tornar-se, ele também, um aprendiz, 
refletindo constantemente sobre sua prática, debatendo com seus 
pares, dialogando com as famílias e a comunidade e buscando 
informações necessárias para o trabalho que desenvolve. São 
instrumentos essenciais para reflexão sobre a prática direta com as 
crianças a observação, o registro, o planejamento e a avaliação 
(BRASIL, 1998, p. 41). 

 

Além disso, foi unanimidade nas observações das educadoras sobre o uso das 

tecnologias digitais que devem ser pesadas, pois as consequências são mais 

alarmantes do que pensavam, devido ao fato que são objetos do convívio diário das 

crianças e não podem ser simplesmente ignorados. 

Com isso, as imagens apresentadas na sequência fizeram com que as 

educadoras notassem o quão as atividades pedagógicas executadas na área externa 

da escola era enriquecedora para as crianças. 

 
Que interessante! Olhando assim, como eles gostam de ficar na área 
externa. As vezes eles ficam chorando muito na sala e só de sairmos 
um pouco com eles, já relaxam, me parece que eles ficam sufocados. 
E quando faz atividade manual aí que eles se entretêm.49 
 

As educadoras concordam que as crianças sentem essa necessidade de 

estarem em um ambiente mais espaçoso, ao ar livre, além da descoberta e da 

experimentação dos materiais, apesar da escola não possuir um ambiente de área 

verde com disponibilidade de contato com o solo. 

                                            
49Registro da oficina de formação, relato da educadora Bia. 
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Relacionamos durante as oficinas atividades que foram realizadas na 

observação e contextualizamos da importância de cada uma delas. 

Na imagem abaixo, as crianças do berçário e do maternal I estão na área 

externa e foi delimitado um espaço e as educadoras separaram arroz cru e algumas 

garrafas de água mineral e copos de yogurt para a execução da atividade. 

 

Fotografia 23 - Análise da atividade com arroz nas duas turmas 

 
Fonte - Arquivo pessoal da pesquisadora, 2018. 

 

As educadoras recordam que essa atividade tinha a proposta de contemplar 

conhecimentos matemáticos, pois as crianças utilizariam os utensilios de diferentes 

tamanhos e formas proporcionando as criancas a experiencia de encher e esvaziar; 

muito e pouco; trocar de recipeinte favorecendo o desenvolvimento motor. Assim 

como orientam os RCENEI’s: 

 
Ao se trabalhar os conhecimentos matemáticos, como com o sistema 
de numeração, medidas, espaço e formas etc. por meio da resolução 
de problemas, as crianças estarão, consequentemente, 
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desenvolvendo sua capacidade de generalizar, analisar, sintetizar, 
inferir, formular hipótese, deduzir, refletir e argumentar (BRASIL, 1998, 
p. 212).            

 

Oportunizar experiencias para que as crianças desenvolva a percepção de 

analise, agumentos, formando hipoteses para resolução de problemas e indagações 

que fazem do próprio ambiente que vive. Para tanto, a educadora atentará para as 

vivencias que as crianças adquirem nestes contextos, repensando e potencializando 

aprendizagens ou que poderá ser repensado para futuras intervenções. 

Assim, na figura 30 educadora propõe o uso de outros tipos de materiais para 

estimular a coordenação motora.  

 

Fotografia 24 - Análise da atividade com arroz nas duas turmas 

 
Fonte - Arquivo pessoal da pesquisadora, 2018. 

 

Foi realizada e registrada durante a observação e na oficina compreendemos 

outros elementos, a educadora revela o seu objetivo principal, mas lembra que nessa 

atividade ela não obteve muito êxito, pois as crianças por estarem na area externa 
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dispersaram e queriam correr pelo pátio, outros queriam morder, devido ao fato do 

material ser feito de espuma e madeira.  

Assim, ela repetiu a atividade no espaço da sala e as crianças preencheram a 

corda com as argolas, alguns brincaram de rodinhas, queriam empilhar, entre outras 

possibilidades que as ciranças descobriam. “Continuamente, o professor precisa 

observar e realizar intervenções, avaliar e adquar suas propostas às necessidades, 

desejos e potencialidades do grupo de crianças e de cada uma delas em particular” 

(BARBOSA, 2010, p. 6). 

As educadoras refletiam que é preciso que as crianças se aproximem 

primeiramente do material, que possam sentir, conhecer para que depois possa ser 

planejado uma atividade compondo esse materiais. Aluimos também que é preciso 

pensar no espaço que será executado, pois a dispersão em outro ambiente é notorio 

acontecer nessa faixa etária. 

Na sequência desta mesma discussão, apresentamos uma atividade realizada 

pela educadora Bia com diferentes tipos de materiais: arroz, feijão, pedras e areia; 

assim como a anteior ela utilizou diferentes tipos, formas, tamanhos de utensilios para 

que as crianças pudessem experimentar. 

 



 

 
 

152 

Fotografia 25 - Análise da atividade com arroz nas duas turmas 

 
Fonte - Arquivo pessoal da pesquisadora, 2018. 

 

Nesta atividade a educadora esclarece que no planejmento o objetivo é 

trabalhar a música com as crianças e explica que ao preencherem os copos e as 

garrafas com os diferentes tipos de materiais, podem extrair diferentes sons e 

timbresatravés do chocoalhar, desenvolvendo a percepção dos sons produzidos. 

Sobre a música, o currículo do município esclarece: 

 
A escuta e conhecimento dos instrumentos permite que a criança 
aguce o seu ouvir para identificar de qual instrumento advém 
determinado som. Contudo, o trabalho da música na Educação Infantil 
não deve ser simplemente para escutar por escutar ou cantar, mas 
para ampliar e oportunizar novas possibildiades de fazer música (JI-
PARANÁ, 2017, p. 21).  

 

Nas considerações das educadoras sobre a relação das crianças com a 

música, abordaram que é importante desenvolver desde bebê o contato com os 

diferentes tipos de sons, pois aumenta a percepção auditiva lhes dando noções de 
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espaço, pois conseguem distiguir de onde está sendo produzido o som, entre outros 

aspectos;  

A última atividade apresentada, coletada durante a observação, na imagem 

abaixo, retomamos as possibilidades de diversos materiais que frequentemente 

aguçam a curiosidade das crianças, nesta ocasião a educadora Ana nos informa como 

foi a construção do painel sensorial que esta fixado no berçário e que chama a atenção 

dos bebês no espaço.   

 

Fotografia 26 - Análise do painel sensorial no berçário 

 
Fonte - Arquivo pessoal da pesquisadora, 2018. 

 

O painel foi uma pesquisa que ela fez na internet e viu que muitos materiais 

que já não funcionam e que as crianças sempre querem usar mas os adultos não 

deixam, então mandou um recado para os pais pedindo que quem tivesse em casa 

alguns aparelhos como: controle remoto, calculadoras, interrupetores, tomadas, entre 

outros que mandassem para escola pois poderia servir como material sensorial para 

as ciranças.  
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Assim, com a ajuda dos pais e a compra de outros materiais com recurso 

próprio, ela conseguiu fazer o painel na sala com diferentes texturas para que os 

bebês possam utilizar. Com isso, encerramos o segundo dia de oficina com algumas 

anotações de atividades repensadas para serem concretizadas no planejamento das 

educadoras. 

