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RESUMO 

 

 

Esta pesquisa tem por objetivo refletir sobre o alimentar, repousar, brincar e aprender de 

uma creche no decorrer do dia-a-dia e destacando as funções dos profissionais que atuam 

na área da educação. O texto apresenta a trajetória da inserção das crianças na creche, 

quando a mãe o deixa para trabalhar e quais as dificuldades as crianças enfrentam ao ser 

inserida no âmbito escolar. Para o desenvolvimento da minha escrita trabalhei com 

teóricos que retratam a trajetória da criança na inserção do âmbito escolar. Busquei me 

relacionar com todos, entender, participar e aprender de forma geral os aspectos que 

envolvem o cotidiano escolar. Minha pesquisa foi de campo onde busquei e obtive 

conhecimentos, que foram importantes para o desenvolvimento da minha escrita. 

Trabalhei com imagens onde busquei entender, e falar um pouco de cada uma na minha 

escrita. 

 

Palavra Chave: Alimentar. Repousar. Brincar e Aprender. Espaço Escolar. 

 

  



 

ABSTRACT 

 

 

This research aims to reflect on the food, rest, play and learn of a day care center during 

the day-to-day and highlighting the functions of professionals who work in the area of 

education. The text presents the trajectory of the insertion of the children in the day care 

center, when the mother leaves it to work and what difficulties the children face when 

being inserted in the school scope. For the development of my writing, I worked with 

theorists who portray the child's trajectory in the insertion of the school environment. I 

have sought to relate to everyone, to understand, to participate and to learn in a general 

way the aspects that involve everyday school life. My research was from the field where 

I searched and obtained knowledge, which was important for the development of my 

writing. I worked with images where I tried to understand, and to speak a little of each 

one in my writing. 

 

Word Keys: Food, rest, play and learn, school space. 

 



 

LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS 

 

 

 

UFF – Universidade Federal Fluminense 

 

INFES – Instituto do Noroeste Fluminense de Educação Superior 

 

LDB – Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional 

 



 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

 

 

Figura 01 Cadeiras Empilhadas com Mochilas..............................................................25 

 

 

 

Figura 02 Fraldário.........................................................................................................29 

 

 

 

Figura 03 Cardápio da Semana.......................................................................................30 

 

 

 

 

Figura 04 Um dia da semana quarta-feira......................................................................31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SUMÁRIO 

 

1 Introdução, Objetivo e justificativa  ............................................................................. 12 

 

2 Metodologia de Pesquisa .............................................................................................. 20 

 

3 Alimentar e Repousar ................................................................................................... 23 

 

4 Brincar e aprender ........................................................................................................ 32 

 

Conclusão ........................................................................................................................ 37 

 

Referências Bibliográficas ............................................................................................... 39 

 

Anexos ............................................................................................................................. 40



12 

 

1 INTRODUÇÃO, OBJETIVOS E JUSTIFICATIVA 

 

 

Embora o papel da mulher na sociedade tenha modificado no decorrer dos tempos, 

a tarefa por cuidar dos filhos sempre foi prioritariamente dela. Precisando ajustar a vida 

doméstica com a vida do trabalho, a mulher sempre encontrou dificuldades para conciliar 

a educação e cuidados dos filhos e o cumprimento da jornada de trabalho. 

A creche foi criada para atender crianças pequenas cujas mães têm que sair de 

casa para trabalhar e não tem com quem deixar, geralmente são donas de casa que, além 

de trabalhar fora, têm compromissos com os afazeres do lar. Segundo Oliveira (1988) a 

maioria dos homens trabalhavam em lavouras e as mulheres trabalhavam nas fábricas 

como operárias, sendo assim, ao saírem de casa para trabalhar, acabavam tendo que 

arrumar mulheres para tomar conta dos seus filhos, em troca de dinheiro. Ao decorrer do 

tempo, foram criadas em várias cidades do estado, vilas operárias, clubes esportivos e 

creches para os filhos das operárias, sendo propriedade das empresas para as mães 

operárias que trabalham e não tem apoio de ninguém para cuidar de seus filhos. A creche 

nasce, portanto a partir de uma lógica assistencialista, que é a lógica de “cuidar”. Nesse 

início, não havia a preocupação com o “educar”. O interesse do empresário era tão 

somente o de aumentar a produção da operária, por isso ele abrigava seus filhos: 

 

 

O fato de o filho da operária estar sendo atendido em creches ou escolas 

maternais pelas fábricas passou, inclusive, a ser reconhecido por alguns 

empresários como trazendo vantagens para a produção da mãe. (OLIVEIRA 

apud PINHEIRO E HALL, 1988).  

 

 

Devido ao apoio que as fábricas passam a oferecer para as mães no caso onde 

passam a deixar seus filhos, em creches criadas pelas fábricas, a produção das mulheres 

passou a gerar um grande desenvolvimento nas indústrias, trazendo um grande lucro para 

as empresas. 

Segundo Oliveira (1988), as creches nas décadas de 1920 a 1950 tinham como 

responsabilidade as entidades filantrópicas e religiosas, com o tempo as entidades passam 

a receber o apoio financeiro do governo e doação de famílias com condições financeiras 

elevadas. As crianças eram bem cuidadas, o que importava era a alimentação, higiene e 
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condições físicas da criança. Nesta época, portanto, não era valorizado o trabalho da 

educação, e sim o atendimento das necessidades das crianças. 

 

 

Antes de pensarmos em padrão de atendimento, nós temos que oportunizar a 

todas as crianças brasileiras o atendimento às necessidades mais prementes, as 

suas necessidades físicas. (KUHLMANN JR. apud VIEIRA ,1986, p. 11) 

 

  

 Segundo Kramer (2006) com o decorrer do tempo e com a falta de verbas para 

sustentar as despesas da educação infantil, a creche passou a atender crianças de 0 a 3 

anos, e as de 4 a 6 anos que seriam Pré-escolas. Pois a educação infantil desde a 

constituição de 1988, direito as crianças, dever do Estado e opção da família, desde a 

LDB de 1996 que é a primeira etapa da educação básica. Nós anos de 1970 a educação 

voltada a crianças de 0 a 6 anos defendia a educação compensatória para as crianças das 

camadas populares. A educação infantil e ensino fundamental ambas envolvem 

conhecimentos afetivos, saberes, requerem cuidados e atenção, as crianças aprendem na 

prática e gostam de aprender pois, brincadeira e alegria estão sempre presentes na 

educação infantil. 

A creche tem sido o primeiro lugar oferecido para as famílias deixarem seus filhos, 

no caso as mães que voltam a trabalhar após a licença maternidade e não têm com quem 

deixar. E também devido às condições financeiras, geralmente elas trabalham para o 

sustento do próprio filho onde tentam dar o possível e necessário para seus filhos. Muitas 

costumam ser mães solteiras, que não têm apoio do pai para ajudar a educar e criar seu 

bebê. Devido a essa separação entre mãe e filho, as crianças sentem muito com a ausência 

e a perda de contato com as mães que, nos primeiros meses, vivem somente para o bebê, 

ficam em casa por conta só da criança. Passado o período da licença de gestação das mães, 

as crianças ao irem para a creche, passam a viver coletivamente com outras crianças e 

pessoas estranhas que não são da família, sendo que no primeiro ano da criança é muito 

importante o cuidar destes contatos.  

