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RESUMO 
 
 
CAMPOS, Ana Caroline. Participação e autonomia de bebês na Educação Infantil. 
2018. 87 f. Produto Acadêmico Final (Especialização em Docência da Educação 
Básica na Disciplina Educação Infantil) – Colégio Pedro II, Pró-Reitoria de Pós-
Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura, Programa de Residência Docente, Rio de 
Janeiro, 2018. 
 
O presente estudo desenvolveu o tema da participação e autonomia dos bebês na 
Educação Infantil e teve por objetivo demonstrar a importância da intervenção das 
crianças no processo de aprendizagem, que engloba desde a organização da sala de 
aula até o planejamento, a modificação da ação docente e o modo de ver a criança 
como um ser ativo que pode transformar a rotina. A observação foi desenvolvida 
durante o Programa de Residência do Colégio Pedro II na unidade Realengo e teve 
como campo de atuação o Espaço de Desenvolvimento Infantil Professora Tania da 
Rocha Correa, o qual atuo como professora. No contexto que vivenciava, no qual os 
desejos e anseios predominantes são os dos adultos, dar oportunidade e ter um olhar 
sensível ao bebê tornam o ambiente escolar agradável, acolhedor e um lugar de 
potencialidades. O trabalho teve uma perspectiva metodológica no/do/com o 
cotidiano, porque partiu da prática, buscou teorias para se referenciar, além de 
modificar e agregar as teorias estudadas a novas práticas. As ações aconteceram 
durante o ano letivo de 2016 em uma turma de berçário. 
 
Palavras-chave: Autonomia. Bebês. Educação Infantil. Prática Pedagógica. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

Este produto final é requisito parcial de conclusão do Programa de Residência 

Docente em Educação Infantil no Colégio Pedro II, cujo tema central de investigação 

é a participação e autonomia de bebês na Educação Infantil. Mais que um requisito 

de conclusão de curso, esse trabalho é o relato da minha vivência com meus alunos 

e as experiências que tivemos durante o período de pesquisa. 

A pesquisa foi realizada no ano de 2016 no Espaço de Desenvolvimento Infantil 

Professora Tania da Rocha Correa, situado no bairro de Olaria. O EDI (sigla utilizada 

para nomear os espaços dedicados à primeira infância) fica situado entre dois 

complexos de favelas na cidade do Rio de Janeiro.  

Vale ressaltar que os Espaços de Desenvolvimento Infantil são novos na rede 

da Prefeitura do Rio de Janeiro, pois iniciaram a sua trajetória no ano de 2010 devido 

à reorganização da rede de educação no ano de 2009. Eles têm por finalidade atender 

tanto a creche quanto a pré-escola, facilitando o monitoramento e acompanhamento 

da criança durante esse percurso. 

Com um novo conceito de educação para a primeira infância, os EDI’s têm por 

proposta pedagógica o desenvolvimento integral da criança, isto é, nas suas 

necessidades físicas, psicológicas, afetivas e emocionais, bem como os seus 

interesses e desejos. As instituições prestam serviços em que o educar e cuidar 

andam juntos, pois as crianças frequentam esse espaço em tempo integral com carga 

horária de nove horas por dia. O local tem infraestrutura pensada para as 

necessidades de cada segmento. Além disso, o atendimento é educativo e abrange 

crianças de seis meses a cinco anos e seis meses. 

 Segundo as Orientações Curriculares para Educação Infantil do município (Rio 

de Janeiro, 2010), a criação dos EDI’s se sustenta na crença de ter um lugar onde a 

criança possa desenvolver seus sentimentos de pertencimento, confiança e 

segurança, sendo esses considerados essenciais para o desenvolvimento de uma 

infância saudável.  

A unidade na qual atuo como Professora de Educação Infantil (PEI) atendeu, 

no ano de 2016, dez turmas dos seguintes segmentos: Berçário (seis meses a um 

ano), Maternal I (dois anos), Maternal II (três anos) e Pré-escola (quatro e cinco anos). 

Cada turma é composta por vinte e cinco crianças com uma PEI, que pode ficar o 

horário integral na mesma turma ou dividir com outro professor na metade do dia. Para 
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auxiliar a professora nas atividades das turmas, existem as Agentes de Educação 

Infantil. A distribuição das agentes em cada turma ocorre de acordo com a 

necessidade de cada faixa etária e com o regulamento da Secretaria de Educação do 

Município. 

A infraestrutura da escola é composta de dois andares interligados por dois 

vãos de rampas, dez salas de aula (uma delas designada para biblioteca e multimídia), 

pátio interno com brinquedos coletivos e pátio externo com “chuveirão” e “hortinha” 

para o desenvolvimento de atividades externas. 

  A turma na qual fui regente era do segmento berçário. A equipe contava com 

o auxílio de quatro Agentes de Educação Infantil. A divisão do turno das agentes era 

realizada da seguinte forma: duas no turno da manhã e duas no turno da tarde. A 

turma era composta por vinte e cinco crianças de faixa etária que variava de seis 

meses a um ano e onze meses. As crianças eram bem ativas, alegres, participativas 

e algumas já falavam poucas palavras no início do ano. Os bebês advinham de 

estruturas familiares diversificadas, e o perfil da turma era marcado por pais muito 

jovens, o que é normal para realidade local, e por avós responsáveis pela criação. 

 Em geral, as famílias eram bastantes participativas e havia apenas alguns 

casos isolados em que isso não ocorria. Entretanto, no decorrer do ano, com o 

trabalho da equipe do berçário, conseguimos conscientizá-las a se envolverem 

efetivamente na vida das crianças no EDI.  A participação familiar era notória no 

desenvolvimento dos bebês, pois os responsáveis conheciam o trabalho que estava 

sendo elaborado na instituição infantil e o reforçavam em casa estimulando as 

crianças. 

Os bebês tinham uma necessidade de afetividade grande da nossa equipe por 

motivos diversos, como a longa jornada longe dos pais, que até pouco tempo eram 

seus únicos referenciais. Em alguns momentos, o planejamento das atividades 

mudava devido à instabilidade emocional deles. 

O encantamento na turma do berçário era simples, pois tudo para eles era 

motivo para exploração. Os bebês tornavam as atividades mais interessantes e longas 

mesmo com coisas pequenas. O brilho nos olhos deles, em cada novidade que eu 

trazia, estimulava-me a ser uma profissional melhor para os bebês. Ver o 

desenvolvimento de cada um em suas ações impulsionava o aperfeiçoamento desse 

produto final. 
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Os textos desse produto final foram produzidos no intuito de sistematizar a 

importância da participação e autonomia dos bebês na Educação Infantil e o que esse 

trabalho propiciou para as crianças ao longo do seu desenvolvimento. Entendo que a 

participação e autonomia são importantes dentro dessa etapa da Educação Básica, 

demandando modificações de espaços e práticas pedagógicas para que haja o 

processo de aprendizagem na sua excelência. 

O trabalho desse produto final foi organizado em torno de um projeto que visava 

o interesse dos bebês e proporcionava um diálogo com eles. Mesmo não conseguindo 

às vezes, eu precisava ter um olhar sensível para seus atos, realizando atividades que 

tinham significados e valorizando a experiência com os espaços e os relacionamentos. 

As atividades dentro do EDI Professora Tania da Rocha Correa eram realizadas 

com ajustes, por conta da realidade, de acordo com as práticas associadas às do 

Programa de Residência Docente do Colégio Pedro II. Mesmo considerando a 

realidade do Pedro II utópica para as turmas de Educação Infantil, percebi que, com 

estudos e acreditando na educação pública de qualidade, é possível mudar uma 

realidade, mesmo com suas dificuldades, e proporcionar um ambiente favorável à 

aprendizagem para as crianças tendo eles como os sujeitos por excelência do 

processo. 

As ações observadas em situações concretas foram responsáveis pela 

formulação da seguinte questão-problema: que procedimentos devem ser adotados 

para incentivar a participação, autonomia e expressividade das crianças como 

processos primordiais, visando respeitar a cultura, a sociedade, o ambiente e as 

pessoas com quem elas vivem? 

Acredito que o objetivo do trabalho na Educação Infantil é realizar atividades 

que busquem mais a expressividade da criança, incentivar as suas capacidades, 

auxiliar na solução de situações-problema e não buscar questionamentos do quanto 

a criança já sabe, o que ela sabe e se vai aprender. Tais questionamentos poderiam 

dar vez a outros, como de que forma a criança pode se sentir diante de alguma 

situação e quais materiais vão aguçar a sua curiosidade. Corsino (2012) ratifica tais 

ideias quando menciona que: 

 
De modo geral, a tendência, ao olharmos a criança é buscar “o que já 
sabe?”; “o quanto já sabe?”; “o que já aprendeu?”, revelando 
preocupação com quantidade e variedade de informações 
organizadas racionalmente, ou seja, buscando como a criança 
representa a realidade em sua fala e ação. De outro modo, ao 
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investirmos no desenvolvimento da produção de sentidos da criança 
sobre a realidade, deslocamos o foco para questões como “como a 
criança sente?”; “como expressar diferentes canais (corporal, oral, 
etc.)?”; “como experimenta diversos materiais?”; “como criar sentidos 
sobre a nossa realidade, no contato com o que se dispõe desta 
realidade para ela?” (CORSINO, 2012, p. 90). 
 

As questões teórico-metodológicas da pesquisa foram fundamentadas nas 

leituras de Ludke e Andre (1986) sobre as pesquisas na educação e suas abordagens. 

Realizei leituras também no campo de pesquisa sobre a infância com as autoras 

Pereira e Macedo (2012), que descrevem a alternância de ser professor ou 

pesquisador e os desafios da pesquisa com crianças pequenas. Como material de 

coleta de dados, utilizei fotografias e registros diários para mostrar como se pode 

realizar o desenvolvimento da participação e autonomia desde as turmas de berçário. 

Como referencial teórico, a pesquisa foi ancorada no diálogo de Patrícia 

Corsino (2012) e Daniela Guimarães (2011) sobre os espaços e experiências no 

trabalho com projetos na Educação Infantil. As autoras relatam os aspectos para se 

obter uma Educação Infantil de qualidade e fatores que a influenciam. 

Sobre pedagogia de projetos na Educação também realizei leituras de Maria 

Carmem Silveira Barbosa e Maria da Graça Souza Horn (2008), que fazem um diálogo 

da teoria com a prática, colocando a criança como ator principal do processo de 

aprendizagem em contraposição a uma educação na qual a qualidade vem de um 

controle externo. 

 Para as questões do educar e cuidar dentro dessa etapa da Educação Básica, 

Daniela Guimarães (2011) serviu como base para ajudar na interpretação da realidade 

que vivia e na relação desses dois conceitos que são especificidades da Educação 

Infantil, mas que são separados nas práticas constituintes dos EDI’s. 

A Educação Infantil é marcada pelas relações pessoais e com o ambiente. 

Desse modo, trouxe as experiências de Reggio Emilia1 para minhas práticas e estudos 

através de Mallaguzzi (apud Edward; Gandini; Forma, 2016), um dos idealizadores 

que transformou o conceito de observação, reflexão e comunicação no processo de 

aprendizagem na educação, e de Guimarães (2012), que também relata sobre o papel 

dos espaços como apoio às manifestações expressivas das crianças desenvolvidas 

pelo projeto da cidade italiana. 

                                                           
1 Reggio Emilia é uma cidade situada no norte da Itália. A abordagem educativa regggiana é 

identificada como Pedagogia da Escuta, que tem suas ideias baseadas por Loris Mallaguzzi, 
considerado um dos pensadores mais importantes do século XX. 
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Para compreender a rotina na Educação Infantil como marca cultural para as 

crianças e não um processo mecanizado e imposto, fundamentei minhas práticas mais 

uma vez nas leituras de Maria Carmem Silveira Barbosa (2006), fazendo repensar o 

meu cotidiano e as questões que não favoreciam as crianças no seu desenvolvimento. 