Neste encontro ficou definido que iriamos nos encontrar dali há quatro dias, 

esse tempo foi estipulado, pois elas queriam o fim de semana para pesquisarem 

algumas atividades com a finalidade de trazer para os debates dos encontros, 

colaboramos com o documento Manual de brinquedos e brincadeiras na creche e o 

Brincar para todos, ambos documentos do Ministério da Educação, documentos estes 

disponiveis para download, porém repassamos já para os computadores das 

educadoras assim não dependeriam de internet para fazer algumas pesquisas. 

Nas palavras das educadoras, tivemos a afirmação de como estava sendo 

importante essa formação mais direcionada ao grupo de educadoras de zero a três 

anos, além de trabalharem com atividades realizadas por elas e ter tempo para 

pesuisarem e tirar algumas duvidas com outras que tem o desejo de realizar, mas 

possuem muitas vezes uma visão distorcida do objetivo, assim definimos  estudar a 

possibilidade de contribuir com um plano de formação para educadoras de creche.  

 

5.3 Terceira oficina de formação 
 

O terceiro encontro aconteceu no dia 29/10/2018, no espaço da escola e contou 

com a presença de todas as educadoras,inciamos às 18:00hs com término as 

22:00hs. Começamos reforçando como os encontros anteriores foram proveitosos nas 

reflexões sobre o planejamento e execusão das atividades com as crianças, além das 

possiblidades de avaliaçào e registro que pode ser feito com a tecnologia digital. 

Neste encontro apresentamos um resumo do que foi feito nos dois útimos 

encontros e sistematizado algumas informações para serem debatidas com as 

educadoras para o plano de formação. Assim as educadoras apresentaram o 

resultado das pesquisas que fizeram e algumas sugestões de atividades para que 

pudessemos analisar agregando algumas análises e observações. 

Para a turma do berçário a educadora Ana trouxe uma pulseira feita de guizo 

que ela viu um modelo no Brincar para todos, mas disse que no documento também 
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instruia colocar nos pés dos bebês para quando eles se movimentassem faria barulho 

e eles procurariam pelo som. 
 

Figura 5- Proposta de pulseira com guizos para o berçário 

 
Fonte - Disponível em: 

 <http://www.nenebebe.com.br/produto/pulseira-com-guizo.html>Acesso em: out. 2018. 
 

Na reflexão da educadora, essas atividades podem desenvolver a percepção 

sonora dos bebês, pois eles procurariam de onde estaria vindo o som e como ainda 

não é possível possibilitar atividades mais estruturadas com materiais para produzir 

sons voluntariamente, os guizos, latas materiais que de alguma maneira produza som 

ao tocá-los, além da ação de procurar e tentar pegar os pés e as mãos, esses 

materiais seriam mais viáveis para os bebês.  

Essa ação, realizada naturalmente por todos os bebês que enxergam, favorece 

a construção da imagem corporal e é importante para estimular o movimento dos 

braços, pernas e corpo (BRASIL, 2006, p. 21). 
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Outra atividade selecionada foi a caixa musical, a educadora Bia disse que no 

início do ano confeccionou com papelão uma caixa musical, mas que por não ser 

muito resistente, não durou muito tempo e depois não fez mais, porém diz que com a 

turma do maternal I era um sucesso, eles adoravam o momento de retirar um cartão 

de dentro da caixa e adivinhar a música e cantar, a educadora Carla confirma que 

também utilizava a caixa musical com a turma do maternal II e lá eles também 

gostavam de usar a caixa. 

 

Figura 6- Caixa Musical para maternal I 

 
Fonte – Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=Hwvvk-IWz6Q> Acesso em: out. 2018 

 

Contudo na turma do maternal II a educadora disse que pensou em reformular 

a caixa musical, para uma caixa de imitação, ela observa que as crianças da turma já 

são mais avançadas na percepção e poderia produzir uma reformulação desta 

proposta. 

A caixa de imitação consistiria em fazer cartões com papelão com impressão 

das fotos de diversos tipos de animais para que as crianças quando pegassem um 

cartão dentro da caixa, imitassem o animal que estaria no cartão. A educadora reflete 
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que seria possível proporcionar o desenvolvimento motor, a memória, fala e a 

interação com seus colegas. 

Neste sentido é importante salientar que as educadoras recorrem sempre a 

uma reflexão respeitando o protagonismo infantil, a cultura que as crianças produzem 

quando estão em grupos, pois é por meio das brincadeiras do coletivo que as 

interações acontecem proporcionando a construção de diferentes infâncias. 

Assim, com essas propostas, a educadora Ana planeja que tenha esse mesmo 

sentido para os bebês, desenvolvendo uma caixa surpresa, ela poderia estimular a 

curiosidade e o tato de diferentes tipos de objetos e materiais que estariam dentro da 

caixa surpresa. 

 

Figura 7- Caixa Surpresa – Proposta para o berçário 

 
Fonte - Disponível em: <https://professoraivaniferreira.blogspot.com/2015/01/plano-de-aula-para-1-e-

2-periodos.html> Acesso em: out. 2018 
 

Na caixa surpresa a educadora Ana propõe que seja colocado objetos como: 

chaves, escova de cabelo de diferentes texturas, bolinhas de tamanho que se adeque 

a faixa etária, bichinhos que façam barulhos, objetos de plástico, colheres de 
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diferentes tamanhos, entre outros objetos que proporcionaram o tato dos bebês com 

a caixa surpresa. 

Então, com as falas, estudos e propostas das educadoras reafirmamos a 

importância de se elaborar um plano de formação continuada dentro do espaço da 

creche, o plano será colocado em formato para que possam visualizar a estratégia e 

as ações que pode ser colocada em prática com outras educadoras de creche. 

Contudo, as educadoras ficaram animadas com a ideia de desenvolver um 

canal de vídeo que possa compartilhar as ideias ali apresentadas e discutidas, além 

de outras que irão surgir no fazer pedagógica, essa decisão foi resolvida pelo grupo 

devido o fato que no planejamento das educadoras, elas utilizam com muita 

frequência esses recursos por meio da internet e agora poderia compartilhar suas 

práticas com outras educadoras de creche. 

O portal escolhido foi o YouTube, pois é o mais acessado e conhecido entre as 

educadoras, conjecturamos se seria um perfil para cada educadora ou um portal 

colaborativo entre elas, ficou decidido que será desenvolvido e atualizado em 

conjunto, pois a cada postagem irão se reunir e decidir o que será publicado, pois 

haverá reflexões sobre a atividade desenvolvida.  

Assim foi cadastrado e pensado entre as educadoras o nome “É de creche”50, 

pois devido ao fato que todo o tipo de conteúdo do canal será sobre creche e 

compreendendo a faixa etária de zero a três anos as educadoras escolheram esse 

nome, também elaboraram o objetivo do canal para que os visitantes saibam do que 

aquele portal se trata. 

Assim, encerramos as oficinas, mas com a certeza de que diante da 

complexidade que é a instituição creche, os bebês e as crianças pequenas, 

precisaríamos estudos diariamente para uma conscientização da importância do 

desenvolvimento integral da criança, o que implica numa relação social e afetiva bem 

consolidada com as famílias e para tanto se faz necessário formar as educadoras para 

essa prática. 