Ao realizar o trabalho docente com crianças é necessário o apoio das famílias 

junto com todos que trabalham no âmbito escolar. Ao atuar com as crianças, temos que 

ter um sentimento igual por todos, como afeto, carinho, paciência e dedicação e não como 

um profissional que está atuando na área da educação. Também não somente pelo fato de 

sermos profissionais atuantes na área da educação. Na maioria das vezes as professoras e 

ajudantes de turmas geralmente são mães também, o que facilita o convívio com as 
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crianças, pois todos os profissionais da área da educação precisam estar atentos às 

demandas e acolher as famílias no momento da inserção da criança em seu primeiro 

contato com a educação infantil que geralmente se torna difícil para a família. Para as 

crianças, devido a separação e a ausência, a criança passa a sentir falta dos pais ou alguém 

da família, elas pensam que seus pais não vêm busca-las, não têm noção que no final do 

dia seus pais ou familiares vão estar ali esperando para levá-los para casa. É muito 

importante a contribuição de todos que estão ali trabalhando na creche para que a criança 

consiga se desenvolver com outros coleguinhas e que seus pais consigam trabalhar. 

Rinaldi (2002) retrata que a educação infantil é um serviço integrado para as 

famílias, onde todos precisam estar atentos para a inserção das crianças no seu primeiro 

momento com a educação infantil. 

 

 

No mundo ocidental, a família parece sentir-se solitária desde o momento em 

que a criança nasce. A creche é o lugar que dá apoio à família e aos cidadãos 

de um novo século, de um novo futuro. A nossa geração pode ajudar a 

determinar o futuro de nossas crianças. Esta é a razão pela qual não somente 

devemos trabalhar juntos a fim de entender o que devemos fazer pelas crianças, 

mas também pedir a elas que se tornem bons pais e bons professores e que 

formem uma boa sociedade (BHERING & SARKIS apud RINALDI, 2002, p. 

3).  

 

 

Neste trabalho dedico-me a transcrever aspectos que acontecem no decorrer do 

dia a dia nas creches, os quais se referem ao uso do espaço escolar. Minha pesquisa foi 

realizada através de observações, tendo como intenção resgatar fundos contribuintes para 

minha pesquisa e formação.  

Primeiramente para iniciar minha pesquisa fui até o âmbito escolar pedir 

permissão para os responsáveis da creche se eu poderia fazer minha pesquisa no local e 

que eu trabalharia com imagens e observação.  Ao iniciar minha pesquisa fui observando, 

como é a fala das pessoas, o modo de agir de cada um, o ponto de vista de cada em relação 

ao aprender e brincar.  

Ao começar minha observação na creche fui analisando e observando a prática de   

como as crianças são recebidas no primeiro contato com o núcleo escolar, quais 

dificuldades enfrentam.  E também como elas se adaptam e aprendem com as dificuldades 

do lugar adequado e a falta de materiais para as professoras desenvolver algumas 

atividades, até então como foi relatado por elas, que muitas vezes têm que comprar 

materiais do próprio bolso para trabalhar com as crianças ou então quando estão com 
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alguma atividade em mente, se não houver o material específico, fazem outras atividades 

alternativas com o material que tem na creche. 

 Às vezes imaginamos que a criança que aprende, é aquela que leva folhinhas para 

casa, que sabem ler, mas com a minha participação nas salas de aula, vi que o nosso 

pensamento é totalmente diferente, quando realizado na prática cotidiana. 

 Os pequeninos, quando a professora vai ensinar algo, interagem mesmo não 

sabendo ler, querem ouvir as historinhas contadas, colocar a mão em objetos, sentir tudo 

o que está sendo proporcionado pela educadora, fazem rodinhas para pintar e cantar. É 

provável que não saibam pintar, mas pegam no lápis direitinho e rabiscam tudo, mas para 

eles, estão fazendo o que a professora pediu uns rabiscam demais, outros amassam as 

folhas e com isso eles aprendem. 

 Nas brincadeiras de rodinhas, elas tentam acompanhar, mesmo não sabendo 

cantar, a educadora trabalha com eles em rodinhas, alguns sentidos como de espaço, andar 

para o lado para o outro, ir para a frente, para trás e com isso elas vão aprendendo. E 

sempre coloca para as crianças músicas na hora da rodinha, incentivando a cantar e 

aprender. Algumas destas atividades têm como fundamentação a ideia do behaviorismo, 

ou seja, são atividades ligadas na ideia do comportamento, do treino.  

O behaviorismo, quando se trata do comportamento das crianças, é quando a 

professora desenvolve com os alunos atividades mecânicas do tipo “andar para o lado”, 

ela está trabalhando com a ideia de que é preciso dominar o corpo, para depois aprender. 

Isso é uma prática advinda do behaviorismo que foi criado para melhorar o aprendizado 

e o comportamento do aluno. 

Segundo Skinner (1982) afirma que a pessoa está mais consciente quando está 

mais sensível ao controle do ambiente, ou seja, aumenta sua capacidade de discriminar e 

assim descreve seus comportamentos. Isso significa, para a escola, que quanto mais 

parado e silenciado um corpo, melhor ele aprende. Por isso o comportamento é vigiado o 

tempo todo: as crianças são levadas a ficar sentadas, caladas, olhando para a professora, 

sem interação. O behaviorismo faz acreditar que a aprendizagem acontece nesse corpo 

controlado, e a escola acredita nesta ideia. 

Na sala de aula a professora desenvolve atividades com eles sobre os sentidos, que 

são: tato, olfato, paladar, visão e audição. Ela leva algo para fazer atividades com eles, as 

atividades propostas são, primeiro ela senta todos no chão em rodinhas ai fecha os olhos 

de todos para eles não verem, leva alimentos para eles sentirem o gosto, objetos para 

terem contatos, e algo que faça barulho. As crianças ficam curiosas para saberem o que 
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vai ser feito, e também elas contribuem com a participação. Este é um exemplo de 

behaviorismo, porque reduz o corpo a cinco sentidos, como se as pessoas só vissem com 

os olhos e ouvissem com os ouvidos. É um mecanicismo que a escola carrega. 

Na verdade, criança gosta de coisas que chama sua atenção, gostam de participar 

com os coleguinhas e também chegam em casa e comentam com seus familiares as 

atividades que foram propostas no decorrer do dia. 

Para muitos a escola é fundamental, as vezes chegam em casa não tem com quem 

brincar e conversar, há pais que dão toda atenção a criança, e outros que não podem dar 

devido a trabalhar o dia todo e chegam em casa cansados e não têm condição de dar 

atenção aos filhos, muitos alegam que querem descansar e não conversar. É importante 

falar que está atenção dada aos filhos nada tem a ver com classe social, pois nas famílias 

pobres e nas famílias ricas isso acontece. O grande problema é esta sociedade capitalista 

que devora a todos, não deixando tempo para o lazer, para a família e amizades. 

A contribuição da família é importante para o desenvolver da criança, mesmo 

aprendendo na escola, elas têm que ter um reforço em casa, para poder progredir melhor, 

geralmente a turma tem bastante aluno o que dificulta um pouco a professora dar atenção 

especifica para a criança. Porém, isso é muito complexo. As funções de educar e instruir 

não podem ser de um ou de outro: são de todos. Outra questão é pensar que a família não 

é a “base”, como muitas pessoas afirmam, que a escola precisa de uma família 

“estruturada” para a criança aprender. Quem é que define o que é essa família? O que é 

uma família e como isso afeta a aprendizagem da criança? É uma coisa muito particular, 

não se pode generalizar.  

