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OBSERVANDO A PRÁTICA DOCENTE E O APRENDIZADO DAS CRIANÇAS EM 

UMA CRECHE MUNICIPAL DA CIDADE DO RECIFE 

PRISCILLA SILVESTRE DE LIRA OLIVEIRA 

1. Introdução:  

Compreendendo que a Educação Infantil é uma etapa importante no aprendizado e 

socialização das crianças, possuindo objetivos de estímulo à aprendizagem das crianças, 

juntamente com a perspectiva do cuidar, adentramos no mundo de uma creche, para verificar 

se o estímulo ao desenvolvimento cognitivo, tão importante nesta etapa da formação do ser 

humano, está realmente acontecendo.  

Assim, com a colaboração da professora do Grupo III, refletiu-se sobre como a 

educadora, juntamente com a equipe pedagógica, ministra as aulas e desenvolve atividades 

lúdicas, neste nível de ensino, que ainda encontra preconceito, por parte de muitos educadores 

e outras pessoas da sociedade, posto que veem a Educação Infantil, como uma etapa mais 

relacionada às brincadeiras que ao aprendizado das crianças. 

E observando o trabalho realizado pela educadora, reflete-se que apesar de todas as 

dificuldades ainda existentes, desde aquelas referentes ao material pedagógico, até a falta de 

pessoas mais qualificadas para ajudá-la, percebemos que a mesma se empenha para que a sua 

turma, desenvolva hábitos os quais irão contribuir para a sua atuação como cidadãos em uma 

sociedade cada vez mais complexa e exigente, como o reconhecimento de regras de 

convivência com outros. A pesquisa ocorreu com a intenção de se analisar a prática 

pedagógica de uma professora da Educação Infantil e comparar como esta prática influencia 

no aprendizado dos alunos de uma instituição de ensino que prepara os mesmos para 

ingressarem no Ensino Fundamental. 

2. Referencial Teórico:  

2.1 Espaço físico, influência no aprendizado, prática pedagógica e cotidiano dos infantes: 

É importante tratar deste tema porque o mesmo é significativo no cotidiano das crianças, 
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elas passam a maior parte do tempo na creche, praticamente o dia inteiro, assim, quando ele 

não é bem estruturado , pode ocorrer a dispersão com muita facilidade, o que é confirmado 

pelos autores Ferreira et al : “O ambiente infantil deve ser planejado para facilitar o trabalho 

do educador, de tal forma que satisfaça as necessidades das crianças, promovendo o seu 

desenvolvimento” (2003, p. 155).  

O cuidado também é importante e pode ser considerado um aliado significativo ao 

espaço físico porque profissionais comprometidos, melhoram  a qualidade de vida das 

crianças que estão na instituição de ensino, como o Referencial Curricular para a Educação 

Infantil demonstra: “Para cuidar é preciso antes de tudo, estar comprometido com o outro 

com sua singularidade, ser solidário com suas necessidades, confiando em suas capacidades. 

Disso depende a construção de um vínculo entre quem cuida e quem é cuidado”. (1995, p. 

25). Isto e muito significativo para crianças as quais estão desenvolvendo os aspectos 

cognitivos e sociais, em período de amadurecimento. 

2.2 As brincadeiras e o aprendizado dos discentes como o lúdico influencia na educação 

dos Infantes: 

 Em relação às brincadeiras e aos jogos, é importante que as crianças possuam este 

momento quando ainda estão em fase de socialização e que é também um dos objetivos da 

educação infantil, dessa forma, brincar ar de casinha, definir quem atuará de determinado 

modo, fantasiar, é um aspecto positivo como Madalena Freire defende: “Quando uma criança 

brinca, joga, ou desenha, ela está desenvolvendo a capacidade de representar, de simbolizar. É 

construindo suas representações que as crianças se apropriam da realidade”. (2007, p.25).    

 Além disso, como em uma creche, se a mesma possuir uma rotina adequada, este 

momento de brincadeira favorecerá, inclusive o aprendizado dos conteúdos que serão 

ministrados pelas educadoras, assim eles aprenderão brincando.  

2.3. Dia -a- dia, conflitos, interação e busca por se compreender a disciplina, sua 

importância na formação de um cidadão crítico e reflexivo: 

 A educadora, para que os alunos percebam que precisam se socializar, aprender 
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com os colegas, pode trabalhar a auto-estima, um aspecto que ajuda o desenvolvimento, a 

interação dos discentes, assim como a resolução de conflitos estas questões ao serem 

desenvolvidas em uma turma do grupo III são aspectos que Craidy e Kaercher ressaltam como 

relevantes para o desenvolvimento das crianças: “A auto-estima refere-se à capacidade que o 

indivíduo tem de gostar de si mesmo, condição básica para se sentir confiante, amado, 

respeitado” (2001, p.31).  

      Desse modo a professora cumpre o seu papel no estímulo às crianças quando possibilita 

atividades em grupo, as quais possibilitam a higienização, a alimentação coletiva, o que faz 

parte da rotina dos educandos, assim como permite brincadeiras nas quais os infantes sentem-

se sujeitos do seu espaço, além de aprenderem a respeitar o outro desenvolverem a 

cooperação, interação o respeito à rotina do espaço escolar.  