  

                                            
50As educadoras definiram o nome e os objetivos do canal de vídeo que será compartilhado pelas 
três, é possível encontrar o perfil através do link: 
<https://www.youtube.com/channel/UCmINivBHtTxj28ENiVbX0Rw/featured> 
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6 PRODUTO EDUCACIONAL: O ENGATINHAR DE UMA PROPOSTA 
SIGNIFICATIVA 

 
Abordaremos nesta seção o início de uma proposta que visa sistematizar um 

plano de formação para educadoras de creche contemplando o uso de diferentes 

tecnologias, digitais ou não, que contribuam na prática pedagógica priorizando o 

desenvolvimento integral da criança de zero a três anos. 

Salientamos que este produto é resultado das oficinas de formação aplicadas 

durante a intervenção e em conjunto com as educadoras foi decido e planejado 

conteúdos e abordagens qual esse produto será esquematizado, contudo a 

pesquisadora organiza e acrescenta dados que são pertinentes para o produto.   

Primeiramente, o levantamento de referenciais que elucidem sobre três temas 

que são fundamentais: 

 

a) Bebês, crianças pequenas e o desenvolvimento infantil; 

b) Conceito de Tecnologias; 

c) Prática pedagógica na creche;  

 

Neste primeiro, o intuito é contextualizarmos os sujeitos da faixa etária de zero 

a três anos, reconhecer seu tempo, espaço e direitos. No campo da legislação, 

iniciaremos pela Declaração Universal do direito das crianças; alguns recortes do 

Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA); Lei de Diretrizes e bases da Educação 

(LDB); Estatuto da Primeira infância. Com um olhar na sociologia da infância 

seguiremos na direção de Sarmento (2004; 2008) e Abramowick (2010; 2011) com 

um olhar na sociologia da infância e teóricos da saúde que nos auxiliem com o 

desenvolvimento infantil.  

Na segunda abordagem teórica, ampliaremos as discussões sobre a prática 

pedagógica com bebês e crianças pequenas, recordando sobre rotinas, tempo e 

espaço na creche nos estudos de Barbosa (2010) e Horn (2004); bem como os marcos 

regulatórios pertinentes ao assunto. 

Na terceira e última, os conceitos de tecnologias, para elucidar brevemente a 

evolução destas que modificam sociedade a cada tempo. Para tanto, os estudos de 

Kenski (2007; 2012) contribuirão para este esclarecimento. Além disso as 
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recomendações da Sociedade Brasileira de pediatria sobre o uso de tecnologias 

digitais. 

Após estudos dos aportes teóricos, o planejamento desta proposta contempla 

um momento de pesquisa e reflexões sobre práticas pedagógicas das educadoras 

com diferentes tecnologias, como reconhecem e classificam como suportes para 

promover o desenvolvimento integral da criança. Pois sobre a luz de Nóvoa (1992) 

que as analises sobre os saberes docentes possibilitam enxergar e considerar novos 

caminhos e assim se refazer como profissional. 

Para finalizarmos contaremos com uma atividade prática, as educadoras terão 

a possibilidade de desenvolver um perfil na rede social, individual ou em grupo para 

que possam divulgar os trabalhos desenvolvidos na sua prática cotidiana, 

compartilhando e construídos comunicações com outras educadoras. 

Conforme anunciamos, o produto é o reflexo da intervenção que foi realizada 

com o grupo de educadoras, contudo, durante os estudos surgiram novos olhares que 

foi preciso acrescentar na proposta e também após a conclusão vimos a necessidade 

de incluir outras discussões. Assim, na seção a seguir serão apresentadas as 

considerações finais.   
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A tecnologia nos traz sempre uma visão de algo novo e futurista, mas sabemos 

que seu conceito tem uma relação mais direta com o procedimento adotado, do que 

o próprio fim em questão.  

Com isso, percebemos que em diferentes momentos da história a humanidade 

encontrou materiais que dessem suporte para o desenvolvimento de equipamentos 

que possibilitavam avanço e retrocesso da sociedade. Avanços que influenciaram o 

modo de se comunicar inicialmente pela sistematização de signos que possibilitou a 

linguagem oral a escrita.  

Outros avanços como a locomoção mais rápida até mesmo entre continentes, 

automação de serviços que são insalubres a humanidade, os livros e os diferentes 

equipamentos que possibilitam nosso viver em sociedade. Porém podemos dizer que 

de forma indiscriminada o desenvolvimento e o uso de algumas tecnologias 

concretizam alguns retrocessos, como atualmente a disseminação de informações 

falsas por meio da grande rede de computadores. 

Percebemos que contemporaneidade as tecnologias digitais estão cada dia 

com mais facilidade de acesso, a internet se tornou um meio de comunicação que 

ultrapassa qualquer outro já inventado pelo ser humano.  

A escola percebeu esse movimento e assim os diferentes aparelhos 

tecnológicos digitais chegaram a escola por dois caminhos: pelas políticas públicas 

de implantação da informática e pelas mãos dos docentes que frequentam 

diariamente a escola e levam consigo seus equipamentos. 

Com isso, vimos que na instituição de educação infantil não é diferente, na 

creche em muitas ocasiões é uma práxis o uso de televisores, DVD como propostas 

curriculares para bebês e crianças pequenas e neste sentido vimos que é preciso 

orientar quanto a exposição das crianças diariamente por várias horas em frente ao 

equipamento e para isso se faz necessário uma conscientização da sociedade e na 

creche pela formação continuada das educadoras especificas da faixa etária (0 a 3 

anos) esta é uma emergência latente.   

A Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda que a exposição de crianças 

com menos de dois anos à frente da televisão seja no máximo de duas horas diárias, 

alertando que é preciso que as crianças experimentem e vivenciem situações que 

possibilite seu desenvolvimento integral. 
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Relembramos que desenvolvimento humano dependerá do contato que tiveram 

enquanto bebês e crianças pequenas, por isso a relação com ambiente em que a 

criança vive, a relação com os adultos e seus pares, a segurança e condições físicas 

que é submetida na mais tenra idade resultará em reflexos no comportamento futuro.  

Na creche, as educadoras precisam desse conhecimento, que um bebê e uma 

criança pequena é um sujeito de direitos, que precisa de segurança e condições para 

se desenvolver. Além disso, nestas instituições o principal objetivo é promover o 

desenvolvimento físico, motor, social, psicológico e emocional da criança e na 

abordagem dessa pesquisa foi investigar se as educadoras da creche identificam 

tecnologias na sua prática pedagógica como potencializadora no processo de 

desenvolvimento infantil. 

E quanto a essa investigação constatamos algumas respostas no decorrer 

deste percurso. As tecnologias se apresentam para educadora na conformidade de 

seu entendimento sobre os conceitos amplos ou reduzidos do que é tecnologia, 

remetendo-se a aparatos digitais. 

Evidências surgiram durante a observação e constatada no grupo focal, que as 

educadoras buscam por meio das pesquisas que fazem na internet, em redes sociais, 

canais de compartilhamento de vídeos, blogs, entre outros recursos; atividades que 

ajudem a educadora a pensar no planejamento para a pratica com as crianças, onde 

constatamos as tecnologias digitais presentes diariamente.  