Segundo Souza (2010) o ato de brincar se destaca como de fundamental 

importância no processo de aprendizagem da criança enquanto ser humano, pois não se 

trata só de um momento de diversão, mas ao mesmo tempo, acontece a formação da 

assimilação de conhecimentos da criança, que é levada para sua vida futura.  

Para muitos as crianças não aprendem com as brincadeiras, mas fui notando na 

sala de aula que elas prestam atenção, tentam imitar os gestos, mesmo não entendendo, 

isso como sendo uma forma de aprendizagem e sim brincadeira, elas me surpreenderam, 

mostraram para min que são capazes, no caso são os pequeninos do berçário. Já os outros 

maiorzinhos já conhecem a letra do seu nome, o dia, o mês, fica na mesa da professora 

em um suporte de madeira a data e o dia, e a professora trabalha com todas as letras e os 

números de um a dez, elas já conseguiram conciliar as duas atividades na hora que a 

professora pergunta, já respondem. 
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 O brincar também faz parte do aprender, nenhuma criança está designada a não 

brincar, o brincar é algo importante na infância de toda criança, faz parte do crescimento 

de toda criança, mesmo com o passar do tempo sempre vão ter em mente que brincaram 

na infância e aprenderam muitas coisas através da brincadeira, onde exercitam a 

imaginação, desenvolvem habilidades, autonomia e trabalha o lado emocional da crianças 

como através dos choros, do olhar, silêncio e sorrisos. 

 

 

Quando a criança brinca, ela cria uma situação imaginária, sendo esta uma 

característica definidora do brinquedo em geral. Nesta situação imaginária, ao 

assumir um papel a criança inicialmente imita o comportamento do adulto tal 

como ele observa em seu contexto (SOUZA apud CERISARA, 2010 p. 10). 

 

 

As crianças na sala de aula brincam com bonecas, carrinhos, panelinhas, bolas, 

elas imaginam, brincam de papai e mamãe e filhinho, vão além da imaginação elas 

alcançam lá na frente, essas são as crianças maiores. Já os pequeninos gostam na verdade 

de brincar uns com os outros as vezes prestam atenção na professora, eles gostam de 

cores, objetos e brinquedos, mesmo assim estão aprendendo e interagindo com os 

momentos vivenciados no decorrer dos dias na sala de aula. 

Na convivência da creche as crianças acabam construindo amizades devido ao 

convívio, no caso passam mais tempo na creche com seus coleguinhas do que em casa, e 

lá elas aprendem a comer, falar as primeiras palavrinhas, a dar o primeiro passinho e 

interagir um com outro. Para muitos, a creche é o local de sobrevivência, é o local onde 

recebem cuidados, carinho e aprendizagem.   

Temos mães cuidadosas que se preocupam com seu filho, sempre estão presentes, 

procuram saber da professora como a criança está se relacionando com os coleguinhas e 

todos que fazem parte da creche, se a criança se alimenta, se faz as suas necessidades 

direitinho e se tem respeito e carinho por todos. 

 A participação da família é importante, ajuda a preservar a criança e no apoio a 

educação, não basta o ensino vir da creche, a educação da família é importante também, 

todos unidos por uma educação de qualidade para seus filhos. Precisamos compreender 

que a educação não é responsabilidade de um somente, é de todos. Em muitos casos a 

família não tem condições de contribuir a partir da lógica da escola, pois pode viver em 

vulnerabilidade social, então a escola precisa aprender a conhecer a família. Essa família 

ideal que a escola espera na verdade não existe, o que existe é a diversidade. 
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Quando há algum problema com a criança, no caso a professora perceba alguma 

diferença ou comportamento estranho, a mãe ou responsável é chamada pela direção da 

escola para conversar, saber de fato o que está levando a criança ao comportamento 

diferente, o âmbito escolar propõe a ajudar no que estiver ao alcance.  

 As professoras me disseram que há reunião com todos os responsáveis pelas 

crianças a cada semestre, é quando elas discutem o que está acontecendo com as crianças 

e quais reclamações as pessoas que cuidam tem. O que é destacado na reunião é que 

algumas crianças, do jeito que acorda vão para a creche, com a mesma fralda que dormiu 

ou então de cocô, que é para os pais passarem a pôr atenção nesta questão e também são 

discutidas algumas atividades que serão desenvolvidas ao longo do ano letivo.  

 As responsáveis pela creche, no caso a diretora e coordenadora pedagógica, 

pedem na reunião que os pais tenham cuidados com as crianças.  

Algumas passam por situações constrangedoras dentro de casa, pais viciados que 

não trabalham e acabam agredindo suas esposas dentro de casa com a criança por perto, 

imagina como fica a cabecinha dessa criança, que chega no outro dia na creche e conta 

para as professoras e coleguinhas o que aconteceu dentro de casa. 

É comum acreditarmos que isso acaba prejudicando o desenvolvimento das 

crianças na sala de aula, ou que isso afeta emocionalmente a criança. Com isso a criança 

acaba não brincando, fica triste, toda criança tem o direito de brincar. Porém, precisamos 

entender que não existe “determinismo”, ou seja, uma ação não causa uma determinada 

reação. É claro que não queremos que criança nenhuma sofra maus tratos em casa, mas é 

importante pensar que o que acontece em casa não determina a aprendizagem da criança. 

É apenas uma parte da sua história, que está criança vai vivenciar e vai organizar na sua 

vida. Minha orientadora um dia me contou de uma menina que foi sua aluna e era ótima 

aluna. Um dia a menina falou enquanto montava uns quebra cabeças que viu o pai dela 

matar a mãe e cortar o corpo em pedaços. O que está menina sente e como isso vai afetar 

a vida dela é algo que somente ela pode saber. Foi uma grande tragédia, mas a escola não 

pode determinar que isso vai impedir a aprendizagem dela. Só ela sabe de si. 

Segundo Souza (2010) a função do brincar não está no brinquedo, no material 

usado, mas sim na atitude subjetiva que a criança demonstra na brincadeira e no tipo de 

atividade exercida na hora da brincadeira. E com isso a falta do brincar para a criança 

pode causar algum tipo de distúrbio, é provável que em cada evolução da criança, o 

brincar vai se modificando ao longo das mudanças encontradas.  
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Ao longo dos dias fui conhecendo cada vez mais as crianças, fui adquirindo 

intimidade e com isso fiquei surpresa com a pergunta de duas alunas. Elas me 

perguntaram coisas de adultos, tia você tem namorado, você beija na boca, e você tem 

filho, logo fiquei espantada a professora olhou para min e disse não se assuste, foi relatado 

pela professora que isso acontece devido ao convívio dentro de casa, que a mãe é 

complexa demais onde a criança acaba aprendendo com a mãe o que não se pode e que é 

algo que não é certo e adequado para idade. 

Este trabalho está dividido em quatro partes. Na I Seção eu apresento a 

metodologia de pesquisa, a qual foi buscada na antropologia. Na antropologia encontrei 

ajuda com orientações para fazer o trabalho de campo nas creches, como observar, como 

anotar o que via. Na Seção II eu falo sobre as práticas de alimentação e repouso nas 

creches, mostrando os espaços disponíveis para isso. Na Seção III eu apresento as 

brincadeiras e aprendizagens da creche, através da mostra de imagens e descrição dos 

espaços. Por fim, faço a conclusão do trabalho. 
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2 METODOLOGIA DE PESQUISA 

 

Para o desenvolvimento deste estudo, minha opção foi por aprender com as 

orientações da Etnografia. Para Rocha e Erckert (2008), a Etnografia é o exercício do 

olhar investigativo, a vivência do outro, pois são vivências múltiplas, olhar e ver para 

além daquilo que é comum para nós, verificando outras dimensões daquilo que 

observamos. 