A discussão sobre os bebês e suas capacidades nas leituras de Paulo Fochi 

(2015), ao abordarem os caminhos metodológicos da pesquisa, o processo de ação 

pedagógica e a formação docente, ajudou a entender a melhor forma para uma prática 

pedagógica de qualidade para os berçários. O autor descreve os bebês e sua 

aprendizagem a partir de si mesmos quando são realizadas atividades de seus 

interesses, quando são atraídos por esses e quando prevalece a sua intencionalidade. 

Por fim, produzir esse produto final foi sem dúvida um desafio. De um lado, 

porque, nas modificações das minhas práticas pedagógicas, tive resistência por parte 

do corpo docente ao tentar trazer as experiências vividas no Colégio Pedro II para 

minha realidade. De outro, por necessitar ter um olhar sensível para os bebês, sendo 

esses sujeitos de pesquisa instigantes diante da complexidade do seu cotidiano na 

Educação Infantil e contexto de vida coletiva o qual está inserida a turma do berçário. 

 

2 OBJETIVOS 
 

2.1 Objetivo Geral 

 

 Experimentar novas possibilidades na prática pedagógica dando ênfase à 

participação e autonomia de bebês. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

 Reorganizar o espaço escolar a partir da escuta das crianças, proporcionando 

um ambiente mais relevante; 

 Proporcionar planejamentos mais significativos para os bebês e que contem 

com maior participação deles; 

 Investigar novas práticas pedagógicas, a partir das observações feitas na 

residência, e desenvolvê-las no local no qual trabalho. 
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3 JUSTIFICATIVA 
 

 Considerando as experiências das crianças no EDI e a fim de compreender as 

suas possibilidades e respeitar as suas individualidades e desejos, o propósito central 

desse trabalho é investigar novas formas de prática pedagógica para proporcionar a 

participação e autonomia de bebês, tendo um olhar mais sensível e práticas com mais 

intencionalidade para esta etapa da Educação Infantil. Tais práticas citadas acima são 

descritas nas Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Infantil: 

 
As práticas pedagógicas que compõem a proposta curricular da 
Educação Infantil devem ter como eixos norteadores as interações e 
a brincadeira e garantir experiências que: 

 Promovam o conhecimento de si e do mundo por meio da 
ampliação de experiências sensoriais, expressivas, corporais que 
possibilitem movimentação ampla, expressão da individualidade e 
respeito pelos ritmos e desejos da criança (BRASIL, 2010, p.27). 

 

 Tendo essa leitura das DCNEI e com a minha vivência no Programa de 

Residência, tive momentos que fiquei encantada com as práticas pedagógicas das 

docentes com as crianças e com o relacionamento que essas tinham com as 

professoras e com o espaço. As crianças possuíam um sentimento de pertencimento 

ao local e um diálogo com o professor, sem dar lugar a uma hierarquia, visto que elas 

respeitavam o docente ao mesmo tempo em que ambos respeitavam as opiniões um 

dos outros e faziam um acordo para que todos pudessem satisfazer seus desejos. 

 Sempre li sobre o assunto de respeitar os desejos das crianças, seus anseios 

e vontades, mas, na realidade que vivia dentro de um Espaço de Desenvolvimento 

Infantil, tudo isso era difícil diante de uma rotina corrida e de outros fatores que não 

contribuíam para que eu pudesse proporcionar um ambiente favorável a elas. Quando 

me deparei com a realidade do Centro de Referência em Educação Infantil Realengo 

(CREIR), vi que é possível ter uma Educação Infantil na qual professores e crianças 

podem ser protagonistas desse palco que é a educação. 

 Em alguns momentos, tive a sensação de frustração por achar que, como 

professora, não era boa com os bebês, pois não dava oportunidade para que eles 

desenvolvessem suas potencialidades e mostrassem as suas possibilidades. Por 

outro lado, estava vivenciando duas realidades muito paradoxais, pois as crianças do 

EDI não tinham essa liberdade de se expressar, circular pelo espaço entre as salas, 
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interagir com outras turmas, com projetos realizados de acordo com interesse das 

crianças, autonomia na alimentação e no manuseio dos materiais. 

 As crianças no CREIR tinham um pertencimento do espaço e cuidado com o 

ambiente. Seus pertences ficavam em lugares com desenhos feitos por eles para 

identificarem o que era de cada um, ou seja, toda sala era decorada e projetada com 

eles. Esse sentimento de pertencimento me remete as ideias de Guimarães (2012, 

p.92) que nos descreve essa conexão ao mencionar que “O espaço é algo projetado, 

o lugar é construído nas relações”. A autora ainda ressalta as três ideias da 

experiência da cidade italiana de Reggio Emilia e descreve as flexibilidades do 

espaço, para apoiar os relacionamentos das crianças e como convite à ação, à 

imaginação e à narratividade. 

 Essas ideias de Guimarães (2012) mais as vivências que tive com a turma da 

professora Camila Barros ajudaram-me a definir o tema do projeto desse produto final. 

Uma vivência que definiu o tema e chamou minha atenção foi a rotina deles na qual 

as crianças chegavam à sala, organizavam o local com a professora e depois 

sentavam para fazer uma roda de conversa. Naquele momento, a professora começou 

um diálogo com elas para planejar as atividades do dia, perguntou o que queriam 

fazer, o que tinham feito no dia anterior, quais aulas extras elas tinham naquele dia e 

como estava o projeto deles, cujo tema era a natureza. Nesse instante, entrei em uma 

reflexão sobre as minhas práticas na realidade a qual vivia e percebi que não 

acontecia isso. 

 Para melhor entendimento da justificativa dessa pesquisa e seus acabamentos, 

relatarei sobre atividades na Educação Infantil, o desenvolvimento da participação e 

autonomia e, por último, a relação entre os bebês e os espaços. As descrições são de 

acordo com as minhas experiências vivenciadas em um EDI da Prefeitura do Rio de 

Janeiro e no Programa de Residência Docente. 

 Diante da minha realidade de tanta correria com preocupações higienistas e 

assistencialistas, quando me deparei com o CREIR, vi que era possível juntar a teoria 

com a prática e realizar uma educação na qual a criança é o centro do processo de 

aprendizagem. A seguir, explicito como as atividades eram feitas com as crianças do 

berçário e as minhas inquietações diante das vivências no CREIR. 
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3.1 Atividades na Educação Infantil e ações das crianças: percorrendo caminhos 

para participação e autonomia 

 

 Quando iniciei no Programa de Residência, percebi que a prática pedagógica 

com as crianças no CREIR era diferente da minha com os alunos do berçário no EDI. 

Um dia, na turma da professora Camila Barros, no início da aula, as crianças 

realizavam o planejamento do dia junto com as professoras, e as atividades ocorriam 

de acordo com os interesses das crianças. A escuta dos desejos delas e de suas 

necessidades era uma prática comum na unidade e muito diferente da minha 

realidade. 

 Essas práticas me remetiam ao pensamento de Corsino (2012) sobre o trabalho 

na Educação Infantil, no qual as manifestações das crianças e as interações 

funcionam como centro da proposta, não deixando de considerar a linguagem como 

eixo. A linguagem é entendida como enunciação e manifestação das subjetividades, 

ou seja, ela abre uma proposta que dá espaço para voz da criança, suas narrativas, 

pensamentos, suas formas de ver e sentir o mundo através de registros feitos com o 

corpo por dramatizações e brincadeiras. A escuta da criança oportuniza as 

manifestações culturais, ampliando as interações tanto verbais quanto não verbais. 

 Os projetos na minha unidade escolar eram realizados de acordo com temas 

estipulados pela direção em conselhos de classe, algo que não remetia à realidade 

das crianças. As crianças por vezes não tinham entendimento do que acontecia, pois 

a proposta não tinha objetivos através dos quais elas pudessem mostrar as suas 

curiosidades e seu jeito de sentir o mundo. 

 As observações no Colégio Pedro II me fizeram refletir sobre o que seria 

realizar atividades significativas com as crianças sem confundir com os famosos 

“trabalhinhos”. Outros questionamentos nasceram como: será que folhas com 

movimentos determinados garantem a aprendizagem? A quantidade desses 

“trabalhinhos” é suficiente para uma aprendizagem eficaz? Essas reflexões sugiram, 

porque as duas realidades que vivia me faziam entrar em um desconforto como 

professora com as crianças do EDI, já que tinha a prática de realizar esses tipos de 

atividades. Na realidade do CREIR, as crianças tinham uma participação que 

estimulava a autonomia delas, visto que as práticas pedagógicas faziam refletir sobre 

seus comportamentos, atitudes com outros e não se resumia somente a produção de 

folhas com o registro daquele dia de aula. O fato delas conhecerem sobre si e 
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refletirem sobre a sua participação remete a uma perspectiva de educação voltada 

para o cuidado como ética, como atenção para si, tendo o espaço como transformação 

e um trabalho sobre si (Guimarães, 2011), diferente da que eu conhecia. 

 O que faltava nas minhas práticas era o encorajamento e interesse como 

atitudes básicas de um professor nas ações das crianças, fundamentais para que 

pudessem se estabelecer uma relação de confiança e o favorecimento da autonomia 

no modo de agir, de pensar e de expressar-se delas. É possível ousar e transformar 

trazendo a sensação de segurança de quem confia e é valorizado pelo outro. 

 A percepção que eu tinha sobre o processo de aprendizagem no CREIR com 

as educadoras é que elas não se preocupavam em estabelecer a priori determinadas 

habilidades ou conteúdos que as crianças deveriam saber para o ano posterior. Elas 

possuíam uma visão que ia além, davam vez para outras observações das crianças, 

como o que elas poderiam oferecer para a aprendizagem coletiva. 

 Essa preocupação de adquirir habilidades e competências para o ano posterior 

é comum a alguns educadores, inclusive a mim. Entender que a educação é uma troca 

de experiências e todos se modificam através do compartilhamento dessa é difícil, 

pois existe uma cultura escolar preocupada com o acúmulo de conhecimento desde a 

Educação Infantil. 

 Guimarães (2011) retrata bem meus pensamentos quando cita Mollo-Bouvier 

(2005) sobre a preocupação com êxito escolar, que começa na creche e se estende 

a vida inteira de uma criança. Nessa concepção, a garantia de escolaridade é dada 

com o acúmulo de hábitos e experiências racionais. 

 Na minha realidade de berçário, existiam os momentos demarcados como 

“hora da atividade”, nos quais usávamos folhas, tintas para que os bebês pudessem 

fazer “trabalhinhos” e folhas com os nomes delas escritos. Tudo era feito 

individualmente, uma criança por vez, com o objetivo de ter um produto final belo para 

ser exposto no mural do EDI. Trazendo as duas realidades, entrei em questionamento: 

o que seria hora da atividade? Os outros momentos da rotina não seriam considerados 

atividades pelo fato de não ter o controle das ações das crianças? Brincar, expressar 

suas necessidades, vontades e cuidar de si não seriam atividades? 

 Para falar sobre o controle das ações das crianças nas creches, Guimarães 

(2011) se baseia nos pensamentos de Focault (2007) relacionados ao controle que se 

faz sobre os indivíduos, que não é somente pelas ideologias ou consciência, mas 

também no e pelo corpo. Esse pensamento se reflete nas práticas das instituições de 
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hoje, mais especificadamente, nas escolas que valorizam o indivíduo pela quantidade 

que produz e pelo que realiza. 