Essas atividades selecionadas pelas educadoras, por vezes necessitam de um 

conjunto de materiais que se transformaram em brinquedos ou atividades que 

proporcionam ou pelo menos tem o objetivo de colaborar no desenvolvimento infantil.  

Contudo, evidenciamos também no decorrer desta pesquisa que é preciso 

rever o protagonismo das tecnologias digitais, a televisão como opção para um 

momento de acalmar os bebês e repensar a utilidade do aparelho celular em sala junto 

aos pequenos, que devido ser uma idade que exige muita atenção das educadoras 

para que não aconteça acidentes dentro da creche. 

Presenciamos que as tecnologias digitais podem favorecer a prática 

pedagógica quando ele se torna invisível no objetivo da atividade e não seja o 

protagonista da proposta.        

Para tanto uma constatação tornou-se cada vez mais latente, a formação 

continuada. Durante os processos de coleta de dados, observamos que é preciso uma 

formação corrente, esse é um clamor que ecoa de dentro da creche pelas educadoras, 
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apesar dos órgãos terem proporcionado alguns estudos com as educadoras da 

creche, é preciso avançar com as formações, pois os profissionais se modificam e 

outras crianças aparecem com especificidades que exigem conhecimento.   

As atividades realizadas com as educadoras durante as oficinas de formação 

constatou essa eminente necessidade, como as próprias educadoras relataram, é 

preciso ler e estudar, pois algumas práticas adotadas nas salas não condizem com 

possibilidades de desenvolvimento da criança, mas sim um obstáculo, exemplo citado 

o “anda já”, um material que está proibido pela Sociedade Brasileira de Pediatria e 

que se faz constate dentro do berçário. 

Outras problematizações surgiram como propor atividades, brinquedos, 

brincadeiras e espaços que contemplem a diversidade etino racial, além de um 

suporte mais próximo às famílias, visto que são crianças na faixa etária de zero a três 

anos e que pela primeira vez frequentam uma instituição diferente do ambiente de 

casa e fora do convívio com seus familiares. 

Contudo, percebemos que as práticas das educadoras contemplam o uso de 

diferentes tipos e conceitos de tecnologias, alguns potencializadores do 

desenvolvimento infantil, outros precisam ser revisados e problematizados dentro do 

contexto da creche. Espera-se que as ações formativas que foram desenvolvidas junto 

com as educadoras seja cultura a ser implantada, direcionando a construção e o 

desenvolvimento de diferentes tipos de materiais, brinquedos e suportes para o 

desenvolvimento integral da criança. 

Por fim, encerramos na certeza que dentre as mobilizações que possam ter 

ocorrido durante a fase desta pesquisa nenhuma foi maior do que a que ocorreu com 

a pesquisadora, desde as primeiras observações na creche Nosso Lar, nos diálogos 

com as educadoras, no auxílio teórico-metodológico por meio das orientações da Prof. 

Dra. Juracy e Prof. Dra. Josélia, podemos dizer que o olhar hoje é mais delicado, 

amoroso e preocupado para com os bebês e as crianças pequenas, bem como um 

respeito e admiração para com as pessoas que se aventuram no mundo das crianças. 

  Acreditamos que um certo brilho nos olhos foi acrescido ao olhar a infância, 

respeito às crianças por sua simplicidade de fazer tudo novamente ser possível de 

uma forma totalmente diferente.  
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APÊNDICE A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Sr. (a) _____________________________________________________________________ 

 

Título da Pesquisa: TECNOLOGIA NA EDUCAÇÃO INFANTIL: A INVISIBILIDADE 

NO CONTEXTO DA CRECHE. 

 
Nome da Pesquisadora: ANA FLÁVIA MOREIRA CAMARGO, Mestranda em Educação 

Escolar do PPGEE/MEPE 

 
1. Natureza da Pesquisa: O sr. (a) é convidado a participar desta pesquisa que tem 

como objetivo analisar o uso de tecnologias nas práticas pedagógicas da creche e como as 

professoras classificam visando a promoção do desenvolvimento de crianças de zero a três 

anos.    

2. Sujeitos da Pesquisa: Serão pesquisados cinco professores do Centro Municipal 

Educacional Infantil Nosso Lar no Município de Ji-Paraná/RO. 

3. Envolvimento na Pesquisa: Ao participar deste estudo o sr.(a) permitirá que a 

pesquisadora ANA FLÁVIA MOREIRA CAMARGO faça uma coleta de dados utilizando 

como instrumento a aplicação de entrevista e observações. A participação neste estudo é 

voluntária e se você decidir não participar ou quiser desistir de continuar em qualquer 

momento, tem absoluta liberdade em fazê-lo. 

4. Riscos e Desconforto: Ressaltamos que esta pesquisa possui riscos mínimos aos sujeitos 

envolvidos, pois demanda tempo para responder questionários, participar de entrevistas e das 

reuniões do grupo de estudos. A participação nesta pesquisa não traz complicações legais. Os 

procedimentos adotados nesta pesquisa obedecem aos Critérios da Ética em Pesquisa com 

Seres Humanos conforme Resolução No. 466/12 do Conselho Nacional de Saúde. Nenhum 

dos procedimentos usados oferecem riscos à sua dignidade. 
5. Confidencialidade: Na publicação dos resultados desta pesquisa, sua identidade será 

mantida no mais rigoroso sigilo, conforme previsto na Resolução 466/CNS/2012. Serão 

omitidas todas as informações que permitam identificá-lo (a). 

6. Benefícios: Mesmo não tendo benefícios diretos em participar, indiretamente você 

contribuirá para a compreensão do fenômeno estudado e para a produção de conhecimento 

científico. 

7. Pagamento:  O sr. (a) não terá nenhum tipo de despesa para participar desta pesquisa, bem 
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como nada será pago por sua participação. 

Ao final desse estudo será produzido uma dissertação sobre as contribuições e apontamentos 

percebidos a partir desta pesquisa. Comprometo-me a voltar e divulgar os resultados desse 

trabalho no lócus da investigação. Quaisquer dúvidas relativas à pesquisa poderão ser 

esclarecidas pela pesquisadora: telefone (69) 99232-3069, e-mail anaflcm@gmail.com , ou 

pelo Comitê de Ética de Pesquisa da Universidade Federal de Rondônia pelo telefone (69) 

1182-2111 ou e-mail cepunir@yahoo.com.br, que se encontra localizado na Av. Presidente 

Dutra, 2965, Campus José Ribeiro Filho, Porto Velho, Rondônia. 

 

Atenciosamente, 

 

 

_______________________________                                      Ji-Paraná, xx de xxxx de 2018. 

Ana Flávia Moreira Camargo 

Matricula: 201621870 

 

 

Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Eu, de forma livre e esclarecida, consinto em participar deste estudo e declaro ter recebido 

uma cópia deste termo de consentimento. 