 A etnografia está relacionada a produzir conhecimentos por meio da observação, 

a estar atento a tudo que acontece como observar e ouvir. É um campo aberto de 

experiências que se torna parte daquele momento observado, se familiarizando e 

pensando que o que foi vivenciado não é meu. Trabalhar com Etnografia ajuda a acessar 

sentimento do outro, a esperar algo de alguém, um olhar... quem trabalha com Etnografia 

sempre espera alguma coisa, algo que a gente tem que buscar para fazer parte da nossa 

pesquisa. 

Como foi relatado, a Etnografia é uma forma de construção de conhecimentos 

empregada pela Antropologia. O método etnográfico é adquirido no decorrer da disciplina 

onde se busca conhecimentos, convivências com as pessoas, observação ao longo do 

tempo. Para a busca de conhecimentos, temos que ir a campo para observar, escutar, 

ouvir, olhar e prestar atenção nos mínimos detalhes, no que acontece ao longo dia e qual 

a realidade do cotidiano escolar e como é inserido por todos. Para que possamos ir a 

campo, temos que ter em mãos um tema como objeto da pesquisa, onde faremos vários 

levantamentos de dados, observações e um olhar atento para resgatar informações. 

 Ao ir a campo com o tema já proposto, temos que procurar nos relacionar com as 

pessoas que trabalham no local para que tenhamos uma boa aceitação e oportunidade para 

adquirir conhecimentos e poder participar do dia a dia e aproveitar várias situações que 

acontecem no decorrer do dia e também aprender com as crianças e os profissionais. Os 

conhecimentos destas pessoas vão ajudar na pesquisa.  

Como pesquisadora e observadora, busco analisar o que é repassado pelos grandes 

profissionais que contribuem para o projeto de pesquisa, prestando atenção às 

experiências necessárias para desenvolver o tema.  

Ao buscar conhecimentos como pesquisadora, é bom ter em mãos um “caderno 

de campo” para ir anotando cada detalhe da observação e resgatando o que for possível, 

fazer tópicos de cada passagem para não esquecermos dos mínimos detalhes e depois 

fazer um relatório do que foi visto e escutado no local de pesquisa. Estas anotações vão 
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ajudar na escrita e no desenvolvimento do projeto. Sendo que eu, como pesquisadora 

tenho que me interessar, me entregar de forma expressiva para conseguir desenvolver a 

minha escrita dentro do possível e também pelas coletas de dados adquiridas ao longo dos 

dias.  

Com isso a Etnografia me ajudará a desenvolver minha pesquisa porque é através 

do saber sobe a Etnografia que pude ter uma noção de como iniciar a minha pesquisa 

dentro do âmbito escolar, como chegar até o local da minha pesquisa, quais relações devo 

obter e realizar com todos que estão trabalhando na educação desde as professoras, 

merendeiras, ajudantes de turmas e outros. 

 Primeiramente busquei entender os procedimentos relacionados com a 

etnografia, como: observação, olhar investigativo e a captura de dados. Tentei aprender 

que a fala de todos que estão ao meu redor contribuirá, de alguma forma, para a escrita 

do meu projeto. É através do meu entender sobe Etnografia que passei a observar, dar 

importância para tudo que as pessoas estão falando, fazendo, e observar algo que para 

mim não tem significado, mas para outro sim. 

 De um modo geral, com a etnografia vi de perto e passei a olhar tudo de forma 

diferente e busquei anotar, fotografar tudo o que acho que vai me ajudar no 

desenvolvimento da minha escrita. Cada dia de observação ficava encantada, nunca era a 

mesma coisa, sempre uma descoberta diferente, um ver e um olhar investigativo, curioso 

e cheio de vontades de saber cada vez mais. 

 Junto às orientações da Etnografia, o trabalho de campo também conta com 

observações e produção de imagens. Para produzir e trabalhar com imagens, busquei 

ajuda em Barthes (1980). Para Barthes havia fotografias em que ocorriam Punctum e 

Studium.  

O punctum, para Barthes, é uma foto que você tira e tem um sentimento por ela, 

você vê além, nunca vai esquecer, te provoca linguagem e te põe a pensar, a conversar 

com a foto e também nunca está na foto.  

O punctum sou eu que crio, ou seja, a imagem tem que te provocar, chamar 

atenção de outra maneira como sentimento por ela, no caso, tem que me ferir. Para 

Barthes, tenho que antes de tudo conversar com a foto e me sentir tocada por ela, nunca 

a esquecerei, e mesmo sendo uma foto tirada no mesmo local, nunca terá o mesmo 

sentido.  
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Studium, para Barthes, tem outro significado: é levado mais para o lado da 

(estética) como bonito, lindo, uma foto feita pela beleza, não tem nenhum significado, ela 

não alcança algo, não te chama atenção e também não te levar a pensar e admira-la.  

O pensar, ver, admirar e entender de Barthes veio a me ajudar na minha pesquisa 

desde ao iniciar a escrita e trabalhar com imagens que, para Barthes, a fotografia tem um 

significado especial.  

Cada foto realizada tem sua importância, e nós, como espectadores, vemos a foto 

com outro sentido. Às vezes olhamos para uma foto só pela beleza e não pelo sentimento 

que está passando, e uma foto mesmo sendo realizada no mesmo local, pelas mesmas 

pessoas, nunca mais será mesma para Barthes. Isso me leva a ter bastante atenção na 

minha pesquisa ao trabalhar com imagens, a observar bem as imagens na qual pude tirar 

foto e trabalhar com a imagem e ver se ela realmente despertou um sentimento em mim, 

e se será importante para o desenvolvimento da minha pesquisa.  

Para desenvolver minha escrita fui a creche em busca de imagens para minha 

pesquisa e fatos que acontecem dentro do cotidiano escolar, produzi quarenta imagens e 

inseri quatro neste trabalho. Durante a produção das imagens na creche tive o cuidado de 

buscar algo que tenha um significado importante para mim, que me chamou atenção e 

que eu possa sempre ter a imagem em mente. Após a produção das imagens, observei 

cuidadosamente cada uma delas para escolher as imagens com as quais eu trabalharia. Eu 

tinha quarenta imagens, e dentre estas, selecionei quatro imagens para incluir neste 

trabalho. Assim, na seção seguinte, apresento as imagens e estabeleço conversas com elas. 
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3 ALIMENTAR E REPOUSAR 

 

Quando planejamos uma pesquisa, organizamos o cronograma e o que vamos 

fazer. Nesta fase parece tudo muito simples, como se tudo fosse acontecer como 

planejado, mas não é assim. Para desenvolver este TCC precisei buscar muito, caminhar 

muito e tantas vezes sem conseguir nada. 

Ao iniciar minha pesquisa, liguei para a Secretaria de Educação de Santo Antônio 

de Pádua, em busca de dados que contribuíssem para minha escrita, relacionados à origem 

das creches de Santo Antônio de Pádua. Posteriormente, fui pessoalmente, pois não me 

forneceram nada, só responderam que era para eu ir até as creches de Pádua para saber o 

que precisava, porque na secretaria não havia ninguém para me passar as informações 

necessárias, mesmo eu falando que era para escrever o meu TCC.  