 Guimarães (2011) conceitua ainda o que seriam atividades de acordo com o 

que eu vivia e favorece a reflexão sobre esse tipo de “atividades”: 

 
Nesse contexto, entende-se por como atividade pedagógica e 
educacional aquela que o adulto propõe à criança, encaminhando a 
postura correta de sua execução, a disposição corporal adequada, 
certa conduta: fazer pinturas, preencher o papel com a tinta 
adequadamente, fazer colagens, colocar objetos dentro e fora de 
recipientes, repetir gestos iniciados e provocados pelos adultos. Esse 
é um movimento importante, mas é preciso pensar sobre como invade 
toda a cena e tudo o que é reconhecido como educacional ou 
pedagógico (GUIMARÃES, 2011, p.164). 

 

As práticas pedagógicas devem estar vinculadas a ações que proporcionem a 

participação e autonomia das crianças, mas, para que elas possam alcançá-las, 

necessitam que seus sentimentos sejam entendidos, pois essas atividades voltadas 

para objetivos escolares afastam a criança do conhecimento de si e de suas emoções. 

Perceber a importância de ter um espaço onde a criança possa sentir seu corpo 

e suas emoções fazia diferença no trabalho no CREIR, pois as mesmas conheciam 

seus limites, sabiam expressar o que sentiam e resolviam situações que, no ponto de 

vista delas, eram desconfortáveis. 

Viver experiências no Programa de Residência trazia sentimentos de mudança 

para minhas práticas, mas, ao mesmo tempo, de frustração por não poder fazer com 

que os bebês pudessem vivenciar esses espaços de aprendizagens e reconhecimento 

de si. 

Os bebês necessitavam dessa confiança e valorização de seus movimentos 

para que pudessem desenvolver sua autonomia e participar de forma ampla sem a 

intervenção de adultos dizendo como devem fazer e agir. 

Outro fator que me chamava atenção era o fato que os projetos vinham do 

interesse das crianças ou de um assunto que surgia na sala. Em todo tempo que 

participei da Residência, não vi algo vinculado com data comemorativa, prática muito 

comum nas minhas vivências na Educação Infantil. As crianças, quando estavam no 

CREIR, pareciam que entravam no seu mundo de descobertas e fantasias, e as 

professoras alimentavam sua imaginação trazendo novidades para que pudessem 

aguçar mais o interesse das crianças. Sobre a prática de vincular trabalhos na 

Educação Infantil com datas comemorativas Guimarães (2011) descreve: 
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A chamadinha, o mural com forte intervenção dos adultos, os temas 
de trabalho conectados com as datas comemorativas e comerciais são 
práticas da escola de Ensino Fundamental que se estendem à creche. 
Sobre elas, podemos perguntar: em que lugar social diminutivo 
constante (chamadinha, rodinha, trabalhinho etc.) colocam a criança? 
Em que lugar de valor ficam as experiências das crianças se o que 
ganha visibilidade (no mural) são produtos conectados aos temas do 
mundo social mais amplo (Dia das Mães, Copa do Mundo etc.)? 
(GUIMARÃES, 2011, p.171). 
 

 A participação das crianças era considerada um dos fatores mais importantes 

dentro do CREIR. O foco do trabalho não era o que as outras etapas exigiam delas, 

mas sim as possibilidades que os projetos poderiam oferecer às crianças naquele 

momento. Em um dos conselhos de classe, os professores tinham a preocupação com 

as crianças que saiam da Educação Infantil e iam para o Fundamental, pois o impacto 

da realidade seria grande, visto que as crianças tinham uma autonomia no CREIR que 

talvez não teriam no Ensino Fundamental. 

 Essa autonomia e participação das crianças foram conquistas que elas tiveram 

e que foram realizadas aos poucos, pois o desafio que se tem hoje quanto à Educação 

Infantil é encontrar as especificidades e assumi-las na expressão das crianças 

pequenas desenvolvendo um trabalho que parta delas e não das exigências do Ensino 

Fundamental. 

 O meu desafio como pesquisadora e professora com os bebês era de ter uma 

relação ética com eles, pois o que se tinha era uma relação de cuidado e controle não 

dando oportunidade de eles mostrarem suas possibilidades e valorizarem suas ações. 

Não invadir ou atropelar as iniciativas dos bebês em relação às pessoas e objetos, 

tinha que ser uma prática comum no meu dia a dia para que pudessem ter sua 

autonomia e participação respeitadas mesmo que tão pequenos. Seus corpos são a 

linguagem de comunicação conosco, adultos, e temos que estar sensíveis nesse olhar 

para com eles. 

 Guimarães (2011) traz as reflexões de Falk (2004) sobre esse comportamento 

de nós adultos em relação aos bebês. Para a construção da sua autoconfiança e 

autonomia, é fundamental valorizar as ações e atividades por eles iniciadas em vez 

de colocá-los em um lugar que sempre tem ações solucionadas. Guimarães (2011) 

afirma: 
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A contramão desse movimento implica deixar de considerar o bebê 
como objeto de cuidado ou como objeto de ensinamento precoce, para 
considerá-lo como pessoa que influência sobre acontecimentos e que 
estabelece relações a partir da confiança na sua capacidade de 
aprendizagem independentemente da ação iniciadora e modificadora 
do adulto. Com esse intuito, procedimentos como organização de 
espaços ricos e variados, observação e registros são fundamentais 
(GUIMARÃES, 2011, p.178) 
 

 A partir dessa relação de adultos e crianças, elas afetam a si mesmas e ao seu 

entorno. Cada criança, trazendo seu individual que constrói o coletivo, sem cada um 

perder a sua essência, proporciona momentos de experiência, constituindo a 

participação e autonomia delas. 

 

3.2 Espaços x bebês: ação e apropriação dos espaços pelos bebês 

 

No tempo em que estive no Programa de Residência, percebi que as crianças 

tinham uma relação com o espaço, uma relação de cuidado, intimidade e 

pertencimento diferentes das vivências de trabalho na minha unidade. As crianças 

circulavam pela unidade do CREIR com liberdade, porém sabendo os limites do que 

se podia ou não fazer. 

 Para exemplificar melhor o que digo, relato sobre um dia de residência em que 

algumas turmas estavam no pátio brincando enquanto outras estavam nas salas 

realizando a sua rotina. Eu estava na turma da professora Camila Barros quando uma 

criança bateu à porta, entrou e perguntou se a turma poderia emprestar um balde de 

peças para que ela pudesse brincar. As crianças da turma da professora Camila 

Barros emprestaram, porém houve uma negociação para que a criança da outra turma 

devolvesse o brinquedo nas mesmas condições em que se encontrava. 

 Na minha realidade, era difícil imaginar crianças batendo uma à porta das 

outras para que pudessem se comunicar e sem a interferência de um adulto. 

Aprofundando meus pensamentos, como os bebês poderiam ter esse livre ir e vir se 

relacionando com outras turmas? 

 Para mim, essa relação com o espaço só poderia acontecer com as crianças 

maiores, pois os bebês poderiam se machucar, por não terem o devido equilíbrio e 

ainda não saberem falar e se expressar. Mas, sem dúvida, o medo maior era deles se 

machucarem. 
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 As reflexões sobre as duas realidades pairaram sobre mim, pois as crianças do 

CREIR tinham essa relação com o espaço, já que lhes era proporcionada essa 

liberdade, porém as minhas não tinham, pois viviam dentro da sala de aula pelo medo 

de se machucarem, por serem considerados “frágeis”. Para adquirir esse costume de 

estar em diferentes espaços, sabendo ter a liberdade, era necessária uma postura de 

uma professora que não invadisse demasiadamente as iniciativas dos bebês. Falk 

(2011) retrata bem a relação dos bebês nos espaços no seguinte trecho: 

 
A criança que pode mover-se em liberdade e sem restrições é mais 
prudente, já que aprendeu a melhor maneira de cair; enquanto a 
criança superprotegida e que se move com limitações tem mais riscos 
de acidente porque lhe faltam experiências e desconhece suas 
próprias capacidades e seus limites (FALK, 2011, p.18). 
 

 No início, foi difícil saber compreender a autonomia que as crianças tinham com 

o espaço e a participação delas na construção do mesmo, mas, diante de leituras, tal 

prática me remeteu ao projeto educacional da cidade de Reggio Emilia, o qual se 

baseia em três ideias sobre o papel do espaço no apoio de manifestações expressivas 

das crianças. Os três conceitos se completam e descrevem bem essa relação dos 

adultos com as crianças. Guimarães (2012) define bem essas três ideias no seguinte 

trecho: “Primeiramente, a ideia das flexibilidades do espaço. Em segundo lugar, a 

importância de o espaço apoiar os relacionamentos das crianças. Por fim, o espaço 

como convite à ação, à imaginação e à narratividade” (GUIMARÃES, 2012, p.92). 

 Como relatei, no caso das crianças do CREIR, elas tinham todas essas ideias 

de espaços nas suas experiências, e isso também facilitava as professoras na rotina 

e no planejamento por serem tão autônomas e participativas. 

 O que faltava para os bebês da minha turma era esse investimento na sua 

expansão e suas múltiplas dimensões: sensoriais, emocionais, socioafetiva, motora e 

mental. O cuidado que tínhamos com eles era diferente do cuidado no CREIR. O 

nosso cuidado era mais intervencionista, higienizador e controlador. Nas experiências 

da residência, pude observar um cuidado ético, o qual considera o sujeito (criança) 

como ativo e afetivo que produz sentido para o mundo com suas diversas ações 

corporais e mentais. 

 A construção do espaço era também um dos fatores que chamava atenção, 

pois as salas eram organizadas pelas crianças e decoradas com suas criações. No 

EDI, as salas sempre foram decoradas com diversos materiais prontos sem ter um 
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significado para criança. O espaço era pensado antes das crianças o habitarem. Não 

passava por meus pensamentos que, para haver o pertencimento ao espaço, para 

criança se sentir no seu ambiente, é necessário que ela o construa. 

 Segundo Corsino (2012), os espaços são pensados antes das crianças 

entrarem, porém, depois que elas os habitam, tornam-se ambientes de experiência. A 

autora ainda ressalta a experiência de Reggio Emilia sobre a capacidade plástica das 

crianças de transformarem o espaço demarcando territórios que se tornam salão de 

beleza, casinha ou mercado. 

 Vale ressaltar sobre os espaços como sustentação de relacionamentos, como 

no caso que citei acima sobre um dia no CREIR, que as crianças tinham como base 

os espaços nas relações como acolhedor, não só por sua estrutura física, mas nas 

interações que elas desenvolviam por sempre estarem juntas no mesmo espaço 

independente de sua turma ou faixa etária. 

 Algo que tinha ao meu favor na turma do berçário era o fato de não ter 

mobiliários típicos da faixa etária para separar os bebês. Todos comiam juntos, na 

mesma hora e os bebês brincavam livremente na sala, ajudando nas interações. O 

que faltava para turma era interação com crianças de faixa etária diferente, e isso, na 

minha realidade, não é comum pelo medo das crianças mais velhas machucarem os 

bebês. Porém, o que trouxe de experiência no programa de residência é que as 

crianças com mais idade têm a consciência que os mais novos precisam de cuidados. 

Corsino (2012) cita o trabalho de Reggio Emilia sobre os espaços relacionais, pois as 

crianças e os adultos precisam estar juntos no convívio social para comparar ideias e 

dividir experiências com os outros. O trabalho nos centros de educação de Reggio 

Emilia acredita que as proximidades fazem conhecer a si e ao outro, pois uma 

comunidade só é formada quando há encontros, trocas e empatias. 