 

 

_______________________________                            Ji-Paraná, ___ de ________ de 2018. 

Nome e assinatura do participante 
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APÊNDICE B – FORMULÁRIO DO PERFIL DAS EDUCADORAS 
 

 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO ESCOLAR 
MESTRADO PROFISSIONAL 

 
FORMULÁRIO DO PERFIL DAS PROFESSORAS 

 
1. DADOS DA IDENTIFICAÇÃO 
Nome:___________________________________________________________ 
E-mail:__________________________________________________________ 
Telefone:________________________________________________________ 

 
1. Sexo: (   ) Masculino        (   ) Feminino 

 
2. Idade: 
 
(   )  Até 24 Anos                (   ) 36 a 40 Anos    (   ) 51 a 55 Anos  
(   )  25 a 29 Anos               (   ) 41 a 45 Anos    (   ) 56 a 60 Anos  
(   )  30 a 35 Anos               (   ) 46 a 50 Anos    (   ) Desejo não responder. 
 

3. Tem Filhos?    (   ) Não     (   ) Sim. Quantos?_________ 
 

4. Nível de escolaridade: 
 

(  ) Ensino Fundamental incompleto;                 
(  ) Ensino Fundamental completo;                    
(  ) Ensino Médio incompleto;                            
(  ) Ensino Médio completo - Curso: ________________ Ano de conclusão: _______                               
(  ) Ensino Superior incompleto; 
(  ) Ensino Superior completo - Curso: ______________ Ano de Conclusão: ______ 

 
-  Instituição:______________________________ 

 
(   ) Pública       (   ) Privada 
 
(  ) Especialização - Curso: ________________________Ano de Conclusão: ______ 

 
  -  Instituição:_____________________________________ 

 
(   )Pública  (   ) Privada 
 
(   ) Mestrado - Curso: ____________________________Ano de Conclusão: ______ 
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 -  Instituição:_________________________________________ 

 
(   ) Pública      (   ) Privada 
 

(  ) Doutorado - Curso: ___________________________Ano de Conclusão: ______ 
 
-  Instituição:_________________________________________ 

 
(   )Pública       (   )  Privada 
 

5. Realiza algum curso atualmente? 
 

(   ) Não           (   ) Sim. 
 
Qual?_________________________________________________________ 
 

2. DADOS PROFISSIONAIS 
 

1. Nome da 
Instituição:___________________________________________________ 

 
2. Qual o cargo ou função que executa atualmente nesta instituição: 

 
________________________________________________________________ 
 

3. Qual a faixa etária que você trabalha na Educação Infantil atualmente: 
 

(    ) 0 a 2 Anos;                      (   ) 3 a 4 Anos; 
(    ) 2 a 3 Anos;                      (   ) 4 a 6 Anos; 

 
4. Qual situação profissional na Instituição: 

 
(   ) Efetivo(a);                (   ) Substituto(a);           Outro: __________________ 

 
5. Há quanto tempo é servidor público (considere o tempo de professor substituto): 

 
(   ) Menos de 1 Ano;         (   ) 10 a 15 Anos; 
(   ) 1 a 5 Anos;                   (   ) 15 a 20 Anos; 
(   ) 5 a 10 Anos;                 (   ) Mais de 20 Anos; 

 
6. Qual sua carga horária? 

 
(   ) 20 Horas 
(   ) 30 Horas 
(   ) 40 Horas 
Outra: ________________ 

 
7. Há quanto tempo trabalha na Educação Infantil? (Considere todas as instituições 

em que já trabalhou, como professora ou auxiliar). 
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(   )Menos de 1 Ano;            (   ) 10 a 15 Anos; 
(   ) 1 a 5 Anos;                    (   ) 15 a 20 Anos; 
(   ) 5 a 10 Anos;                  (   ) Mais de 20 Anos; 

 
3. AÇÃO DOCENTE COM OS BEBÊS 
1. Quantas crianças tem em sua sala?  

 
R:__________________________ 

 
2. Sobre o grupo de bebês e o número de adultos para suprir a necessidade, você 

avalia: 
 

(   ) ótimo          (   ) Bom         (   ) Regular        (   ) Ruim 
 
 

Justifique sua resposta: 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 
3. Descreva como ocorre a rotina da instituição, quais as ações que se realiza junto 

ao grupo de bebês (Da chegada a saída das crianças). 
 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
4. O desenvolvimento das ações pedagógicas é realizado por meio do planejamento? 

 
(    ) Não                                 (   ) Sim                              
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5. Com que frequência? 
 

(    ) Diário                    (   ) Semanal                     (   ) Mensal                     (   ) Anual 
 

6. Descreva as principais atividades, brincadeiras realizadas com as crianças no 
período em que estão na creche. 

 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
__ 
 
4. JORNADA DE TRABALHO 
1. Atualmente trabalha em outra instituição? 

 
(   ) Sim (Respondas as questões em anexo I)           (   )Não 

 
 

Ji-Paraná, ____de _________________de ________. 
 
 

Agradecemos sua colaboração! 
 
 

Obrigada!!! 
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INFORMAÇÕES DA OUTRA INSTITUIÇÃO 
 

1. DADOS PROFISSIONAIS 
 

2. Nome da 
Instituição:___________________________________________________ 

 
3. Nesta instituição você trabalha com a Educação Infantil? 

 
(   ) Sim. Qual faixa etária?_________________________________      (  ) Não  
 

4. Qual o cargo ou função que executa atualmente nesta instituição: 
 

__________________________________________________________________ 
 

5. Qual situação profissional na Instituição: 
 

(   ) Temporário;             (   ) Concursado;           (   ) Contratado          (   ) Estagiário                     
 
Outro.__________________ 

 
6. Há quanto tempo está nesta instituição: 

 
(   ) Menos de 1 Ano;         (   ) 10 a 15 Anos; 
(   ) 1 a 5 Anos;                   (   ) 15 a 20 Anos; 
(   ) 5 a 10 Anos;                 (   ) Mais de 20 Anos; 

 
7. Qual sua carga horária? 

 
(   ) 20 Horas 
(   ) 30 Horas 
(   ) 40 Horas 
Outra: ________________ 
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APÊNDICE C – CRONOGRAMA OBSERVAÇÃO PARTICIPANTE 
 

1. CRONOGRAMA DE OBSERVAÇÃO - BERÇÁRIO 
OBSERVAÇÃO CARACTERIZAÇÃO PERÍODO 

10/04/2018  07:00hs às 17:30hs 
11/04/2018  07:00hs às 17:30hs 
12/04/2018  07:00hs às 17:30hs 
13/04/2018  07:00hs às 17:30hs 
24/04/2018  07:00hs às 17:30hs 
26/04/2018  07:00hs às 17:30hs 
03/05/2018  07:00hs às 17:30hs 
07/05/2018  07:00hs às 17:30hs 
 

2. CRONOGRAMA DE OBSERVAÇÃO – MATERNAL I 
OBSERVAÇÃO CARACTERIZAÇÃO PERÍODO 

16/04/2018  07:00hs às 11:30hs 
17/04/2018  07:00hs às 11:30hs 
18/04/2018  07:00hs às 11:30hs 
19/04/2018  07:00hs às 11:30hs 
20/04/2018  07:00hs às 11:30hs 
23/04/2018  07:00hs às 11:30hs 
25/04/2018  07:00hs às 11:30hs 
27/04/2018  07:00hs às 11:30hs 
30/04/2018  07:00hs às 11:30hs 
02/05/2018  07:00hs às 11:30hs 
08/05/2018  07:00hs às 11:30hs 
10/05/2018  07:00hs às 11:30hs 

