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Introdução: Na medida em que se reconhece a importância das creches na educação integral de crianças até seis anos 

de idade, é evidente a preocupação com o impacto do trabalho precário dos professores na garantia desse 

desenvolvimento. Objetivo: Examinar associações entre o comportamento lúdico de crianças inseridas em creches 

públicas com os estímulos do ambiente familiar, ambiente creche e condições de trabalho das professoras dos centros 

de educação infantil de Diamantina, MG. Método: A amostra aleatória e representativa incluiu 131 crianças com faixa 

etária 18 a 36 meses e 14 professoras. Utilizou-se a Escala Lúdica Pré-escolar de Knox- Revisada Brasileira (ELPK-rb), 

o Affordances in the Home Enviroment for Motor Development(AHEMD),a Infant/Toddler Environment Rating Scale- 

Revised Edition (ITERS-R)e um questionário estruturado contendo questões sociodemográficas e características do 

trabalho das professoras.A análise multivariada adotou o modelo Generalized Estimating Equations (GEE) com entrada 

hierárquica das variáveis. Resultados: O desempenho lúdico médio foi 70,3 (desvio padrão [DP]=19,9) no escore total e 

pior desempenho lúdico associado ao domínio participação (média=60,4; DP=27,9). Permaneceram associados ao 

desempenho lúdico a faixa etária da criança, escolaridade paterna e materna, número de cursos realizados pelas 

professoras e estresse ocupacional. A associação entre estresse ocupacional e o comportamento lúdico é preocupante 

uma vez que a precarização do trabalho docente pode comprometer o desenvolvimento integral da criança. Adequações 

na organização de trabalho poderão favorecer a saúde dos professores de creches e contribuir para garantir o 

desenvolvimento integral da criança de zero a três anos inserida em creche, pois é possível projetar o trabalho das 

professoras com um melhor.