 Ao entrar nas salas do Colégio Pedro II, percebe-se como as salas são 

estruturadas para ter um espaço investigador, pois há diversidade de materiais que, 

por sinal, não são de última geração, mas faz com que as crianças utilizem as suas 

percepções e ações para aprendizagem. O espaço convida as crianças à ação e 

imaginação e, além disso, os educadores tinham também um papel importante, pois 

construíam junto com elas cenas e ampliavam as possibilidades. 

 Ter um espaço investigador e com essa diversidade de materiais é um desafio 

para minha realidade. Os espaços são povoados por diversos brinquedos tradicionais 

(bola, bonecas, peças para encaixe, etc.), não que esses não sejam instigadores, 
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porém há diversas outras possibilidades de materiais que podem estimular o potencial 

sensível e construtivo dos bebês. 

 Os espaços têm grande importância no desenvolvimento da participação e 

autonomia dos bebês, pois, através deles, as crianças podem estreitar 

relacionamentos, desenvolver potencialidades, trocar culturas, conhecer a si e o 

mundo. Foi difícil mudar meus pensamentos sobre os bebês e também da equipe, 

visto que toda mudança gera um desconforto, mas que, diante dos ajustes, fazem 

bem. 

 As atividades com os bebês tinham que ter um objetivo de interação com os 

adultos e entre os bebês. A preocupação com as condições do espaço físico não devia 

deixar de ser considerada, mas era através das relações que o espaço ia deixar de 

ser algo construído materialmente para ter a condição de ambiente. 

 As experiências com os bebês em relação ao espaço e todos os seus sentidos 

me remetiam aos pensamentos do idealizador de Reggio Emilia, pois ele resume de 

forma significativa a importância dos espaços em todas as suas dimensões para as 

crianças e seus relacionamentos: 

 
Valorizamos o espaço devido a seu poder de organizar, de promover 
os relacionamentos agradáveis entre as pessoas de diferentes idades, 
de criar um ambiente atraente, de oferecer mudança, promover 
escolhas, e a seu potencial para iniciar toda espécie de aprendizagem 
social, afetiva, cognitiva. Tudo isto contribui para uma sensação de 
bem-estar e segurança (MALAGUZZI apud GANDINI, 2016, p.148). 
 

 Para finalizar, ao considerar um bebê ativo, explorador e criador de seus 

sentidos foi necessário repensar o espaço e a mim mesma, como educadora, pois 

tinha que dar apoio aos seus movimentos, incentivar a sua autoria e autonomia, 

almejando assim, melhor desenvolvimento, valorização, mediação e alegria dos bebês 

como um ser político, ético e estético, colocando-os como sujeitos por excelência no 

processo de aprendizagem. 
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4 PRESSUPOSTOS TEÓRICOS 
 

 Os pressupostos teóricos tiveram grande importância para o delineamento da 

construção desse produto final, pois, sempre que necessário, recorria a eles na 

prática. O produto final foi iniciado pelo desejo de compreender a participação e 

autonomia dos bebês na realidade de um Espaço de Desenvolvimento Infantil na 

Prefeitura do Rio de Janeiro. Os autores que me aproximei compuseram as perguntas-

guias para o desenvolvimento da pesquisa: O que é autonomia na Educação Infantil? 

O que é rotina? Como organizar rotina e espaços para proporcionar a participação e 

autonomia das crianças? Cuidar e educar andam juntos? Como realizar projetos que 

estimulem a participação e a autonomia? Qual a importância de ter um trabalho que 

dê mais credibilidade às sensibilidades das crianças? 

 Escolhi autores que tivessem uma interlocução teórica para a concretude do 

projeto. Neles, busquei conhecimentos que necessitava para elucidar e tornar visíveis 

os aspectos criados no cotidiano de bebês e adultos nos EDI’s. A interlocução dos 

autores é para compreender e conhecer melhor o universo das crianças pequenas: 

 

Figura 1: Esquema de escolha de teóricos 

 

  
Fonte: O autor, 2018. 
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 Para escolha desses autores, utilizei de alguns critérios para moldar o trabalho, 

como aqueles que: 

 tivessem como base de seu trabalho a criança como ativa, exploradora e 

criadora de sentidos; 

 tivessem como estrutura do seu trabalho a experiência educativa concreta. Por 

exemplo, Guimarães (2011) estrutura suas obras através de pesquisas 

acadêmicas e vivências nas creches públicas da cidade do Rio de Janeiro. 

Diante do aprofundamento do estudo do tema, percebia que os teóricos tinham 

pontos em comum e um complementava o outro. Os diálogos entre eles alimentavam 

a produção desse trabalho. 

Neste capítulo, farei uma discussão com os teóricos sobre a participação e a 

autonomia dos bebês na Educação Infantil, a importância da organização dos espaços 

e rotinas para o desenvolvimento desses, elaboração de projetos que tenham 

interesse das crianças, conceito de cuidado, considerando o ponto de vista da ação 

educacional nos Espaços de Desenvolvimento Infantil, e a realização de um trabalho 

com as crianças que dê mais credibilidade às sensibilidades delas. 

 

4.1 Participação e autonomia dos bebês 

 

 Para fundamentar meu trabalho em construção, busquei autores que falassem 

da importância da participação das crianças e do desenvolvimento da sua autonomia 

no contexto de uma vida coletiva entre adultos e crianças. Quando penso na 

participação e autonomia dos bebês, remeto-me a experiência que Paulo Fochi (2015) 

vivenciou em seus estudos sobre os bebês e autonomia deles. Em seus textos, Fochi 

(2015) cita Tardos (2008) sobre as capacidades das crianças e o que elas podem se 

os adultos lhes derem a oportunidade: 

 
[...] se confiarmos nas capacidades das crianças, se animarmos sua 
atividade autônoma, veremos que é capaz de muito mais coisas do 
que aquelas em que se crê normalmente. Dentre várias, de uma 
grande desenvoltura corporal e de uma grande atenção e curiosidade 
por tudo o que rodeia. A linguagem corporal, a atitude das crianças, a 
expressão de seus rostos, nos demonstram isso (TARDOS apud 
FOCHI, 2015, p. 109). 
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 Quando escutamos sobre a autonomia e a participação das crianças nos 

espaços e planejamentos da Educação Infantil, fica difícil pensar como elas podem 

construir um ambiente que proporcione a aprendizagem, ainda mais os bebês que são 

considerados sem ações próprias e se fazem é por estímulo de adultos. Porém, o que 

trago como participação e autonomia não seria um ambiente “comandado” pelas 

crianças sem intervenção dos adultos no processo de aprendizagem, mas sim um 

adulto que tenha um olhar sensível as ações das crianças, com uma escuta não 

tradicional, porém global em relação a ela e que apresente um interesse a ela, 

segurança e que crie condições adequadas para que ela possa se desenvolver. 

 Fochi (2015) evidencia os movimentos livres da criança e se contrapõe ao 

estímulo precoce de exercícios para que os bebês possam sentar, caminhar, ou seja, 

que adquiram habilidades motoras, mas é a favor da construção de ambientes 

positivos e vínculos estáveis, que deem condições deles criarem seus próprios 

movimentos. A presença do adulto na vida da criança não seria de uma dependência 

biológica, mas sim de construção social. 

 A reflexão que tenho sobre o envolvimento do adulto na participação e 

autonomia dos bebês é sobre meios de como pensar e organizar espaços, materiais 

e tempo, construindo um ambiente favorável para que as crianças experimentem e 

desenvolvam seus próprios movimentos. Guimarães (2012) retrata tal pensamento no 

seguinte trecho: 

 
Portanto, se considerarmos uma criança ativa, exploradora e criadora 
de sentidos, é preciso pensar em um espaço e um educador que deem 
apoio aos seus movimentos, que incentivem sua autoria e autonomia, 
que contribuam para diversificação de suas possibilidades 
(GUIMARÃES, 2012, p. 90). 
 

 Na minha realidade de práticas educacionais, quando se fala de uma criança 

autônoma, remete-se a ideia de movimentos motores como sentar, levantar, andar, 

comer sozinha e vestir-se. Porém, através de leituras, os textos clarearam minha 

mente sobre esse conceito de autonomia. Fochi (2015) traz o seguinte conceito de 

autonomia a partir de Tardos (2008): 

 
O conceito de autonomia proposto pela autora está associado à ideia 
de que a criança é capaz de aprender a partir de seu interesse, ou 
seja, quando seus “[...] esforços interiores estão dosados, regulados 
por ela mesma” (TARDOS, 2008a, p.50), pois será por intermédio da 
atividade iniciada pela própria criança que ela irá adquirir sentido, 
mesmo que seja provisório (FOCHI, 2015, p.110). 
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 Ao falar de autonomia, estou me referindo a diversos aspectos, dentre os quais, 

como as crianças aprendem, o valor das atividades realizadas para a vida delas e as 

condições necessárias para o desenvolvimento da autonomia que estão relacionadas 

à posição do adulto e às condições do ambiente observado. 

 Na realidade que eu vivia, os bebês tinham suas ações, podendo realizar 

somente o que se dizia, tendo em vista habilidades que as crianças tinham que ter 

para o ano posterior. A criança, para ter autonomia, precisa ocupar-se de si mesma e 

de suas atividades criando repertórios dela e descobrindo outras ações que antes não 

fazia. 

 As atividades que trago aqui são os movimentos livres que a criança pode 

realizar, como brincadeiras que ela possa escolher desenvolvendo um espírito de 

iniciativa, o interesse pelo descobrimento do mundo e atividade autônoma. 

 O presente trabalho não dissocia as ações motoras das crianças com seu 

desenvolvimento cognitivo, relacionais e afetivos, porém o conjunto delas, através das 

experiências que os bebês vivem, é que oportuniza a construção da autonomia deles. 

Fochi (2015) retrata tais pensamentos conceituando a liberdade motora, pois, através 

dela, a criança promove a descoberta, prova, experimenta e exercita movimentos na 

sua atividade autônoma, além de desenvolver os outros aspectos constituintes do ser 

criança. 

 Por vezes, nós educadores defendemos teorias pedagógicas na Educação 

Infantil nas quais a criança atua para conhecer o mundo, porém com atividades e 

movimentos já pré-determinados pelos adultos. Através dos pensamentos de Fochi 

(2015), a criança, para conhecer o outro, necessita ser ativa em suas relações, ou 

seja, necessita conhecer para atuar. 

 O foco do trabalho em relação ao adulto e às crianças é que ele tenha um olhar 

sensível as suas ações criando repertórios de observação para as posturas e posições 

que são adotadas por elas. Esse olhar sensível em relação à criança organiza, orienta, 

acolhe e dá segurança, permitindo aos bebês experimentarem, criarem e ousarem do 

espaço. As crianças começam a se tornar autônomas, pois podem ousar e transformar 

o espaço através de suas ações e sabem que tem um adulto interessado nas suas 

atividades. 

 O olhar sensível para o desenvolvimento da participação da criança e sua 

autonomia não é controlador e inibidor de suas ações, mas um olhar atento aos seus 
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interesses e necessidades. No caso do berçário, faz-se necessário que o professor 

tenha tal postura, pois as crianças não desenvolveram a fala e comunicam-se através 

de suas ações e emoções. 