 
3. CRONOGRAMA DE OBSERVAÇÃO – MATERNAL II 

OBSERVAÇÃO CARACTERIZAÇÃO PERÍODO 
16/04/2018  13:00hs às 17:30hs 
17/04/2018  13:00hs às 17:30hs 
18/04/2018  13:00hs às 17:30hs 
19/04/2018  13:00hs às 17:30hs 
20/04/2018  13:00hs às 17:30hs 
23/04/2018  13:00hs às 17:30hs 
25/04/2018  13:00hs às 17:30hs 
27/04/2018  13:00hs às 17:30hs 
30/04/2018  13:00hs às 17:30hs 
02/05/2018  13:00hs às 17:30hs 
08/05/2018  13:00hs às 17:30hs 
10/05/2018  13:00hs às 17:30hs 
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APÊNDICE D – ROTEIRO DO GRUPO FOCAL 
 
 

 
 

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO ESCOLAR 

MESTRADO PROFISSIONAL 
 

ROTEIRO PARA GRUPO FOCAL COM EDUCADORAS E AUXILIARES DA 
PRIMEIRA ETAPA DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO CENTRO MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO INFANTIL NOSSO LAR 
 

1. Temáticas investigadas 
 

o Os conceitos de tecnologia, tecnologias educacionais e tecnologias digitais.  
o As tecnologias presentes nos espaços da creche e quais fazem parte da 

prática docente com as crianças pequenas e os bebês. 
o Possibilidade de ampliação das tecnologias nos espaços de educação 

infantil e quais poderiam ser integradas à prática docente com bebês e 
crianças bem pequenas. 

o Relação das educadoras com a tecnologia no espaço escolar – 
comunicação, pesquisa e planejamento. 

o Ralação das crianças bem pequenas e bebês com a tecnologia no espaço 
escolar. 

 

2. Objetivo 
Investigar, a partir dos relatos, o que as educadoras e as auxiliares 
entendem sobre tecnologia, sua abrangência e aplicabilidade, bem como 
se são cientes do uso da tecnologia na prática pedagógica para a promoção 
do desenvolvimento integral das crianças bem pequenas e dos bebês no 
cotidiano da creche.   

 

3. Questões Orientadoras  
a) Na sua concepção, o que é tecnologia? 
b) Que tecnologia você mais utiliza no seu dia-a-dia? 
c) De que falamos quando falamos em tecnologia na escola de educação 

infantil? 
d) Atuando na primeira etapa da educação básica, a educação infantil, e 

considerando a idade dos bebês e das crianças bem pequenas, vocês 
encontram dificuldades para desenvolver atividades com elas? Por quê? 

e) Que materiais vocês utilizam em suas propostas de atividades e como 
os conseguem? 
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f) Como é feito o planejamento das atividades das crianças? Utilizam 
algum recurso tecnológicos digital e não digital? Com que frequência: 
em todas as aulas, em alguns dias, etc.? 

g) Na opinião de vocês, é possível utilizar a tecnologia nas atividades 
cotidianas da creche? Por quê?   
 

h) Consideram que a tecnologia está presente durante sua prática 
pedagógica com as crianças bem pequenas e com os bebês? Explique 
de que maneira isso acontece:  

i) Vocês acreditam que a tecnologia pode auxiliar no desenvolvimento 
integral da criança bem pequena ou do bebê? 

j) Vocês se consideram educadoras que fazem o uso de tecnologias em 
sua prática pedagógica, com as crianças bem pequenas ou bebês? 

k) Vocês acreditam que podemos melhorar ainda mais a qualidade do uso 
de tecnologias na educação infantil com crianças bem pequenas e com 
os bebês? Gostariam de capacitações ou oficinas nesse sentido? O que 
sugerem? 

l) O que mais desejam comentar?  
 
 

Ji-Paraná/RO, ........ de ..................... de 2018 
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APÊNDICE E – PROJETO DE INTERVENÇÃO 
 

 
 

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO ESCOLAR 

MESTRADO PROFISSIONAL 
 

''PROJETO DE INTERVENÇÃO" 
 
 
 
1 IDENTIFICAÇÃO 

 
Mestranda: Ana Flávia Moreira Camargo; 
Orientadora: Profa. Dra. Juracy Machado Pacífico; 
Instituição: Centro Municipal de Educação Infantil e Creche Nosso Lar; 
Público Alvo: Educadoras das turmas de 0 a 3 anos; 
Período de realização: Outubro 2018; 
 
 
 
2 JUSTIFICATIVA 
 

A pesquisa intitulada “Tecnologia na Educação infantil: a (in)visibilidade no 

contexto da creche” traz uma inquietude reflexiva quanto ao uso da tecnologia digital 

por crianças tão pequenas como vemos frequentemente em praças, supermercados 

e restaurantes. E nos indagamos como as educadoras na creche acolhe essas 

tecnologias em sua prática pedagógica.  

Com isso buscamos investigar como as educadoras compreendem, utilizam e 

classificam as tecnologias como potencializadora do desenvolvimento infantil no 

cotidiano das turmas do Berçário, Maternal I e Maternal II do Centro Municipal de 

Educação Infantil e creche Nosso Lar no município de Ji-Paraná, Rondônia. 

Inicialmente foram realizadas 40 horas de observação em cada turma, 

totalizando 120 horas; o que nos possibilitou uma aproximação com a realidade das 

crianças e das educadoras com registro em diário de campo da rotina de atividades 

desenvolvidas nos espaços da escola.  

Posteriormente, organizamos os dados coletados durante a observação e 

planejamos o grupo focal afim de compreender alguns elementos, com a execução do 
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grupo focal nos ajudou a perceber como as educadoras classificam a tecnologia e 

como fazem o uso em seu cotidiano, se as reconhecem como materiais que 

possibilitem o desenvolvimento infantil e algumas analises já nos possibilitaram 

reflexões alusivas ao tema. 

Considerando a emersão de alguns elementos durante a observação e também 

no grupo focal, tornou-se necessário realizar oficinas de estudo com as educadoras, 

afim de refletir com o grupo esses elementos com intuito de enfatizar pontos positivos 

e discutirmos as situações que precisam ser repensadas.  

Sendo a escola de educação infantil um espaço a se considerar a criança como 

protagonista do seu conhecimento e aprendizagem, promovendo oportunidade do 

desenvolvimento integral do bebê e da criança pequena, vimos que é importante 

estabelecer uma reflexão junto com as educadoras sobre a presença das tecnologias, 

bem como seu conceito e classificação conforme aportes teóricos e documentos 

legais vigentes atualmente no campo da educação infantil, mais precisamente da 

creche e para tanto a elaboração e planejamento de encontros por meio de oficinas 

se torna necessário. 