Então, autorizada pela Secretaria de Educação, fui até as creches de Santo Antônio 

de Pádua e nos distritos de Pádua, onde fui bem recebida por todos e consegui as 

informações necessárias. Em cada creche, houve uma descoberta e cada uma com seu 

jeito de funcionamento, tive acesso ao número de alunos de cada instituição, observei os 

pátios, almoxarifados, banheiro, sala de aula, cozinha e refeitório e outros espaços 

escolares. 

No município de Santo Antônio de Pádua há, atualmente, 6 creches. O quadro 

abaixo demonstra as nomenclaturas das instituições, sua localização, quantitativo de 

alunos e professores: 

 

Quadro 1 - Creches municipais localizadas em Santo Antônio de Pádua/RJ, 

 por quantitativo de alunos e professores, 2016 

 

N Creche/Localização Nº Alunos Nº Professores 

01 Creche Escola "Vovô Mariano" 

Avenida Chaim Elias, S/n - Bairro Tavares 
85 10 

02 Creche Escola “Djanira Quintal de Oliveira” 

Rua: Heitor Bustamante, S/n – Bairro Cidade Nova 
100 12 

03 Creche “Escola Ester Pinheiro Fonseca” 

Rua:Djanira Andrade de Barros, nº30- Bairro Mirante 60 10 

04 Creche comunitária “Mariah Moreno Diniz” 

Rua: Antônio Francisco Eccard Jr, S/n- Bairro Gloria 
49 06 

05 Creche Escola “Arco Iris” 

Rua: Sebastião Malafaia, S/n- Bairro Campo Alegre 
60 06 

06 Creche Escola Municipal “Vovô Nilo” 

Rua: Proscênio da Costa Junior, S/nº-Distrito de Santo 

Antônio de Pádua – Monte Alegre 

61 04 

FONTE: Pesquisa Direta nas Creches de Santo Antônio de Pádua/RJ 
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Apesar de ter visitado todas as seis creches, escolhi desenvolver minha pesquisa 

em uma delas, a Creche “Vovô Mariano”. Fui até o local da minha pesquisa, meu primeiro 

contato foi com as crianças que ali chegavam com seus familiares, sendo que algumas 

chegam brincando, correndo e outras chorando.  

Com as observações constantes, fui percebendo que as professoras e todos que 

trabalham no ambiente escolar, estão ali para recebe-los e dar apoio aos pais que deixam 

seus filhos e ficam um pouco com receio pelo fato de ser, para muitos, o primeiro contato 

com outras pessoas. 

 Geralmente o processo de adaptação é um pouco paciente até a criança se 

acostumar, algumas mesmo com o passar do tempo ficam chorando chamando pela mãe, 

nisso a pessoa responsável sempre fala "a mamãe está vindo te buscar", geralmente a 

criança acalma um pouco mais, depois lembra novamente, os profissionais acabam tendo 

que ter um jogo de cintura para convencê-los a esperar alguém chegar para buscar.    

Cada dia é diferente do outro, uns chegam bem, outros chorando, muitos não 

querem entrar para a sala de aula, e com isso observei que as professoras são pacientes, 

tudo no limite do possível, as crianças acabam se adaptando com o ritmo escolar.  

Ao acompanhar de perto o dia-a-dia das creches, vivenciei quais são os métodos 

aplicados para as crianças e quais regras são impostas, e como as crianças reagem com os 

afazeres e qual é realmente o comportamento de todas que ali estão, sendo educados 

enquanto seus pais estão trabalhando para o desenvolver de seus filhos, onde muitos 

procuram dar um conforto para o filho para que não passem necessidades. Estas famílias 

se esforçam para que seus filhos cresçam dentro do âmbito escolar, já que para muitos 

pais, que não tiveram a oportunidade de estudar devido à situação financeira, onde eram 

de famílias pobres, moravam na roça, tinham muitos filhos, o que acabava dificultando a 

estudar. 

Para muitos, o estudo teve que ficar de lado, tinham que trabalhar desde cedo com 

seus pais na lavoura para ajudar no sustento da família, onde não tinham contato com a 

escola e, mesmo assim, eram crianças felizes que brincavam e sonhavam por um futuro 

melhor para todos.  

Também pude ver de perto as adaptações como o repousar, alimentar e como é 

adaptado as crianças o alimentar e repousar. O repousar dispõe das seguintes formas: as 

crianças, todos os dias, tem aquele horário de dormir, sendo que no berçário elas dormem 

em berços de madeira e já as outras turmas as crianças dormem em colchão que é colocado 

no chão pela professora na hora de dormir. 
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Em algumas salas acabam tendo que empurrar as carteiras e empilhar as cadeiras 

em cima das carteiras para abrir espaço para as crianças deitarem. No Brasil, grande parte 

das creches não tem uma estrutura física construída para ser creche, é comum alugarem 

imóveis ou aproveitarem imóveis que não são adaptados para receber as crianças 

pequenas. Então, não é comum encontrar banheiros para as crianças e nem um quarto de 

dormir, por isso elas empilham as carteiras e transformam em local de dormir. 

A imagem abaixo retrata a forma como as professoras fazem para conseguir um 

espaço adequado no chão para colocar os colchões para as crianças dormirem e descansar. 

No momento do repouso, todas as cadeiras da sala de aula são colocadas em cima das 

carteiras junto com as mochilas para liberar espaço para os colchonetes. Essa arrumação 

acontece todos os dias na hora do repouso, e as professoras são responsáveis por organizar 

a sala de aula. 

 

 

Figura 1 – Cadeiras Empilhadas com Mochilas 

Fonte: Arquivo Pessoal, 2016 

 

Para elas dormirem, as professoras apagam as luzes das salas, ligam o ventilador, 

cantam músicas e pedem que todos ficam quietos para dormirem. Nesse momento, todos 

podem pegar os bicos e as fraldinha para dormir e ao acordar é recolhido e guardado na 

mochila, porque ficam brigando por causa do bico e acabam um querendo o do outro. 
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 É provável que tem alguns que dormem rápido, outros demoram um pouquinho, 

as crianças fazem uma farra para dormir mesmo pedindo para ficarem quietos, começam 

a conversar, a rir, a falar que não querem dormir, mas com o silêncio, acabam dormindo. 

Esse momento da soneca é obrigatório para todas as turmas, sempre depois do almoço, e 

acabam pegando no sono mesmo que não queiram. 

A questão de impor as crianças o horário de repousar achei meio complicado, 

porque é difícil controlar uma criança, impor aquele horário de dormir, sendo que cada 

criança tem o seu momento certo de dormir, a hora que bate o sono para dormir. 

Entretanto é difícil controlar a coordenação motora de qualquer ser humano, pois 

cada um tem um organismo, ninguém é igual a ninguém, mas na creche as crianças 

acabam aprendendo que o horário de dormir é igual para todos, as professoras e as 

ajudantes acabam tendo um controle total sobre as crianças e suas adaptações dentro da 

sala de aula.  Quando chega a hora de acordar a professora os acorda, alguns querem 

dormir mais, mas tem que acordar àquela hora e logo após acordar, elas fazem uma 

refeição. 

Em relação ao alimentar, as refeições começam a ser feitas, quando eles chegam, 

a primeira refeição do dia é o café da manhã. 