 A intervenção do adulto não seria algo de efeito modificador, mas criaria 

situações para que a criança possa utilizar a sua criatividade, sentindo-se segura e 

confiável para realizar suas ações. Fochi (2015), em seus estudos, cita três pontos 

que devem suscitar a reflexão sobre a intervenção do adulto, pois as atividades 

autônomas estão ligadas diretamente à postura dele em relação às crianças. A 

primeira seria que, ao intervir diretamente na atividade delas, ele pode desviar o 

interesse das suas ações espontâneas. A segunda seria ter cuidado ao enunciar 

ações esperadas sobre as atividades executadas, pois isso não permite que a criança 

conclua a ação por conta própria. A última está relacionada ao fato de colocar as 

crianças em movimentos que as mesmas ainda não têm controle, fazendo com que 

elas se mobilizem e criem uma barreira em suas ações. 

 Essa prática de ter um olhar sensível em relação à criança, para que ela possa 

desenvolver sua autonomia e participação no ambiente, leva a caminhos como a 

construção de projetos por interesse delas e um ambiente elaborado por elas, dando 

significados a sua aprendizagem e o sentimento de pertencimento do espaço. 

 

4.2 Espaços e rotinas no berçário 

 

Os espaços e rotinas são fatores importantes para que as crianças possam 

desenvolver atividades livres, explorem seu corpo, possam se relacionar com adultos 

e crianças, mostrem suas capacidades, descubram o mundo e a si. Então, a educação 

se compromete não somente com o desenvolvimento da cognição, mas também com 

o corpo e a emoção. Entender a educação como mobilizadora da capacidade da 

criança de produzir sentido sobre o mundo é entender que ela necessita de um espaço 

e uma rotina que não reproduza padrões já existentes, mas sim que tenha o desenho 

e formato dela, ou seja, que seja construído por ela. 

 Na busca de autores que pudessem auxiliar na conceituação e estrutura de 

tempos e espaços, recorri a Barbosa (2006), que propõe a ressignificação das rotinas 

e espaços, Horn (2004), por seus estudos e práticas sobre os espaços, e Guimarães 

(2012), retratando as experiências de Reggio Emilia. 
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Para a escrita do trabalho e mudança de prática com as crianças, entrei em 

questionamentos: o que é rotina? O que é espaço? Existe diferença entre espaço e 

ambiente? Como os dois podem influenciar no desenvolvimento da autonomia dos 

bebês? Como construir espaços e rotinas com a participação das crianças? 

Respondendo aos questionamentos, inicio com a resposta do primeiro dada 

por Barbosa (2006): “Rotina é uma categoria pedagógica que os responsáveis pela 

educação infantil estruturam para, a partir delas, desenvolver o trabalho cotidiano nas 

instituições de educação infantil” (BARBOSA, 2006, p.35). 

 Entendo que, para desenvolver a autonomia e participação, foi necessário 

também partir do pressuposto que a rotina e os espaços são importantes na Educação 

Infantil desde que sejam construídos pela visão das crianças e tenham também uma 

concepção de educação e de cuidado. Na construção de tempos e espaços junto com 

as crianças, foi necessário rever toda a estrutura no EDI para o desenvolvimento do 

projeto, pois as rotinas já eram estabelecidas. Barbosa (2006) relata sobre essa forma 

da construção da rotina, pois ressalta que, nesse caso, as rotinas tornam-se apenas 

um esquema que descreve o que devo fazer e em que momento devo fazer. 

 Em seus estudos, Barbosa (2006) traz a conceituação de espaço, mas 

relacionado a ambientes, que muito ajudou para o desenvolvimento de um lugar no 

EDI onde a criança pudesse experimentar sensações e descobertas: 

 
O lugar é a segurança e o espaço é a liberdade: estamos ligados ao 
primeiro e desejamos o outro. Um ambiente é um espaço construído, 
que se define nas relações com os seres humanos por ser organizado 
simbolicamente pelas pessoas pelo seu funcionamento e também 
pelos seus usuários (BARBOSA, 2006, p.119). 
 

 Horn (2004) descreve a postura do professor para organizar o espaço, porém 

ele tem que largar suas ações de disciplinamento e relações de coerções com as 

crianças, além de organizar sua prática junto a elas, proporcionando um ambiente que 

possam interagir com adultos, objetos e materiais desde tenra idade desenvolvendo 

em plenitude. 

 Percebi que o espaço era meu grande aliado para elaboração de projetos, pois, 

através dele, poderia descobrir os interesses das crianças. Barbosa e Horn (2008) 

descrevem sobre a importância do ambiente nos projetos com crianças pequenas: 

 
O trabalho com essa faixa etária, como já afirmamos, requer como 
uma tarefa fundamental da educadora a de organizador o espaço: 
interno [sala de aula] e externo [pátio]. Esse espaço deve incentivar e 
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estruturar as experiências corporais, afetivas, sociais e as expressões 
das diferentes linguagens da criança. O ambiente bem-estruturado, 
mas flexível e passível de mudanças, deverá prever a possibilidade de 
os materiais também se modificarem ao longo do ano, acompanhando 
a trajetória do grupo, ou seja, suas novas aquisições, suas 
necessidades e seus interesses (BARBOSA; HORN, 2008, p.76). 
 

 Barbosa e Horn (2008) dizem que os espaços são como “segundo educadores”, 

pois, com a devida organização e disponibilidade de materiais, pode provocar e 

auxiliar a aprendizagem. 

 Comecei a perceber também que a organização do espaço não é minha 

propriedade, pois, todas as vezes que colocava o cesto de brinquedos em um canto 

da sala que era acessível, os bebês tiravam e colocavam no centro do espaço para 

compartilhar com os outros bebês. 

 Como estratégia para perceber “as dicas” que os bebês davam para saber seus 

interesses e iniciar um projeto, foi necessário ter um olhar sensível, uma observação 

e leitura das atitudes e exploração dos materiais que tinham na sala de aula. Identifico 

as minhas práticas nas descrições de Barbosa e Horn (2008) no seguinte trecho: 

 
Um projeto pode iniciar durante as atividades de exploração dos 
materiais da sala. O educador observa, anota dados relevantes - data, 
criança, espaço, materiais, canais sensoriais, tipo de jogo - e, após um 
período inicial de observação, pode preparar um projeto (BARBOSA; 
HORN, 2008, p.78). 
 

 

4.3 Credibilidade às sensibilidades dos bebês 

 

 As crianças esperam há séculos para ter credibilidade nos seus talentos, nas 

suas sensibilidades, nas suas inteligências criativas e no seu desejo de entender o 

mundo, e nós educadores só vamos entender isso quando elas puderem demonstrar 

o que sabem fazer. Ao cedermos o olhar à criança, estamos desenvolvendo sua 

autonomia e identidade, pois ela fará o que sabe, descobrindo outras ações que antes 

não fazia por ser “reprimida” com horas de práticas de habilidades desnecessárias 

para sua faixa etária. A partir do momento que tenho uma escola que acredita no que 

a criança pode fazer, ela também terá essa confiança. Toda a sensibilidade dessa 

criança que foi cuidada será retribuída no ambiente ao seu redor com cuidado, ou 

seja, é um ciclo de trocas. 
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 Com aprofundamento nas teorias, percebi que os bebês precisavam que 

alguém acreditasse nas suas potencialidades e respeitasse os seus momentos de 

aprendizagem, não acelerando com práticas de habilidades para o ano decorrente. 

Senti uma necessidade em buscar exemplos de escolas e teorias nas quais as 

relações, que são um aspecto forte no berçário, devido ao contato e afetividade da 

faixa etária, fossem uma prática no processo de aprendizagem. Acredito que as 

relações são meios de aprendizagem em que um conhece o outro e conhece as 

sensibilidades. 

 Entre estudos e leituras, conheci a experiência de Reggio Emilia e, nas leituras, 

fui me apaixonando pela estrutura educacional das escolas. Percebi que poderia 

utilizar dessas experiências com os bebês para proporcionar a participação deles e 

autonomia, pois essas, como foi escrito, acontecem quando acredito no que as 

crianças podem fazer e nas suas curiosidades. 

 De início, tive que estreitar meu relacionamento com os bebês, já que não 

conhecia de fato suas potencialidades. Diante das observações das crianças, para 

produção do produto final, percebi que não sabia nada sobre eles, pois, quando dava 

liberdade para seus movimentos, eles executavam ações que eu não tinha visto. Foi 

estranhar o que eu achava ser familiar. Malaguzzi (apud Gandini, 2016) descreve esse 

momento na abordagem das escolas de Reggio Emilia: “[...]as relações e a 

aprendizagem coincidem dentro de um processo ativo da educação. Eles unem por 

meio das expectativas e das habilidades das crianças, da competência profissional 

dos adultos e, de maneira geral, do processo educacional” (MALAGUZZI apud GANDINI, 

2016, p.60). 

 Foi necessário pensar também que os bebês tinham habilidades antes de 

entrar no EDI. Eles não esperaram entrar na instituição para aprender a andar, falar e 

interagir, visto que isso já acontecia no seu ambiente familiar. Os bebês assumiam 

seu papel ativo na construção da aprendizagem e na compreensão do que estava 

ocorrendo na sala. Malaguzzi (apud Gandini, 2016) afirma que para incorporar o 

contexto das relações na aprendizagem, dando credibilidade às sensibilidades da 

criança, é preciso colocar em reflexão que o que a criança aprende não é um resultado 

automático, mas sim consequência das suas atividades e recursos próprios. 

 O fato de estar me relacionado com os bebês, respeitando seus espaços e 

tendo um olhar sensível ao seu papel ativo na aprendizagem não significava que eu 

estava   desvalorizando o meu papel como educadora e das demais que pertenciam 
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a equipe, mas sim valorizando as relações como uma via de mão dupla. Imaginei que 

as nossas interações fossem um jogo de pingue-pongue, no qual tínhamos que nos 

ajustar uns aos outros para permitir o crescimento dos bebês por meio da 

aprendizagem de suas habilidades. 

 Malaguzzi (apud Gandini, 2016) afirma que a forma como nos relacionamos 

com as crianças influencia na sua motivação e na sua aprendizagem. O ambiente em 

que elas vivem deve estar organizado para estabelecer as interações do reino 

cognitivo com o reino das relações e afeto. Deve também haver uma ligação entre o 

desenvolvimento e a aprendizagem, entre as diferentes linguagens, pensamento e 

ação. Também deve existir a valorização das relações entre as crianças e entre as 

crianças e adultos. 

 O objetivo de dar credibilidade às sensibilidades das crianças era de reforçar a 

sua participação e autonomia na instituição por meio das relações, que são intensas 

nas turmas de berçário, de modo que todos se sentissem confiantes para realizar uma 

prática nova. Desse modo, foi proporcionado aos bebês a expansão das redes de 

comunicação utilizando as diversas formas de linguagem para interagir. Os bebês 

descobriram que, com ampliação da nossa comunicação, ficaram mais autônomos e 

participativos de tudo que ocorria na sala e fora dela. 

 Poder ter uma relação com os bebês que considera as suas emoções e seus 

sentimentos fez perceber que uma sala de aula pode ser composta por indivíduos de 

diferentes afinidades e habilidades. Pude perceber que tinha bebês que tinham 

facilidade de ser comunicar, outros que não queriam tomar banho, pois tinham medo 

do chuveiro, entre outras observações. Malaguzzi (apud Gandini, 2016) diz que esse 

é o papel do professor, observador e participativo, que questiona o que vem, inicia 

trocas com as crianças, modifica as atividades, intensificando os desafios e as 

interações com elas. 

 Os bebês, tendo credibilidade a suas sensibilidades, tinham o incomum 

privilégio de aprender por meio das suas interações, comunicações e experiências. 

As relações das crianças com os espaços, pessoas e objetos tinham uma capacidade 

autônoma de educar. 