 
3 OBJETIVOS 
 
- Analisar, junto às educadoras, alguns aspectos que emergiram durante o período de 

observação em relação ao uso das tecnologias com crianças em idade de zero a três 

anos e que foram registrados pela pesquisadora; 

- Desenvolver estudos sobre os documentos norteadores da educação infantil 

(creche): Referenciais Curriculares para Educação Infantil; Resolução 05/2009; 

Manual de Brinquedos e Brincadeiras na Creche; referentes aos aspectos elucidados 

na observação e no grupo focal; 

- Destacar e discutir com as educadoras as tecnologias mais presentes no cotidiano 

da escola e contribuir com o planejamento e realização de atividades que promovam 

o desenvolvimento integral da criança de zero a três anos; 

- Produzir, com as educadoras, canais de comunicação em redes sociais para 

possibilitar a socialização de propostas de trabalho com o uso das tecnologias com 

crianças de zero a três anos. 
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4 AÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS 
 

As oficinas acontecerão no espaço do Centro Municipal de Educação Infantil e 

creche Nosso lar e abrangerá as educadoras do berçário, maternal I e Maternal II, sob 

orientação da pesquisadora. Serão 03 (três) encontros de reflexão e formação com 

duração de 4 (quatro) horas cada encontro. Havendo necessidade serão 

acrescentados mais encontros até que sejam atingidos os objetivos. 

Para a realização das atividades formativas foram organizadas ações que 

detalharemos a seguir:  

Ação 1: Apresentação da proposta formativa à direção e às educadoras e 

agendamento de data e horário possíveis com as mesmas para a realização das 

oficinas; 

Ação 2: Entregar às educadoras o guia sistematizado e organizado com as 

atividades elaboradas conjuntamente. A pesquisadora assume o compromisso de 

realizar o acompanhamento da rede social desenvolvida pelas educadoras para 

compartilhar suas experiências, auxiliando nas discussões e publicações. 
 
5 PLANEJAMENTO DAS OFICINAS COM DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES  
 
 Apresentamos, a seguir, o planejamento detalhado das propostas de oficinas a 

serem realizadas com as educadoras. 

 
Oficina 1: Revendo Conceitos e (Des)Construindo Ideias  

 
Ações Específicas da Oficina 1: 
 
a)Estudo formativo sobre o conceito amplo de tecnologia, tecnologia na 

educação infantil e tecnologia na creche nos referenciais teóricos e nos documentos 

legais pertinentes; 

b) Reflexão sobre o conceito de desenvolvimento integral da criança e do bebê, 

por meio de aportes teóricos e documentos legais; 

c) Reflexão sobre evidências de como as tecnologias podem ser 

potencializadoras ou redutoras do processo de desenvolvimento integral da criança 

de zero a três anos; 
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Quadro 1 - Detalhamento da Oficina 1 

Data Atividades 
Detalhamento/desenvolvimento 

das atividades 
(Com indicação de textos) 

Materiais a 
serem 

utilizados 

24/10/2018 

1 Elucidar sobre 
o conceito 
tecnologia, sua 
evolução como 
uma técnica. Os 
conceitos de 
sociedade da 
Informação e as 
mudanças na 
educação. 

Realizar a leitura do Livro: 
Educação e Tecnologia o ritmo da 
informação (Vani Moreira Kenski) 
- Capitulo 1: O que são 
tecnologias e por que elas são 
essenciais (p.15-25); 
- Vídeo: Evolução das tecnologias 
na educação* 
Refletir sobre a relação que as 
educadoras fazem entre a 
tecnologia e sociedade. 

 
 
 
- Computador; 
- Datashow; 
-Slides; 
- Material 
impresso; 

24/10/2018 

2 As tecnologias 
digitais no 
contexto da 
infância e na 
Educação 
Infantil. 

 
Leitura do Artigo: Infância, mídias 
e aprendizagem: autodidaxia e 
colaboração (Maria Luiza Belloni 
e Nilza Godoy Gomes); 

 
- Computador; 
- Datashow; 
-Slides; 
- Material 
impresso; 

24/10/2018 

3 O que os 
documentos 
preconizam 
sobre o uso das 
Tecnologias na 
Educação 
Infantil? E na 
creche? 

Investigar na Resolução 05/2009 
– Art.9° Parágrafo XII; 
- Manual de Brinquedos e 
brincadeiras nas creches – 
Capitulo: Brincadeiras e 
Tecnologia (p.58); 

 
- Computador; 
- Datashow; 
-Slides; 
- Material 
impresso; 

24/10/2018 

4 Contextualizar 
desenvolvimento 
integral da 
criança a partir 
dos documentos 
legais aos 
aportes teóricos; 

-Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação – Art.29°; 
Leitura do Artigo: 
Desenvolvimento Infantil: análise 
de um novo conceito (Juliana 
Martins de Souza e Maria de La 
ÓRamalho Veríssimo); 

 
- Computador; 
- Datashow; 
-Slides; 
- Material 
impresso; 

24/10/2018 

5 Contextualizar 
desenvolvimento 
integral da 
criança no 
espaço da 
creche; 
As tecnologias 
como 
potencializadores 
ou redutoras do 
desenvolvimento 
infantil 

 
 
- Leitura do artigo: A criança de 0 
a 3 anos e o mundo digital 
(Cláudia Mascarehas Fernandes, 
Evelyn Eisenstein, Eduardo Jorge 
Custódio da Silva); 
- Apresentar o portal da 
Sociedade Brasileira de Pediatria; 

 
 
 
- Computador; 
- Datashow; 
-Slides; 
- Material 
impresso; 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora em 2018. 
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Oficina 2: Análise da Prática Pedagógica e... (Re)Pensar como Imperativo 
Profissional 
 

Ações Específicas da Oficina 2: 
a) Apresentação de aspectos destacados pela pesquisadora durante as 

observações e o grupo focal sobre o uso das tecnologias na prática das educadoras 

da creche;  

b) Reflexão sobre os conceitos estudados anteriormente, evidenciando o que 

poderá ser potencializado, modificado, retirado ou transformado a partir dos usos das 

tecnologias já existentes nas práticas das educadoras. 
c) Descrição e discussão sobreas tecnologias que as educadoras mais utilizam 

e as que gostariam de utilizar na prática docente; 

d) Levantamento de atividades que utilizem as tecnologias e que são 

promotoras do desenvolvimento integral das crianças de zero a três anos; 

e) Elaboração de um guia de atividades para cada tecnologia existente ou que 

poderá se fazer presente nas práticas pedagógicas evidenciando a potencialidade que 

esta promove ao desenvolvimento integral das crianças de zero a três anos;  

 
Quadro 2 - Detalhamento da Oficina 2 

Data Atividades 
Detalhamento/desenvolvimento 

das atividades 
(Com indicação de textos) 

Materiais a 
serem 

utilizados 

25/10/2018 

 
1 Análise de 
algumas práticas 
observadas no 
desenvolvimento 
de tecnologias. 

- Apresentação de fotos de 
algumas atividades que 
envolveram a produção de 
tecnologias como promotoras do 
desenvolvimento infantil e 
investigar quais outras propostas 
possíveis. 

 
- Computador; 
- Datashow; 
- Fotos; 
-Slides; 
 

25/10/2018 

 
 
 
2 Análise de 
algumas práticas 
observadas no 
uso das 
tecnologias 
digitais; 

- Apresentação de fotos no uso da 
televisão – Como pensar em 
práticas no uso da televisão como 
promotoras do desenvolvimento 
infantil? 
- Apresentação de fotos no uso do 
celular como registro e avaliação; 
- O uso do celular na prática com 
as crianças - Como pensar em 
práticas no uso da televisão como 
promotoras do desenvolvimento 
infantil?  