 Durante o café da manhã as crianças recebem pão com manteiga ou biscoito, leite 

com achocolatado ou café, costumando intercalar um dia achocolatado e outro café. Essas 

são as crianças da pré-escola, elas tomam leite e o café em uma caneca inox, já as crianças 

do berçário tomam vitaminas com farinha láctea, leite e uma fruta, costumando intercalar 

com mucilon de arroz. Eles tomam as vitaminas na mamadeira, cada criança tem sua 

mamadeira com o nome para não misturar.  

 As crianças aguardam a refeição sentadas nas mesinhas do refeitório, e é a 

professora quem distribui as refeições. O café da manhã é servido, e podemos observar 

que temos crianças que não querem tomar nem o leite com achocolato e nem café. 

Algumas falam que tomaram mamadeira em casa, então acaba ficando difícil para a 

professora insistir para que eles comam, pois na creche as crianças da pré-escola tomam 

café e leite na caneca, já em casa tomam na mamadeira. Achei interessante que mesmo 

tomando em casa na mamadeira, aceitam tomar na caneca na creche.  

 Ao acabarem de tomar o café, logo vão para as suas salas de aulas, desenvolver 

as atividades com as professoras e coleguinhas. A segunda refeição do dia é o almoço. 

Eles fazem antes de dormir.  
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O almoço é colocado em um prato de inox, cada criança pega um pratinho e 

sentam na mesa para comer isso são as crianças maiores, já os pequeninos sentam nas 

cadeiras de alimentação onde tem uma pessoa para dar o almoço. 

 Geralmente eles comem sopinha de legumes com carne todos os dias na janta, e 

no almoço comem arroz, carne e legumes e sempre há um acompanhamento de uma fruta 

após o almoço. No almoço todos costumam comer tudo, alguns reclamam que não gostam 

de comer legumes, mas mesmo assim comem. Há momentos em que a professora tem 

que dar comida na boca das crianças, ficam toda vida enrolando para comer. Por que isso? 

Porque ninguém gosta de comer o que não gosta. Se você não gosta de comer cenoura, 

vai deixar a cenoura na boca o máximo possível, vai enrolar mesmo, porque não é um 

sabor bom para você. Se todos os dias é oferecida sopa com legumes na janta, e no almoço 

também os legumes fazem parte do cardápio, as refeições como almoço e na janta tem 

legumes e as crianças enrolam para comer, será que a escola ainda não viu isso? Não 

existe outra forma de oferecer legumes?  

Então, como falei, alguns não gostam de comer legumes, mas mesmo assim 

acabam comendo. Muitas vezes as professoras insistem, eu até perguntei a professora a 

questão dos legumes, se poderia mudar a forma de fazer, ela relatou que não tem como 

mudar, devido as regras que são impostas pela nutricionista e pela creche.  

A terceira refeição é o café da tarde que é servido logo após que eles acordam. 

Neste café da tarde é servido biscoito de sal, iogurte e suco, as crianças adoram tomar 

iogurte e suco, é o mesmo procedimento, elas sentam na mesa fazem a oração e se 

alimentam com a ajuda das professoras.  

 Finalmente, ao terminar o turno, a janta é servida para todos antes de irem embora 

para casa, logo após o banho, é onde as crianças vão jantar de roupinha limpa, cabelos 

arrumados para irem embora. A refeição é a mesma do almoço as crianças comem alegres 

e logo após se alimentar vão ao banheiro escovar os dentes para depois irem para sala 

ajeitarem seus materiais para esperarem o responsável ir buscar. 

É curioso observar que a mesma comida do almoço, que as crianças não gostam, 

elas comem alegres na janta, no caso os legumes que fazem parte de toda alimentação. É 

a mesma comida, mas no almoço é difícil deles comerem. Por que? Será que é porque 

estão indo para casa? O que será que acontece? Então, na janta elas costumam comer 

praticamente tudo, são crianças espertas que já sabem a hora de ir embora, então elas 

imaginam: “vamos comer tudo porque vamos embora para casa”. Ou seja na hora da janta 
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temos crianças que se alimentam melhor devido ao fato de ser a última refeição que será 

feita no dia, então comem com vontade e determinação de ir para casa. 

A qualidade da comida está dentro do que é oferecido pela creche para todas as 

crianças, procuram sempre oferecer comidas saudáveis e que as crianças gostem e a 

quantidade é sempre a mesma para as crianças, mas geralmente sempre deixam as 

crianças repetirem, há crianças que comem pouquinho e outras que comem mais, então 

as merendeiras sempre os deixam repetir nas alimentações que são oferecidas durante o 

dia. 

Temos crianças que praticamente se alimentam só na creche, há alunos que 

passam por dificuldades dentro de casa então a creche se torna um local de apoio e 

aprendizado para crianças que passam por dificuldades que tem uma vida difícil.  

As crianças tomam banho antes de ir embora no caso pouco antes da janta que é a 

última refeição do dia, ao acabar de se alimentar todos vão ao banheiro escovar os dentes 

e lavar a boca, cada um tem sua escova com os nomes, as escovas ficam do lado da pia 

em um armário de vidro onde todas as crianças têm o acesso de pegar a sua na hora de 

escovar os dentes. 

Os pequeninos que usam fraldas antes de irem embora, logo após a janta, a 

professora os levam para sala de aula para ver se a criança está com muito xixi e se fez 

cocô. Para trocar elas deitam a criança em uma mesa adaptada como fraldário, passa talco, 

ou pomada, tem algumas crianças que são alérgicas a talco, aí a mãe manda uma pomada 

própria para usar. 

A imagem abaixo ilustra o fraldário, local onde as crianças trocam suas fraldas e 

vestem roupas no decorrer do dia, e também onde fica pendurada a toalha de cada aluno, 

a fralda e o lenço umedecido para limpar as crianças e trocar. 
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Figura 2 – Fraldário 

Fonte: Arquivo Pessoal, 2016 

 

As professoras e as ajudantes têm uma preocupação total com as crianças, essas 

regras que elas seguem são impostas pela coordenação da creche, como o fato de antes 

da criança ir para casa, ela tem que está limpa, de roupa trocada, cabelos penteados e 

fralda trocada. A professora tem a obrigação de levar as crianças no portão para o 

responsável. 

Em relação à alimentação, observei que as crianças se alimentam bem, e que a 

creche é bem organizada, todos que estão trabalhando no âmbito escolar são capazes e 

tem uma responsabilidade enorme com as crianças, se preocupam se a criança vai comer 

direitinho as vezes o porquê não comeu naquele dia, logo pensam que há algo de errado 

e geralmente procuram saber do responsável. 

 A alimentação da creche é supervisionada por nutricionista, as comidas sempre 

têm que ser saudáveis é de boa qualidade para garantir as crianças uma boa alimentação. 

Sempre procuram ensinar para as crianças que as frutas e legumes são alimentos 

importante na vida do ser humano. 

 As refeições que são servidas todos os dias para as crianças são feitas através de 

um cardápio que fica colado no mural do refeitório, local onde elas se alimentam, cada 
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dia da semana é uma refeição. Veja o mural com os dias da semana e quais refeições os 

tipos de comidas são servidas para as crianças. 