 Construímos juntos um ambiente amável, no qual nós (professores, crianças e 

funcionários) nos sentíssemos em casa. Incorporamos uma maneira de viver juntos, 

intensificando as nossas relações e garantindo atenção total aos problemas 

educacionais que tínhamos, contornando-os com a participação de todos. 
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5 PRESSUPOSTOS METODOLÓGICOS 
 

 A pesquisa em ciências humanas nos traz várias possibilidades para construir 

as experiências de campo: as ressignificações e redimensionamentos no ato da 

observação e o movimento para registrá-la, e a alteridade que o estudo pode fazer 

tanto na vida do pesquisador quanto para o sujeito de pesquisa. 

 Para Pereira (2012), a pesquisa tem três aspectos constitutivos: o pensar, o 

conviver e o escrever, que são indissociáveis e complementam seus aspectos em si, 

sem hierarquia ou linearidade no decorrer da mesma. Ou seja, o desafio para o 

pesquisador é viver o campo da pesquisa com intensidade, atento às fronteiras 

(pesquisador/professor, funcionários do EDI e crianças) e depois trazer os aspectos 

que foram vivenciados para escrita da pesquisa, relatando as suas reflexões sobre 

algo estranho e familiar ao mesmo tempo, estranho no sentido da construção das 

relações que são alteritárias, como cita Amorim (apud PEREIRA, 2012). 

 Quando Pereira (2012) relata sobre o pensar, traz questionamentos sobre: o 

que é pensar? O que seria pensar em infância? As respostas desses questionamentos 

baseiam-se nas teorias de Bakhtin quando relacionam o ato do pensar na vida, na 

ciência e na arte. O ato de pensar na vida é algo cotidiano que parte da iniciativa dos 

sujeitos para realizar suas ações, porém, na ciência, o ato do pensar surge de um 

questionamento do cotidiano da vida, que o pesquisador desenvolverá buscando 

respostas em um ritmo atemporal enquanto a vida seguirá seu fluxo. Que ligação tem 

essas definições dentro da pesquisa com criança? Como pesquisador, necessitamos 

buscar, na vida das instituições de educação, algo que nos inquieta, porém temos que 

analisar se essas questões têm respostas nas teorias. Essa percepção do sujeito que 

pensa na teoria com perguntas do cotidiano da vida é importante, pois faz-se 

compreender em que lugar social está o pesquisador na produção de conhecimento, 

visto que demarcará o contexto da pesquisa e como o pensamento está sendo 

constituído.  

Outras perguntas dentro da pesquisa irão surgir: como essa teoria torna-se a 

minha verdade? Que verdade sobre a infância estamos a assinar? O que na relação 

adulto-criança me altera? É na interiorização dos nossos questionamentos, nos quais 

são gestadas as perguntas da pesquisa, que nasce o ato do pensar. Neles, são 

lapidadas as questões que nortearão toda as opções teóricas e metodológicas. Sendo 

assim, o ato do pensar não é uma parte da pesquisa, mas é constituinte de todo seu 
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processo. Compreendendo isso, os conceitos de autonomia e participação das 

crianças são indissociáveis e entendo que a autonomia delas só será efetivada 

quando proporcionar a participação das mesmas nas instituições de Educação Infantil. 

 O conviver está relacionado à parte constitutiva da pesquisa em ciências 

humanas. A pesquisa, como foi dito, nasce de uma problemática do cotidiano social e 

a ele responde. O pesquisar é pensar sobre o mundo no qual o pesquisador, no lugar 

que ocupa, busca respostas para seus questionamentos. Porém, enquanto produz 

sua ciência, ele não se retira do campo da vida social e do seu fluxo. Ele permanece 

nela, inserido no contexto, posicionando-se face às suas exigências quando 

necessário. No conviver, estabelecem-se as relações de alteridades entre o 

pesquisador, no caso eu, e o sujeito de estudo, os bebês. As relações de alteridade 

são constitutivas da vida social e são transformadas de acordo com as instâncias ou 

contextos que são experimentados em cada sujeito da pesquisa. Na convivência, 

pode alterar o rumo da pesquisa e surgimento de outros questionamentos, como foi 

no caso dessa pesquisa: que autonomia confiro às crianças? O que se considera 

como participação das crianças? O que é autonomia no contexto das instituições de 

Educação Infantil? 

 As relações de alteridade, que, para Guimarães (2011), colocam-se na 

pesquisa como questões de experimentar, trazem as seguintes perguntas: o que na 

criança me altera, surpreende e desinstala? Como essa relação me empurra para 

outro lugar? O que me produz estranhamento nas práticas? 

 O ato de escrever na ciência tem como sua ação principal a linguagem, porém 

não se delimita só nela. Portanto, todo debate acadêmico é um diálogo entre textos e 

contextos, que nos convida a pensar no ato de escrever em dois sentidos 

complementares: um como produção de texto que diz respeito sobre o longo processo 

minucioso da pesquisa e outro na circulação dos textos resultantes das pesquisas 

como possibilidades de debates e críticas. 

 Inicialmente, o foco do trabalho era a participação e autonomia dos bebês na 

realidade de um EDI. Quando comecei o projeto, deparei-me com vários 

questionamentos: como realizar a pesquisa de campo com uma turma de berçário 

considerando que eles não falam? Quais autores, tipo de pesquisa e metodologias 

iriam ser utilizadas para fundamentar a pesquisa? Que recursos utilizaria para realizar 

registros com os bebês? Ser pesquisadora ou professora? 
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 Para o desenvolvimento desse capítulo, irei destrinchá-lo de acordo com meus 

questionamentos para melhor entendimento da trajetória dessa pesquisa. 

  

5.1 O desafio de ser pesquisadora na turma de berçário 

 

 Quando tive a ideia sobre o tema da participação e autonomia das crianças, 

entrei no questionamento de como desenvolver esse trabalho se os mesmos ainda 

estavam em desenvolvimento da linguagem? Como poderia saber o que eles tinham 

de interesse? Para clarear meus pensamentos e me auxiliar na pesquisa, tive como 

base Guimarães (2011), pois ela retrata sobre o relacionamento dos adultos e bebês 

e o papel social deles dentro da vida coletiva. 

 Como era professora da turma, tive contato direto com as crianças diariamente 

no período de nove horas. Para entender melhor a realidade e ajudar a interpretar e 

colocar em ação minhas observações, busquei auxílio em Pereira e Macedo (2012) e 

em Alessi (2014), que tem suas bases nas ideias de Bakhtin, pois, mesmo não 

dedicando os seus estudos às metodologias de pesquisa, o autor tem uma perspectiva 

de ver o mundo que convida a pensar eticamente a produção de conhecimento. 

 A partir de julho de 2016, comecei o projeto com a turma, que teve duração de 

5 meses, finalizando em novembro. Porém, precisei ter um olhar mais atento às 

crianças, suas falas soltas, gestos e comportamentos para entender melhor o meu 

objeto de estudo. Ao iniciar a pesquisa com crianças, percebi que as observações em 

uma nova perspectiva trouxeram uma perplexidade. Tornou-se importante ver o 

familiar e o exótico, pois esses são especiais para o grupo de bebês, por terem as 

marcas sociais predefinidas e ainda, por serem tidos como os que não falam, não 

sabem e não andam. 

 Antes, nós, professores do berçário, tínhamos esse pensamento em relação 

aos bebês, que eles não sabiam fazer nada. Como eu, pesquisadora e professora, 

poderia desenvolver algo com eles, que retorno iriam me dar? Como falariam o que 

desejavam, o que sentiam? De acordo com Alessi (2014), a teoria bakhtiniana traz o 

pensamento de que a língua está presente na vida por meio dos enunciados concretos 

que ela realiza e é também por esses enunciados que a vida está presente na língua. 

De acordo com essa teoria, a língua não vem pronta para ser utilizada, porém ela é 

assimilada em situações de comunicação verbal. Nessa reflexão, coloquei a teoria em 

prática conversando mais com os bebês para que pudessem desenvolver melhor a 
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fala. O desenvolvimento da fala das crianças não foi um processo rápido, foi 

necessário oportunizar momentos em que elas pudessem expressá-la e escutar mais 

suas falas espontâneas. Em vez de adivinhar as suas necessidades, como beber água 

e ir ao banheiro, pois no decorrer algumas crianças já estavam desfraldadas, 

deixávamos elas sentirem o que necessitavam para solicitar a nossa presença. A 

rotina corrida e com preocupações de cumprimento de higienismo e assistencialismo 

deu lugar a atenção, a valorização de momentos na socialização e a um cuidado 

voltado às necessidades reais das crianças para o desenvolvimento de aprendizagem 

voltada aos seus interesses. 

 Durante o período de uma nova prática com as crianças, tive que ter um olhar 

mais aguçado em relação aos seus comportamentos e gestos para que o projeto 

pudesse ser desenvolvido. A pesquisa feita com bebês tem quer ter a percepção dos 

detalhes dentro do dia a dia. 

 Para registrar os acontecimentos do dia a dia, eu ficava, às vezes, sentada no 

fundo da sala relatando os acontecimentos no meu caderno de campo e comparando 

com as anotações feitas do Colégio Pedro II para relacionar o meu comportamento 

como professora e o das crianças. Estas, vivenciando a escrita no caderno de campo, 

vendo eu fazer essa ação repetitivamente, imitavam também pegando lápis de cor e 

os livros fingindo que era o caderno. Essas cenas que aconteciam na rotina me 

traziam a reflexão que os bebês não falavam, mas estavam atentos e interagiam com 

o que acontecia ao seu redor. 

 O pensamento sobre a vida cotidiana me remetia a ideia da filosofia bakhtiniana 

em relação ao pensamento que é próprio da ciência e da vida (Pereira, 2012). Bakhtin 

(apud Pereira, 2012) diferenciava os dois últimos, sendo o primeiro algo que demanda 

de nós, sujeitos, um processo de abstração teórica e o segundo algo da urgência das 

ações. 

 Enquanto fazia as minhas reflexões sobre a minha prática e como elas 

afetavam as crianças e elas me afetavam quanto profissional, a rotina e o tempo não 

paravam, entrelaçavam os fenômenos da vida social com a teoria, buscando 

respostas para questões que surgiam debatendo no campo teórico e crítico. 

 Esse movimento de troca com as crianças e com os profissionais que 

trabalhavam na turma possibilitou ter uma nova face para o trabalho, o de perceber o 

lugar social das crianças na vida coletiva de um EDI e o de discutir com os 

profissionais sobre esse olhar minucioso e cuidadoso com os bebês. 



38 

 
 

 O olhar atencioso e a percepção do lugar que as crianças ocupam em uma vida 

social é olhar o pequeno, o que é esquecido dentro de uma rotina tão corrida de um 

EDI, é perceber as crianças e que elas podem ter grandes transformações na sua vida 

quando são compreendidas. Quando digo que as crianças são pequenas, não é só 

por uma questão de estatura, mas sim uma questão social. Pereira (2012) diz que 

“pequenos” são as crianças, porém não é só a estatura, mas também em termos 

políticos, pois é uma categoria que quase não tem autonomia e visibilidade. 

 Para um projeto de participação e autonomia com crianças, tive, como 

pesquisadora, que entender seu papel social, sua cultura e seu contexto. Percebi que, 

quando me relacionava com eles, deixava a vida levar seu tempo e vivia o tempo de 

pesquisadora. Os bebês faziam uma troca comigo. Cada vez que eu colocava minha 

confiança nas suas capacidades e possibilidades, eles traziam as suas respostas 

através do pertencimento do espaço e da autonomia que tinham e, cada vez que eu 

me comunicava, as crianças procuravam meios para responder. 