 
 
 
- Computador; 
- Datashow; 
- Fotos; 
-Slides; 
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25/10/2018 

3 Investigarcom 
as educadoras 
práticas com uso 
de tecnologias 
que promovam o 
desenvolvimento 
infantil. 

 
- Pesquisa nas redes sociais, 
blogs, sites; 
- Manual de brinquedos e 
Brincadeiras na creche; 
- Trazer para o próximo encontro 
outras sugestões; 

 
 
- Computador; 
- Datashow; 
 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora em 2018. 

 
Oficina 3: Criar, Produzir, Divulgar... e Pesquisar como Possibilidade 
 

a) Revisão do guia de atividades elaborado e realização dos ajustes junto com 

as educadoras, utilizando-se de muitas imagens demonstrativas; 

b) Desenvolvimento de um canal de vídeos ou página nas redes sociais que as 

educadoras acreditem ser interessante para que possam compartilhar suas 

experiências e troca de informações com outras educadoras de creche;  

 
Quadro 3 - Detalhamento da Oficina 3 

Data Atividades 
Detalhamento/desenvolvimento 

das atividades 
(Com indicação de textos) 

Materiais a 
serem 

utilizados 

29/10/2018 

1 Revisar as 
atividades 
selecionadas e 
agregar as 
pesquisadas 
como sugestão;  

- Apresentar o guia organizado e 
revisar junto com as educadoras 
as atividades propostas; 
- Acrescentar algumas atividades 
que foram pesquisadas e concluir 
o guia de atividades; 

 
 
-Computador; 
- Datashow; 
 

29/10/2018 

2 Desenvolver 
uma página na 
rede social ou 
um perfil de 
vídeos para 
compartilhar as 
práticas 
desenvolvidas 
pelas 
educadoras; 

- Criar passo a passo a página no 
na rede social (grupo ou 
individual) para compartilharem 
as práticas desenvolvidas com as 
crianças; 
- Criar o canal de vídeos no portal 
escolhido pelo grupo para 
compartilhamento de vídeos e 
interligar com a página na rede 
social. 

 
- Computador; 
- Datashow; 
 

29/102018 

3 Conscientizar 
sobre a 
divulgação de 
imagem das 
crianças nas 
redes sociais. 
Enfatizar sobre a 
proposta de 

 
 
- Pesquisar sites, blogs, redes 
sociais e observar a postagem de 
outras educadoras e refletir sobre 
a autorização de imagem durante 
as atividades  

 
 
 
 
- Computador; 
- Datashow 
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divulgar o 
objetivo, 
planejamento da 
atividade.  

Fonte: Elaborado pela pesquisadora em 2018. 
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ANEXO B – PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE
RONDÔNIA - UNIR

PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP

Pesquisador:
Título da Pesquisa:

Instituição Proponente:

Versão:
CAAE:

Tecnologia na educação infantil: A invisibilidade no contexto da creche
Ana Flávia Moreira

Universidade Federal de Rondônia - UNIR

1
85125418.5.0000.5300

Área Temática:

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA

Número do Parecer: 2.585.937

DADOS DO PARECER

Trata-se de um projeto de pesquisa do PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO ESCOLAR
MESTRADO PROFISSIONAL da Universidade Federal de Rondônia- UNIR.

Apresentação do Projeto:

Analisar o uso de tecnologias nas práticas pedagógicas da creche e como as
professoras classificam visando a promoção do desenvolvimento de crianças de zero a
três anos.

Objetivo da Pesquisa:

Riscos:
Ressaltamos que esta pesquisa possui riscos mínimos aos sujeitos envolvidos, pois demanda tempo para
responder questionários, participar de entrevistas e das reuniões do grupo de estudos. A participação nesta
pesquisa não traz complicações legais. Os procedimentos adotados nesta pesquisa obedecem aos Critérios
da Ética em Pesquisa com Seres Humanos conforme Resolução No. 466/12 do Conselho Nacional de
Saúde.
Nenhum dos procedimentos usados oferecem riscos à sua dignidade.
Benefícios:
Esta pesquisa alcancara a dimensao social, com beneficios para a comunidade que utiliza a creche no
município de Jí-Paraná/RO. Para as professoras afim de compreender melhor onde estão inseridas as
tecnologias e camo utiliza-la em favor do desenvolvimento infantil.

Avaliação dos Riscos e Benefícios:

Financiamento PróprioPatrocinador Principal:

78.000-000

(69)1182-2111 E-mail: cepunir@yahoo.com.br

Endereço:
Bairro: CEP:

Telefone:

Avenida Presidente Dutra, 2965 campus José R.
Centro

UF: Município:RO PORTO VELHO
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Continuação do Parecer: 2.585.937

A pesquisa é bem interessante, por que pretende contribuir com a reflexão sobre como as professoras
reconhecem, utilizam e classificam os materiais e equipamentos
tecnológicos dentro do ambiente da creche e como estes materiais e equipamentos
podem ser utilizados no processo de desenvolvimento educativo e integral da criança no contexto da creche
no Centro Municipal de Educação Infantil Nosso Lar, no município de Ji-Paraná.

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa:

O documento apresentou todos os termos obrigatórios atendendo a Resolução vigente 466/12 CNS.
Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória:

Não há.
Recomendações:

Aprovado.
Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações:

Considerações Finais a critério do CEP:

Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados:
Tipo Documento Arquivo Postagem Autor Situação

Informações Básicas
do Projeto

PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_P
ROJETO_1079957.pdf

03/03/2018
17:42:25

Aceito

Outros Formularioestrutural.pdf 03/03/2018
17:41:05

Ana Flávia Moreira Aceito

Outros Formularioprofessores.pdf 03/03/2018
17:40:35

Ana Flávia Moreira Aceito

TCLE / Termos de
Assentimento /
Justificativa de
Ausência

Termodeconsentimentolivreeesclarecido
.pdf

03/03/2018
17:39:43

Ana Flávia Moreira Aceito

Projeto Detalhado /
Brochura
Investigador

Projetodepesquisa.pdf 03/03/2018
17:39:21

Ana Flávia Moreira Aceito

Orçamento orcamento.pdf 03/03/2018
17:38:47

Ana Flávia Moreira Aceito

Declaração de
Instituição e
Infraestrutura

CartadeAnuencia.pdf 03/03/2018
17:37:31

Ana Flávia Moreira Aceito

Cronograma Cronograma.pdf 03/03/2018
17:37:04

Ana Flávia Moreira Aceito

78.000-000

(69)1182-2111 E-mail: cepunir@yahoo.com.br

Endereço:
Bairro: CEP:

Telefone:

Avenida Presidente Dutra, 2965 campus José R.
Centro

UF: Município:RO PORTO VELHO
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Continuação do Parecer: 2.585.937

PORTO VELHO, 06 de Abril de 2018

Edson dos Santos Farias
(Coordenador)

Assinado por:

Folha de Rosto FolhadeRosto.pdf 03/03/2018
17:36:41

Ana Flávia Moreira Aceito

Situação do Parecer:
Aprovado
Necessita Apreciação da CONEP:
Não

78.000-000

(69)1182-2111 E-mail: cepunir@yahoo.com.br

Endereço:
Bairro: CEP:

Telefone:

Avenida Presidente Dutra, 2965 campus José R.
Centro

UF: Município:RO PORTO VELHO
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ANEXO C – FORMULÁRIO DE INFRAESTRUTURA DO CMEI NOSSO LAR 
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