
 

 

INTENCIONALIDADE DO TRABALHO PEDAGÓGICO NO BERÇÁRIO: 

DESAFIOS E PERSPECTIVAS
1
 

 

Daiane Ferreira de Araújo
2
 - FE/UFG 

Karla Murielly Lôpo Leite Correia
3
 - FE/UFG 

 

 

RESUMO: 

Este trabalho tem por finalidade relatar e analisar as experiências vividas no berçário da 

Unidade de Educação Infantil – UEI/UFG, durante o período de Estágio em Educação Infantil 

do Curso de Pedagogia da Faculdade de Educação/UFG, realizado em 2013. A 

intencionalidade pedagógica no berçário foi um dos aspectos que nos inquietaram, pois o 

trabalho com bebês, assim como nas outras etapas da educação infantil, também requer uma 

prática intencional. Indagamos: é possível manter sempre uma prática intencional quando as 

ações de cuidado são mais visíveis do que ações tradicionalmente vistas como “pedagógicas” 

segundo um modelo educativo voltado prioritariamente para aprendizagens cognitivas ou 

“escolares”? Como isso se dá? Em que momentos? Qual a importância da intencionalidade 

pedagógica no trabalho docente com bebês? No intuito de responder essas questões, 

buscamos aprofundar esse estudo, com respaldo em Tristão (2006), Barbosa, Alves e Martins 

(2011), Oliveira (2007), Maranhão (2000), entre outros. É importante destacar que, na 

UEI/UFG a rotina é considerada essencial para a organização do tempo e do espaço 

pedagógico e não como uma série de atividades repetidas todos os dias sem intencionalidade, 

sendo norteadora do trabalho pedagógico com os bebês. A prática pedagógica no berçário 

requer sutileza e sensibilidade do/a professor/a, pois a comunicação entre bebê-adulto ocorre 

através do choro, dos gestos e do balbucio e não por meio da fala, requerendo atenção 

especial para a manifestação das necessidades infantis e a busca de maneiras para atendê-las 

adequadamente. Percebe-se, em momentos que a criança se encontra adoentada, por exemplo, 

falas das educadoras como “O farol está caído, está com febre”, “Hoje ele/a está chorando 

muito, possivelmente está com dor nos dentes”, ou mesmo em questões relacionadas às 

experiências cotidianas vivenciadas pelos bebês como “Hoje, ele está aborrecido, sua mãe 

viajou há 3 dias”. Constatamos que o cuidado não se dá somente na parte física, mas envolve 

as dimensões emocional, relacional e ética entre os bebês e com os professores. Maranhão 

(2000) afirma que cuidar é uma atividade relacional a partir da atenção ao outro, considerando 

sua singularidade enquanto ser humano, podendo se realizar a partir dos desejos e concepções 

de quem cuida, influenciada por seu contexto sociocultural. Por fim, sabendo que a 

intencionalidade é ter um propósito, uma intenção, uma consciência daquilo que se quer 

atingir, percebemos a intencionalidade do/a professor/a no trabalho cotidiano, por meio do 

planejamento e da avaliação, em diversos momentos da rotina vivenciada nesta instituição 

educativa como no banheiro, na alimentação, nas atividades dirigidas, caracterizando os 

diferentes objetivos no processo de educar as crianças em instituições de Educação Infantil. 
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