 Essas situações deram oportunidade para que eu pudesse configurar aquilo 

que pesquisava: como proporcionar a participação e autonomia dos bebês na 

Educação Infantil, respeitando seus espaços, entendendo seus comportamentos, 

falas e emocional. Ao mesmo tempo que eu dava prioridade a essas observações com 

as crianças, refletia sobre o local da pesquisa e o papel de pesquisadora dentro do 

contexto, ou seja, colocava em prática as experiências de aprendizagens do Colégio 

Pedro II na minha realidade como professora e pesquisadora, misturava-me com 

outro, estava perto, distanciava-me quando necessário e dava acabamento a 

pesquisa no contexto do campo, que era concretizada no ato da reflexão e escrita da 

experiência. 

 Com as observações e registros delas no caderno de campo, vieram as 

fotografias, pois, como era professora da turma também, não tinha tempo hábil para 

escrever os relatos no momento que aconteciam que, por vezes, eram perdidos, já 

que os esquecia ou perdia a riqueza dos detalhes na escrita, porque o fazia no final 

do dia. Por isso, para ajudar nos relatos, utilizei a fotografia para facilitar, e essa 

tornou-se uma nova estratégia metodológica para dar maior visibilidade as crianças. 
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5.2 Metodologias: construindo caminhos para realizar a pesquisa 

 

O que nos faz começar uma pesquisa são as perguntas que desejamos 

responder, conjuntos de passos que devemos fazer para ter a resposta e a indicação 

de grau de confiabilidade da resposta que obtivemos. Ou seja, é a necessidade de 

responder as curiosidades de nós, seres inacabados, fazendo o nosso pensar virar 

ciência com um olhar ético, político e epistemológico e, principalmente, um olhar no 

outro. 

Quando iniciei a minha pesquisa, tive dificuldades na escolha de qual tipo de 

pesquisa faria e quais métodos iriam constituí-la. Foi necessário recorrer a teoria e 

buscar leituras para que pudesse identificar qual das abordagens iria se adequar ao 

meu estudo.  

Realizando os estudos, ancorei como referencial teórico, para escolher o tipo 

de pesquisa e método, Ludke e André (1986), pois eles descrevem os recursos 

metodológicos da pesquisa em educação na perspectiva adotada. 

Para escolha do tipo de pesquisa que utilizaria no meu produto final, fiz uma 

interpretação da minha realidade e suas características. Como relatei, minha pesquisa 

iniciaria com questionamentos da minha realidade de turma de berçário. Inquietações 

que me incomodavam e percebia que as crianças também estavam assim. 

Ainda tinha o fato de ser professora e pesquisadora na mesma turma, ou seja, 

não iria só observar, mas também colocaria em prática as teorias de estudos e 

observaria o que daria certo. 

Teria que observar qual tipo de pesquisa considerava o objeto estudado, como 

sujeito ativo que intervisse nas suas singularidades e construísse as suas 

interpretações, que no meu caso seriam os bebês. 

Entre leituras e reflexões, percebi que minha pesquisa se aproximava da 

pesquisa-intervenção, em uma abordagem da pesquisa qualitativa, na qual os sujeitos 

são estudados de acordo com seus contextos e suas condições culturais e subjetivas. 

Nesse tipo de pesquisa, as perguntas e respostas são relacionadas aos diálogos e 

interlocuções entre pesquisador e objeto de pesquisa, que no caso das ciências 

humanas são pessoas. 

A pesquisa-intervenção ganha importância no âmbito da produção e 

conhecimento das ciências humanas na abordagem qualitativa quando questiona 

práticas científicas convencionais, dando uma espécie de invisibilidade a subjetividade 
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do sujeito da pesquisa. As perguntas e respostas da pesquisa-intervenção são 

tratadas como diálogos entre o pesquisador e o objeto da pesquisa, que no caso são 

as crianças. 

Macedo et al (2012) cita que a pesquisa-intervenção, como enuncia em seu 

próprio nome, é uma aglutinação de duas ideias que são compreendidas e opostas: 

pesquisar e intervir. Essa aglutinação faz o pesquisador ocupar outro lugar social na 

pesquisa: ele tem consciência que a sua presença, por si mesma, altera o contexto 

em que se realiza a pesquisa.  

Na realidade em que estava inserida, não desejava responder apenas as 

minhas perguntas sobre as rotinas dos bebês na educação infantil, mas também 

transformar e fundar uma nova realidade através dos sentidos que foram 

compartilhados com os meus interlocutores, no caso, os bebês. 

A ideia de uma pesquisa-intervenção com crianças implica em considerá-las 

como interlocutores e autores do processo na medida em que suas respostas e ações 

interferem nos destinos da pesquisa. Esse tipo de pesquisa leva a reconhecer o olhar 

da criança sobre o mundo, e isso é o que dá acabamento ao olhar do pesquisador. 

A modificação das práticas educacionais com os bebês ocorreu, pois, como 

pesquisadora e professora, tive um olhar especial com eles, considerando as suas 

necessidades e o seu olhar sobre o mundo. Ao olhar para a criança e reconhecer seu 

modo de ver o mundo, a pesquisa foi tomando direcionamento na busca de práticas 

que oportunizassem a autonomia e a participação dela nos processos de 

aprendizagem.  

Foi um desafio para mim, pesquisadora da infância, perceber as crianças como 

agente de seu tempo e que estão inseridas em um determinado contexto. Na verdade, 

tive que aprender a interessar-me pelo o que de fato elas tem a partilhar e o que 

tinham a me acrescentar como pesquisadora. Sobre esse fato Macedo, et al conclui: 

 
Trata-se de construir uma escuta sensível as crianças no lugar de 
saber tão habituado a falar sobre elas. Isso implica que falemos menos 
delas, sobre elas ou para elas, e mais com elas. Ou seja, coloca-se 
como desafio buscar estratégias de pesquisa que escapem as 
armadilhas da subalternização (MACEDO et al, 2012, p. 102). 

 
Relacionando teoria com minha realidade de campo, observando as crianças 

no Colégio Pedro II, percebi que as práticas com crianças na unidade eram diferentes 

da minha realidade em um EDI. Entrei em questionamento e recorri a teoria para 
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entender e colocar em prática as minhas reflexões com os bebês, turma a qual era 

regente, e esses me respondiam com suas falas em construção e seus 

comportamentos. 

Nessa integração de teoria e prática, na busca por uma metodologia, adequei 

a minha pesquisa no/do/com cotidiano com o objetivo de compreender a prática 

escolar através dele utilizando anotações diárias, fotos, vídeos, planejamentos 

elaborados de acordo com o interesse dos bebês e, por final, pesquisas bibliográficas 

para assim ressignificar minhas práticas pedagógicas. Segundo Prado e Cunha (apud 

Ludke e André, 1986), a pesquisa no/do/com o cotidiano começa na prática, busca 

suas bases na teoria para melhor compreensão e retorna a mesma para dar um novo 

significando formando um círculo dialético. 

Para início do estudo, o fator principal é que os bebês eram os sujeitos ativos 

e, por mais que fossem pequenos, não bastava eu entender a realidade deles e 

transformar, mas sim ter a participação deles na criação de meios para que a pesquisa 

pudesse alcançar seus objetivos. Percebemos isso no seguinte trecho: “A ideia de 

uma metodologia de pesquisa-intervenção “com” crianças implica o reconhecimento 

destas enquanto interlocutoras e autoras do processo, na medida em que as suas 

respostas e ações interferem” (PEREIRA, 2012, p.101). 

 Tomar a decisão por esse comportamento dentro da pesquisa não significava 

que eu iria me esvaziar do meu lugar de pesquisadora e autora do processo, porém 

compreendi que pesquisar “com” os bebês me levava a considerar o olhar que eles 

tinham sobre si mesmos, e esse tipo de comportamento me moldava como 

pesquisadora e modelava o trabalho que é feito com eles e para eles. 

 O meu comportamento como pesquisadora também implicava no tema do 

produto final, que era oportunizar, através das práticas, a participação e autonomia 

dos bebês, criando neles a sensação de pertencimento do espaço e para o 

desenvolvimento deles. 

 A busca por uma metodologia adequada ao trabalho foi um desafio, pois ela se 

relacionava muito com meu comportamento e com o das crianças. Pesquisar sobre 

as crianças é ter uma escuta sensível a elas em um mundo que não está habituado a 

ter esse tipo de comportamento. Essa reflexão me fez lembrar de Pereira (2012), que 

diz que nós pesquisadores devemos falar menos sobre as crianças ou para elas, mas 

sim que devemos falar mais com elas, pois essa mudança, dentro de uma pesquisa, 

retira as armadilhas de subalternização. 



42 

 
 

 A pesquisa-intervenção com crianças me ofereceu uma oportunidade de ver o 

mundo de um outro ângulo, que, no meu lugar de adulto, jamais poderia ter a chance 

de ver, e oportunizou às crianças alguém que pudesse ter essa sensibilidade e 

afetividade com elas. Percebe-se que elas também faziam parte do processo, não 

como objeto, mas sim como sujeito crítico que podia dar sua opinião e expressar seus 

sentimentos diante do que estava acontecendo. 

 Ver o mundo dos bebês, no ângulo deles, fez com que eu descobrisse uma 

parte de mim como profissional que jamais conheceria, e foi esse envolvimento com 

eles que me permitiu tal fato. Os bebês também puderam descobrir algo neles que 

antes não era possível. Perceberam que o espaço, a pesquisa e as atividades eram 

elaboradas para eles. O sentimento do pertencimento nasceu neles a partir do 

momento que os enxerguei como seres de direitos e vontades. 

 A pesquisa nas ciências humanas e, principalmente, na educação traz esses 

benefícios para aqueles que estão envolvidos nela, pesquisador e sujeito, ou seja, 

instala em nós o sentimento de alteridade que é característico desse tipo de pesquisa. 

 

5.3 Recursos materiais para constituição da pesquisa 

 

 Quando iniciei no Programa de Residência Docente no Colégio Pedro II, para 

registrar os pontos que me chamavam a atenção e eram diferentes da minha prática 

pedagógica, utilizava o caderno de campo. O registro escrito era feito nas horas que 

esses fatos aconteciam para que eu não os esquecesse. 

 Utilizei o caderno de campo somente nos dois primeiros meses na unidade que 

trabalhava na Prefeitura do Rio de Janeiro. Depois, houve uma certa dificuldade 

devido ao quantitativo de funcionários para realizar a rotina com crianças e um 

desfalque meu sobrecarregava as agentes, já que elas ficavam com a turma para que 

eu pudesse frequentar o programa de residência. 

 O caderno era bom, pois, quando os fatos ocorriam ou algo chamava a minha 

atenção, eu escrevia tudo com riquezas de detalhes e falas, mas, para que isso 

acontecesse, eu saia da minha função de professora para assumir o papel de 

pesquisadora. Não me sentia bem sobrecarregando as agentes de Educação Infantil 

sendo que elas já me ajudavam. 

 Comecei a escrever os relatos no final do dia ou mesmo quando chegava em 

casa, mas os detalhes já não eram mais os mesmos, pois eu os esquecia devido ao 
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cansaço do trabalho. Para ajudar nos relatos e para que eu não perdesse os detalhes, 

pois estes davam acabamento ao produto final, eu comecei a usar a fotografia como 

aliada nos registros de campo. 

 Como havia dito antes, a minha ação da escrita para registrar esses fatos 

tornou-se cotidiana nesses dois meses, e essa ação causava interferência no campo 

de estudo, já que as crianças começavam a repeti-la, um tipo de comportamento 

natural para essa fase. Assim como os registros no caderno eram copiados pelos 

bebês, o ato de fotografar também era e isso interferia no comportamento deles, pois 

eles sorriam para câmera quando fazia o registro das fotos. 