3. Metodologia: 

 Primeiramente, houve o contato com o gestor da creche, a partir de uma conversa 

informal e, como conseqüência a autorização deste, registrando que haveria a pesquisa houve, 

a partir de um documento timbrado, da Instituição a qual direcionou o tema da pesquisa de 

que haveria a coleta de dados em uma turma da creche, refletindo sobre a prática da 

educadora neste local e como os educandos interagiam uns com os outros e com a 

comunidade escolar. Houve, também, uma entrevista com a professora em que ela explicita 

sua visão sobre o ato de cuidar e educar nesta modalidade de ensino.Dessa forma, a professora 

obteve a informação sobre a quantidade de observações a serem realizadas em sua sala de 

aula, que foram três em sua totalidade objetivando, investigar temas os quais serão detalhados 

na discussão teórica relacionando estes com o que aconteceu com o cotidiano da creche e que 

contribuem para o aprendizado de crianças no início de escolarização.  

4. Resultados: 

 As discussões aqui mostram de como a pesquisa ocorreu, o espaço físico foi analisado 

com ênfase, porque ele chamou a atenção, quando houve o contato inicial com o gestor da 

creche, pois quando os alunos do GIII, realizaram uma atividade que não pode ocorrer na sala 
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de aula, ou seja, precisou que fosse realizada na sala de TV e áudio, e este espaço além, de 

ficar em um local próximo a secretaria, é muito abafado, sem nenhuma janela, o que dificulta 

muitas vezes o trabalho da professora, principalmente quando as crianças ficam mais tempo 

no lugar, como para ver um vídeo, ou assistir à televisão porque a dispersão pode ocorrer com 

muita facilidade Ferreira et al (2003). Além disso, a professora demonstrou, quando foi 

observada, que a colaboração de terceiros, ou melhor, a falta deles, realmente pode dificultar 

o trabalho de educar as crianças. Desse modo em alguns momentos, ela e suas ajudantes 

sentem-se sobrecarregadas em seu trabalho. Então o compromisso de quem também está 

envolvido com o trabalho de educar os infantes, tem seu fator de importância.  

 Entretanto, há também aspectos positivos quanto à estrutura da creche, o parquinho é 

um momento de muita alegria para as crianças e nele, os brinquedos estão bem conservados, 

os balanços, o escorrego, a casinha, que é o local favorito das crianças uma vez que representa 

mais um “cantinho” para as crianças que elas gostam muito nesta fase da vida, e não é apenas 

uma visão das crianças do grupo III, pois a hora do brincar no parque é um momento de 

integração entre a maioria dos grupos, menos o berçário e o G I, os quais possuem um horário 

diferenciado para o parque. Entretanto, os infantes não podem levar os brinquedos para o 

pátio, porque há o risco das crianças perderem os brinquedos ou deixarem espalhados no 

parque. Os móveis também chamaram a atenção da pesquisadora na sala posto que as mesas e 

cadeiras que são adequadas para o tamanho das crianças, embora, a professora e a sua auxiliar 

não disponham de nenhum móvel adequado aos adultos, o que pode até dificultar a elaboração 

de algumas atividades que estejam ligadas à escrita das educadoras, e das ADI´s dos outros 

horários.  

 Quanto às brincadeiras que a professora realiza em sala de aula e os jogos que são 

oferecidos às crianças a professora e sua auxiliar procuram brincar muito com as crianças do 

grupo três, contudo, isto não significa que as brincadeiras ocorram de maneira excessiva em 

sala de aula, ao contrário, existem os momentos, durante a rotina em que a educadora 

possibilita aos infantes a percepção de que as brincadeiras desenvolvidas em sala de aula, irão 
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auxiliar no aprendizado deles, como aconteceu na segunda observação, a qual teve como eixo 

a contação da história do Lobisomem e para relembrar mais esta história para os educandos, a 

educadora, junto com a sua auxiliar, foram para o parque brincar de esconde - esconde com as 

crianças.  

     Outras questões a serem discutidas nesta instituição de ensino que foi pesquisada são os 

pontos da Interação, Disciplina, Conflitos. E um dos aspectos o qual pode favorecer o bom 

desenvolvimento na turma, é que a docente junto com as suas auxiliares, trabalham a auto-

estima das crianças sempre com elogios nas atividades que são propostas, e procurando ouvir 

o que elas têm a dizer na roda de conversa, e durante a aula o que é significativo para crianças 

que estão em desenvolvimento cognitivo e afetivo Craidy e Kaercher (2000). Desse modo a 

professora cumpre o seu papel no estímulo às crianças falarem o que sentem e caso não 

consigam se expressar, ao menos que façam algum desenho, no momento das atividades ou 

então, que tentem falar para algum coleguinha com o qual algum deles possui mais 

aproximação, sobre o que está sentindo naquele momento.  

5. Conclusões: 

Primeiramente, é importante enfatizar que a Educação Infantil, é uma área que ainda 

desperta curiosidade porque, mesmo que o curso de Pedagogia tenha também como eixo esta 

área, poucas são as disciplinas que tratam de maneira mais específica sobre este assunto, 

assim, existiu a oportunidade, na disciplina que propiciou esta pesquisa, de haver o 

aprofundamento nesta área tão interessante principalmente na maneira em que desenvolve os 

aspectos educacionais. Os recursos utilizados, ao menos na creche em que houve a 

oportunidade de fazer a observação são muito ricos, foram observadas atividades lúdicas, para 

que as crianças possam identificar as letras dos seus nomes o dos seus colegas, isso no grupo 

três que foi pesquisado.  

Além disso, foi vista a integração das educadoras em propiciar um novo saber aos 

infantes, mesmo com algumas dificuldades que são encontradas no estabelecimento de ensino, 

todavia, de acordo com as condições de cada uma os trabalhos conseguem alcançar um 
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resultado positivo para que as crianças acumulem conhecimentos (FREIRE, 2007) que, serão 

significativos quando elas estiverem na escola.  
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