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Introdução: Apesar das conquistas na área de Educação Infantil, que atribuíram direitos específicos à criança, tornando-a personagem central da família e da escola, tais conquistas nem
sempre se traduzem em práticas educativas intencionais, coerentes com fundamentos teóricos
e experiências pautadas na reflexão. Isto acontece não apenas por razões sociais, mas pela
propagação de teorias educativas suportadas por concepções de desenvolvimento infantil que
priorizam a dimensão biológica, definindo rigidamente a infância e a transformando em modelos dos próprios adultos. Objetivo: Verificar as mudanças de conhecimentos teóricos das
berçaristas relativos aos conceitos sobre o berçário. Casuística e Métodos: Estudo realizado
junto a diretores, auxiliares de direção, coordenadores, professores e auxiliares de desenvolvimento escolar que atuam em um Berçário Municipal da cidade de Marília, tendo por instrumento a entrevista semi-estruturada, a partir de procedimentos de oficina de educação e
práticas supervisionadas, em quatro momentos de avaliação: pré-teste (avaliação inicial), pós-teste intermediário (procedimentos de educação), pós-teste final (reavaliações intermediária
e final) e seis meses após o término do programa (Reavaliação após seis meses). Resultados:
Os conhecimentos e práticas das educadoras decorriam do senso comum. A análise indica que
a formação inicial e continuada das profissionais precisa contemplar aspectos específicos do
desenvolvimento infantil para que crenças mais adequadas sejam construídas. Conclusão:
Apenas um trabalho conjunto de várias áreas poderá auxiliar e permitir que a creche assuma
seu papel educacional, considerando os diferentes aspectos que envolvem a atividade infantil
e promovendo o real desenvolvimento junto à faixa etária em questão.
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