  

 

Figura 3 – Cardápio da Semana 

Fonte: Arquivo Pessoal.2016 

 

 O mural é organizado por semanas, primeira e terceira semanas, segunda e quarta 

semanas. O cardápio é seguido dessa forma para não ficar repetindo a alimentação a ser 

feita e as merendeiras relataram que para elas fica bem mais fácil porque não precisa ficar 

pensando em que fazer para as crianças comerem. 

Vejamos um dos cardápios mais de perto, na Figura 4: quarta-feira, quais refeições 

são oferecidas? 
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Figura 4 – Cardápio dia da semana quarta-feira 

Fonte: Arquivo Pessoal, 2016 

 

 

 

 

 Acredito que este cardápio seja alterado de tempos em tempos, com a variação de 

verduras, frutas e legumes de época. É bom encontrar tudo organizado assim, pensado 

especialmente para as crianças, com os nutrientes que elas precisam. Vivemos em um 

país onde tantas famílias já passaram fome, e onde não havia creches, e nem merendas 

nas escolas. Ver um cartaz anunciando a alimentação é mesmo uma coisa bonita. 
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4 BRINCAR E APRENDER 

 

Outro fato que observei foi a forma de brincar e aprender. As crianças brincam na 

sala de aula com massinhas, brinquedos, fazem desenhos, brincam de cantiga de rodas, 

sendo que tem o momento certo de brincar e aprender e, uma vez por semana, brincam 

no pátio onde tem uma casinha de madeira pintada de rosa, com alguns brinquedos para 

eles brincarem. E também a creche proporciona para as crianças uma televisão que é 

locomovida em um suporte de sala e sala, onde colocam desenhos para elas assistirem. 

Ao mesmo tempo que brincam com os coleguinhas elas correm, gritam, choram 

um quer o mesmo brinquedo do outro, chamam a professora no caso que eles chamam de 

tia “fulano” está querendo o meu brinquedo tia, quando vai ver estão disputando o mesmo 

brinquedo, acaba a professora tendo que interver. Cada turma tem o seu dia de brincar no 

pátio. Enquanto as crianças brincam, elas aprendem.  

 

 

Brincar é a fase mais importante da infância do desenvolvimento humano, 

neste período por ser auto ativa apresentação do interno a representação de 

necessidades e impulsos internos (SOUZA apud FROEBEL, 2010, p.12). 

 

 

Segundo Souza (2010) as crianças possuem inúmeras maneiras de pensar, de 

jogar, de brincar, de falar, estudar e se movimentar por meios de diferentes linguagens as 

quais se expressam no seu cotidiano, ou seja, no convívio escolar, familiar e escolar, 

construindo assim uma identidade infantil.  

 Com o decorrer dos dias fui observando que cada criança tem um gênio diferente 

da outra, algumas com facilidades de aprender outras com mais dificuldades, nas turmas 

dos maiorzinhos alguns não querem aprender o que a professora está ensinando, não 

prestam atenção, o que acaba ficando cansativo para todos, alguns respondem a 

professora falam que não vão fazer, a professora com toda paciência do mundo conversa 

explica que tem que fazer para aprender a ler e escrever. 

 As atividades propostas são seguidas conforme é passado para todas, no caso pela 

coordenadora pedagógica, onde todos sem exceção tem que seguir o tema e a data 

especifica, cada semana elas trabalham com algumas atividades, como exemplo, 

vivenciei alguns dias comemorativos como o dia do índio, da bandeira, páscoa, das 

criança , das mães , dos pais , sempre procuram fazer alguma coisa que chama atenção 
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das crianças, e que possam está levando para casa, algo para seus familiares verem o que  

foi trabalhado no decorrer da semana. 

 Presenciei ensaios relacionados as datas comemorativas, ensaiam no pátio a 

semana toda e na sexta-feira apresentam para todos que vão assisti-los. 

Sobre o aprender as professoras são cobradas pela pedagoga da creche, elas são 

obrigadas a fazerem o plano de aula, fazem em um caderno e toda semana a pedagoga 

pega para ver se estar certinho o que foi colocado para todos. E os profissionais são 

cobrado também em relação ao ensinar, eles têm o dever de observar, se a criança está se 

desenvolvendo e aprendendo. 

A criança ao brincar está aprendendo, mesmo aquela que ainda não sabe escrever, 

ler e interpretar o objetivo que está sendo proposto, o brincar é um fator importante na 

vida de uma criança. Brincando que se aprende, se transforma em uma vida criativa e 

capaz. 

As crianças não só são estimuladas pelas professoras a aprender e sim também a 

brincar porque a brincadeira faz parte da infância de todos, imagina uma criança que não 

brinca, ela não se desenvolve como as outras crianças e também outro fato importante é 

que a criança tem que ter contato com outra criança para produzir conhecimentos. 

Ainda sobre o brincar, as crianças do século XXI não se interessam muito em 

brincar com os brinquedos tradicionais. Estes brinquedos geralmente são usados 

coletivamente, e muitas vezes ao ar livre, em correrias, gritarias e risadas. Muitas 

crianças, atualmente, deixaram de lado jogos como dominó, dama e brincadeiras como 

queimada, pega bandeira, peteca e futebol, pois a tecnologia está muito avançada. 

As crianças já nascem sendo incentivadas pelos adultos a usarem a tecnologia, 

como celular, computador, tabletes e outros, o que acaba deixando de lado as brincadeiras 

que são muito interessantes e contribui para a infância da criança e seu desenvolvimento. 

Mas na creche as professoras tentam resgatar um pouco do brincar das crianças, 

procuram sempre está levando para elas brincadeiras diferentes, historinhas e também 

criam o próprio brinquedo, para as crianças verem a importância de construir algo e 

brincar. Procuram resgatar conhecimento das crianças e mostram para elas o como é 

importante produzir algo e que todos são capazes de criar, recriar e aprender. É curioso 

que o fato da escola pública brasileira não ter tanta tecnologia, afinal muitas não têm 

computadores e Internet, talvez seja ainda um lugar na sociedade onde as crianças correm, 

brincam de massinha, rolam pelo chão, pintam palitos de picolé e outras coisas.  
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Em relação ao aprender encontramos obstáculos dentro do âmbito escolar, no caso 

o fracasso escolar, geralmente acontece devido as condições que a criança vive, como o 

estado de pobreza e a falta de oportunidade para aprender. Tudo isso é gerado pela 

sociedade desigual e injusta em que vivemos, uma sociedade que reserva os melhores 

lugares e oportunidades para quem nasceu em berço de ouro. 

Muitas crianças não tem a oportunidade de chegar até a sala de aula devido as 

condições financeiras, como a falta de uma condução para leva-los até a escola, moram 

longe da rua, a pobreza em que vivem, a falta de dinheiro para comprar o material didático 

exigido pela escola, são crianças filhas das classes populares que passam dificuldades e 

muitas têm que trabalhar para ajudar no alimento dentro de casa. 

A criança se desenvolve de acordo com a cultura, com o que ela aprende com seus 

familiares dentro de casa, geralmente a criança tem o maior convívio com a mãe então 

acaba aprendendo, gestos, forma de falar e agir. 

Segundo Soares (1997), existe um preconceito de que as crianças das camadas 

populares chegam a escola com uma linguagem deficiente. Este preconceito cria uma 

situação que impede de obter sucessos nas atividades e aprendizagem. As pessoas que 

trazem preconceitos em relação aos pobres acreditam que as crianças chegam na sala de 

aula e não conhecem objetos, falam frases incompletas, chegam com dificuldades e com 

uma linguagem inadequada para a sala de aula. O que acontece, na verdade, é que a escola 

não conhece ainda as classes populares. A linguagem dos pobres não é uma linguagem 

pobre, é uma linguagem que é produzida junto às condições materiais de vida que eles 

têm. A escola tem um padrão de linguagem e quer que todos sejam como ela, e como as 

crianças não se ajustam a isso, são definidas como deficientes. 

