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Introdução e objetivos: Percebe-se nas creches públicas, que os cuidados
oferecidos, assemelham-se ao ambiente familiar, pouco estimulante,
exacerbando o déficit cognitivo motor. A ênfase é nos cuidados assistenciais,
pela ausência de programas cognitivos motores. O despreparo do educador
contribui para o não planejamento de atividades estimulatórias neste
segmento. O objetivo desse estudo é verificar a qualidade do ambiente de
creches públicas do município de Petrópolis (RJ)

Métodos: A pesquisa qualitativa iniciou-se após contatar diretores de
creches que possuíam bebês de 6 a 12 meses. Cinco aceitaram,
possibilitando a aprovação do Comitê Ético da UCP (nº 1.359.515), e da
Secretaria Municipal de Educação, por oficio institucional. Na coleta de
dados utilizou-se a Ficha de Observação de Rotina, que avaliou (1)
Escolaridade dos educadores; (2) Número de bebês por educador (3)
Presença ou acesso a brinquedotecas e horários de brincadeiras; (4)
Estrutura física, berços individuais, salas de recreação, refeitório, banheiro
adaptado; (5) Rotina de higiene e alimentação. Na análise descritiva, o
contexto ambiental e a rotina em que os bebês estão inseridos foram
discutidos.

Resultado: Nas cinco creches avaliadas, constatou-se uma média de 3
alunos por educador; 3:5 creches possuem espaço de atividades separadas
das do sono e alimentação; dos 11 educadores 4 possuem ensino superior, os
demais, nível médio. Há ausência de atividade de estimulação cognitivo
motor. Somente duas creches apresentam uma tímida atividade pedagógica,
a prática assistencialista ainda é destaque neste contexto das creches
públicas analisadas. Todas apresentam berços individuais e algum espaço
externo, ademais de brinquedos disponíveis, porém inadequados ao
desenvolvimento psicomotor dos bebês.

Discussão e conclusão: A rotina das creches avaliadas revela que, a
carência de um ambiente adequado somada à presença de profissionais sem



uma preparação acadêmica apropriada, podem contribuir para eventuais
transtorno em atrasos motores e cognitivos das crianças atendidas.Sugere-
se que pesquisas interventivas possam ser realizadas no ambiente de creche
com o proposito de contribuir para o melhor desenvolvimento cognitivo
motor destas crianças.
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