Essa dificuldade ocorre também devido à falta de oportunidade dos seus familiares 

não poderem ter acesso aos estudos no tempo certo, são pessoas que nem se quer sabem 

assinar o próprio nome. Os pais também são frutos desta sociedade capitalista. Eles 

também foram expulsos da escola e sua linguagem também foi acusada de ser deficiente. 

Mesmo assim eles ainda acreditam na escola, eles ainda acreditam que a escola vai ser 

boa para seus filhos. 

Os familiares das crianças, muitas vezes não têm tempo para conversar com elas 

devido ao dia a dia em que vivem e as dificuldades que costumam ter como, uma vida 

difícil e castigada. 

A ausência dos pais na vidas das crianças hoje é uma realidade para quase todas 

elas. O mundo mudou, cresceu, as pessoas precisam trabalhar e o serviço nem sempre é 
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perto de casa. Essa ideia de uma mamãe que cuida o dia inteiro de seu filhinho não existe 

mais, e não podemos culpabilizar as famílias, caso contrário toda a humanidade será 

culpada. Precisamos entender a nossa sociedade, a falta de tempo, e como é que o 

capitalismo também engole o nosso tempo.  

Então o brincar e aprender fazem parte da história da criança desde o nascimento, 

até ser inserida na sociedade, o adulto tem o dever de cuidar, ensinar e atribuir as 

descobertas das crianças. 

Na sociedade temos crianças diferentes umas das outras, pois temos crianças que 

são dotadas de conhecimentos e tarefas a fazerem durante o dia, são crianças da classe 

média, que na maioria das vezes ocupam o seu tempo como, fazem aulas de natação, de 

dança, aulas particulares entre outros. 

Os pais os sobrecarregam o dia todo para não ficar em casa sem o que fazer e na 

hora que seus pais chegam do serviço, não tem obrigação de ensinar atividades que são 

passadas para casa, para muitos o que importa é seu filho ter o melhor e não aquele 

compromisso de se preocupar com a criança. 

Esses pais dão para seus filhos celulares, brinquedos da melhor qualidade, deixam 

ver televisão o tempo que estão em casa, o que acaba afastando o filho dos pais, onde 

deixam de ter afeto e carinho. Para alguns pais o que importa é seu filho ter do bom e 

melhor, estudar na melhor escola, fazer atividades que os deixam atarefados durante o dia 

e sobrecarregados. 

Um fator que contribui para a perda da infância da criança é a mídia onde acaba 

incentivando a criança desde cedo a deixar de lado a brincadeira e de ser crianças 

inocentes. 

Devido a facilidade e acesso das crianças da classe média e a contribuição dos 

pais, a infância vai ficando de lado, a mídia incentiva as crianças a brincarem com 

brinquedos avançados, a vestirem roupas que não são para a idade o que vai acabando 

com a ingenuidade da criança. Que depois acabam tendo consequências inadequadas para 

a idade. 

Já as crianças das camadas popular vão para a escola, e quando chegam em casa 

vão trabalhar com seus pais para ajudarem a colocar o sustento dentro de casa, sendo 

assim são crianças que mesmo com as dificuldades são felizes e imaginam. 

Elas brincam de bolas, as meninas de bonecas, fazem brinquedos com madeira 

para brincarem, as meninas costumam fazer bonecas de sabugo de milho, são crianças 

que buscam, vão além da imaginação.  
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Então o brincar faz parte da história de todas crianças, mesmo em lares que passam 

por dificuldades, mas ao mesmo tempo recebem carinho e amor por todos.  
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CONCLUSÃO 

 

Quando iniciei esta pesquisa, eu estava cheia de preconceitos com as famílias das 

crianças. Eu não conseguia entender a importância das creches para as famílias das classes 

populares. 

 No Brasil, grande maioria das famílias é de classes populares, são crianças pobres 

que não tem a oportunidade de estar dentro de uma sala de aula devido as condições das 

famílias e a falta de condução para chegar até o âmbito escolar.  

Ou seja, a maioria das famílias são de classes populares, e elas precisam muito da 

escola pública, para poderem trabalhar, onde acabam não tendo um lugar especifico para 

deixar seus filhos para irem trabalhar, então vão até a creche em busca de uma vaga para 

seu filho.  

 Como eu pude pensar que elas eram apenas mães e familiares preguiçosos que 

não queriam tomar conta o dia todo de seus filhos, por isso os deixavam na creche, mas 

com a minha pesquisa de campo vi que a realidade é totalmente diferente do meu pensar. 

Na verdade, são pessoas batalhadoras que estão em busca de um aprendizado para seus 

filhos e uma educação de qualidade e que precisam trabalhar. 

Outro fato importante é que seus familiares os deixam na creche para trabalhar, 

muitas vezes trabalham o dia todo e ao saírem do serviço vão pegar seus filhos ou então 

alguém da família vai buscar a criança, porque há mães que trabalham em local com carga 

horária elevada, que não bate com o horário da criança, no caso ao horário de saída da 

creche. 

E também pude observar, ter contato com crianças que são doces e meigas, 

crianças alegres que estão ali para serem cuidadas e aprender com os coleguinhas e as 

professoras. 

A creche que eu acompanhei foi “Creche Escola vovô Mariano”, onde tive contato 

com as crianças, as professoras e todos que estão trabalhando, e também com alguns 

familiares das crianças. Também pude ver de perto como é a organização da creche em 

relação ao alimentar, repousar, brincar e aprender. 

O alimentar é de acordo com os horários no decorrer do dia, sobre o repousar tem 

a hora certa das crianças dormirem, e o aprender e brincar fazem parte da aprendizagem 

das crianças, pois são elementos fundamentais para a vida de todos. 
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Encontrei um ambiente saudável e alegre, onde as crianças podem expor seus 

sentimentos e suas dificuldades, e também um local onde são recebidos com amor, 

carinho e afeto. 

As crianças acabam ficando mais tempo na creche do que em casa com seus 

familiares, então geralmente dão seus primeiros passinhos e as primeiras palavrinhas nas 

creches com as professoras e os coleguinhas da sala de aula. 

A creche é fundamental para a vida de todos, um espaço ao qual os trabalhadores 

que não tem onde deixar seus filhos e precisam trabalhar. 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Autorização para desenvolvimento de Pesquisa* 
 

 

AUTORIZO a estudante Marilda Martinhão Fagundes Gomes, do curso de Pedagogia 

da Universidade Federal Fluminense (UFF), a desenvolver observações junto ao 

cotidiano escolar da Creche Escola Vovô Mariano. As observações irão subsidiar o 

desenvolvimento do Trabalho de Conclusão do Curso intitulado: “Espaço Escolar: 

alimentar e repousar e brincar e aprender”. Estou ciente de que: a) as observações 

receberão tratamento pautado pelo respeito e pela ética; b) o emprego das observações 

será a contribuição para com o desenvolvimento desta pesquisa; c) diretora, orientação 

pedagógica e professores da escola poderão participar do estudo, caso desejarem; d) a 

estudante estará à disposição para quaisquer esclarecimentos. 
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