 Quando as crianças percebiam que eu usaria o celular para fotografar, elas 

mudavam de comportamento e faziam poses para que eu pudesse registrar o 

momento. Isso me lembrou de Guimarães (2011) quando cita Barthes (1984) em sua 

pesquisa, relatando sobre os nossos comportamentos quando nos sentimos olhados. 

Nós moldamos um outro corpo, tornando-nos uma imagem. 

 Sobre a alteração do comportamento na captura de imagens, estava na sala 

um dia e vi os bebês retratando parte de um dia de rotina, que no caso seria a roda 

de conversa, e isso chamou minha atenção, pois as crianças produzem o que vivem 

e com o jeito deles. Quando comecei a filmar, logo veio Miguel, o aluno mais velho da 

turma e também muito esperto, que ajudava as outras crianças durante a rotina 

quando tinham dificuldades em realizá-las. Ele percebeu que eu estava filmando e, 

assim, acabou chamando a atenção das outras crianças. Nesse instante, Miguel 

começou uma conversa comigo: 

Miguel: - Carol, canta música? 

Carol: - Qual música Miguel? 

Miguel: - A do jacaré. 

Carol: - Ah tá! Vamos cantar então... 

Miguel: - Pega o “chelular” Carol. 

 Nesse momento, peguei o telefone e filmei as crianças cantando, mais 

precisamente Miguel, que praticamente pegava o celular para virar para ele. 

 O ato de fotografar fez que eu tivesse experiências mais relevantes com as 

crianças do que a fotografia em si. Através do ato, pude vivenciar com elas momentos 

de participação e autonomia, o que é de fato o objetivo desse projeto. O produto final 

começou a ter o desenho do objetivo de fato. 
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 Alguns momentos do dia eu não fotografava, pois estava fazendo o 

direcionamento das atividades com as crianças, e, por isso, eu pedia auxílio das 

minhas agentes para que pudessem fazer o registro. 

 Havia diferença na fotografia feita por elas e por mim, visto que elas não tinham 

um certo objetivo ao registrar as imagens, e eu, tendo um olhar mais crítico, registrava 

somente aquilo que via como interessante para minha pesquisa. Porém, como as 

agentes fotografavam tudo que acontecia, eu pude ter um outro olhar sobre as minhas 

práticas e registros de comportamentos. Por estar envolvida com a atividade, quando 

eu realizava as fotos, não possuía essa visão periférica do que acontecia ao meu 

redor. 

Esses registros faziam que eu tivesse, como professora, um outro olhar com os 

bebês, que por vezes tentavam dizer algo, com suas expressões ou ações, mas que 

naquele momento não pude dar a devida atenção. Em sua pesquisa, Guimarães 

(2011) retrata bem essa postura, não de olhar e fotografar, mas de que a fotografia 

nos dá um outro olhar: “Algumas vezes, eu ligava a câmera porque meu olho via uma 

cena interessante nas interações que ali ocorriam. Mas o olho da câmera via outras 

coisas. Ora ela era conduzida pelo meu olhar, ora conduzia o meu olhar para eventos 

não percebidos antes” (GUIMARÃES, 2011, p.109). 

 A utilização da fotografia, como recurso metodológico, na rotina de um EDI, 

permitiu, por meio da postura de professora-pesquisadora, ter uma visibilidade dos 

movimentos de comunicação das crianças entre elas e com os adultos, das suas 

posturas e dos seus relacionamentos, podendo constituir uma formação de identidade 

de cada uma delas para que eu pudesse desenvolver um trabalho de acordo com o 

contexto delas. 

 

5.4 Ser professora ou ser pesquisadora? 

  

 Quando comecei o projeto na turma do berçário, fiquei confusa diante da minha 

função dentro da sala de aula: ser professora ou ser pesquisadora? Embora estivesse 

em um Programa de Residência que nos faz refletir sobre as nossas práticas como 

professor, ele também não exime nosso papel de pesquisador, o que faz com que 

surjam nossas reflexões. 

 Observando o cotidiano e minhas práticas com as crianças, deparei-me com 

situações que não sabia na verdade o que fazer. Como o projeto tinha foco na 
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participação e autonomia dos bebês e por eles não falarem, eu precisava ter um olhar 

sensível as suas atitudes e gestos para que eu pudesse realizar com eles atividades 

de acordo com interesse e contexto deles. As crianças amavam cantar, dançar e 

brincar. Por diversas situações, quando eu perguntava que música eles queriam que 

eu cantasse e dançasse com eles, eles solicitavam o funk, sendo que muitas músicas 

continham palavrões, expressões maliciosas com duplo sentido e coreografias 

erotizadas que seriam inadequadas para a faixa etária deles. 

 Essas situações que ocorriam no decorrer do projeto exigiam de mim um 

posicionamento como professora e instigavam-me como pesquisadora. Surgiam os 

questionamentos: eu, como professora, deixaria as crianças cantarem palavrão na 

escola? Fingiria não escutar e iria para outra música ignorando as crianças? Como 

professora, como poderia lidar com a cultura das crianças, diante do contexto que 

vivem, sem ser preconceituosa? 

 Por outro lado, como pesquisadora, essa situação aguçava meu lado 

observador e proporcionava outros questionamentos: que músicas as crianças 

gostam? Quem ensinava as preferências musicais delas? O que elas entendiam por 

aqueles movimentos erotizados? 

 Quando esses questionamentos surgiram, encontrei outros novos, pois como 

realizar um projeto de participação e autonomia na Educação Infantil sem considerar 

a cultura das crianças? Como ser pesquisadora e não interferir no campo de estudo? 

 Como professora, sempre tive o costume de ter conversas informais com os 

pais na hora da entrada, saída, eventos e nas reuniões, pois muitos escondiam o 

cotidiano das crianças e, para entender certos comportamentos delas, era necessário 

saber seu contexto familiar e ambiente em que viviam. 

 Esse movimento de estar perto como professora e distanciar-me como 

pesquisadora, para entrar em questionamento e, desse modo, construir um sentindo 

real para o trabalho, deixava-me confusa, porque esse era meu primeiro trabalho de 

campo. Foi difícil entender qual era minha função e como tinha que desempenhá-la. 

 O fato de conhecer as crianças por conta do nosso convívio diário atrapalhava 

a pesquisa em alguns momentos, porque eu saia do lugar de pesquisadora, 

desenvolvendo os projetos, e entrava no papel de professora, esperando certa 

resposta das crianças mesmo que, naquele instante, elas não quisessem dar. Esses 

momentos me causavam certa frustração, pois eu sabia da potencialidade daquele 

bebê. Entretanto, se eu fosse somente pesquisadora, não teria essa frustração, já que 
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não teria conhecimento sobre as crianças e descobriria, no decorrer do projeto, o que 

elas poderiam me oferecer. 

 Esse sentimento que obtive, durante o desenvolvimento do projeto, remeteu-

me as reflexões de Guimarães (2011) quando diz que o familiar pode ser estranho, 

pois o que é familiar não é necessariamente algo conhecido. Ainda cita Amorim (2001) 

quando diz que é um exercício na pesquisa procurar a complexidade no que é familiar, 

que isso é a construção do estranhamento. 

 Com essa experiência, percebi que eu, como adulta, achava que sabia tudo 

que uma criança poderia fazer, porém me frustrei e surpreendi ao mesmo tempo. Foi 

necessário, diante do acontecimento, fazer uma nova pergunta: o que as crianças 

podem fazer? 

 Guimarães (2011) cita que, nesse momento, buscamos o ponto de vista do 

outro e reconhecemos a alteridade nele, ou seja, aquilo que ele traz de melhor. Como 

pesquisadora e professora, isso era um desafio: ser hóspede e anfitriã ao mesmo 

tempo no campo, estar perto deles como professora para conduzir junto com eles um 

dia de rotina, estar perto para recolher informações e distanciar-me, em alguma parte 

do dia que eu tivesse tempo, para traduzir e ter um olhar crítico. 

 Em alguns momentos, não conseguia distanciar-me, pois devido à quantidade 

de trabalho que tinha em uma rotina de um EDI, tendo o cuidado como ato higienista 

e não ético com pouca qualidade de “estar junto” dos bebês, não deixava tal fato 

acontecer. Isso ocorria pelo quantitativo de funcionários que tinha em uma sala de 

berçário para dar conta da demanda de crianças e suas necessidades, tanto 

higiênicas como afetivas também. Nesses momentos, percebia que não tinha lugar 

para pesquisadora, pois, na verdade, eu não conseguia pensar, sentia-me um robô, 

pelas minhas práticas e da equipe estarem tão mecanizadas e enraizadas. 

 Em meio a tantos questionamentos e experiências que vivi no Programa de 

Residência, refleti, através das leituras de Pereira e Macedo (2012), quando diz que 

todo professor em sua essência é um pesquisador de sua prática, de conteúdos, de 

seus alunos e de saberes, que essa é uma busca permanente e em construção. 

Quando o professor é comprometido com sua profissão, ele tem muito de 

pesquisador, pois ele procura ter uma prática melhor, mais reflexiva e indagativa. 
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6 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DE DADOS 

 

6.1 Atendimento das crianças de 6 meses a 2 anos no Espaço de 

Desenvolvimento Infantil 

 

Na Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, o atendimento nos Espaços de 

Desenvolvimento Infantil acontece a partir dos seis meses de vida de uma criança. As 

vagas para essa faixa etária são disputadas dentro da rede, pois nem todos os EDI’s 

têm turmas desse segmento. As crianças concorrem as vagas através de um sorteio 

eletrônico. Para concorrer a vaga, os pais fazem uma pré-inscrição via internet e a 

Secretaria Municipal de Educação determina um dia para divulgar o nome das 

crianças que foram sorteadas. 

As turmas de berçário são poucas dentro da rede municipal provavelmente 

devido ao grande número de funcionários que demanda para ter um atendimento 

adequado para faixa etária dos bebês, e a rede não tem a disponibilidade para isso, 

pois outras turmas também necessitam de funcionários. 

Na minha unidade, a turma de berçário funciona em horário integral, das 7:30 

às 16:30, porém, em algumas unidades, as turmas de berçário funcionam 

parcialmente. A quantidade de crianças na minha turma era de 25. 

Para atendimento dos bebês, disponho de quatro agentes de Educação Infantil, 

duas no turno da manhã e duas no turno da tarde. Das agentes com as quais trabalho, 

três delas têm formação superior em Pedagogia, o que facilitava o trabalho na turma, 

pois elas tinham entendimento de desenvolver um processo de aprendizagem com 

responsabilidade. 

A sala de berçário tinha uma estrutura diferente das demais turmas, pois, 

visando o processo de desenvolvimento cognitivo e coordenação das crianças 

menores, dispunha de equipamentos e ambiente preparados para que os bebês não 

se machucassem e pudessem desenvolver suas potencialidades. A estrutura era da 

seguinte forma: o chão era acolchoado em todo perímetro para que as crianças 

pudessem andar e engatinhar e, quando desequilibrassem, não se machucassem. 

Havia um espelho com barras de ferro na frente para os bebês se equilibrarem e 

desenvolverem a coordenação motora ampla e também ser utilizado para diversas 

atividades. Os armários para guardar os materiais pedagógicos, localizados no térreo, 

eram trancados para que as crianças não mexessem. Tinha somente um berço na 
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sala, que era utilizado para o bebê menor da turma somente na hora do sono. A sala 

tinha os colchonetes, pois, caso algum bebê dormisse, eram utilizados para eles 

serem acomodados. Os banheiros também eram diferentes, compostos por duas 

cubas para dar banho nas crianças que não conseguiam ficar em pé, box para aqueles 

que conseguiam ficar, uma pia na altura das crianças, uma outra na nossa altura e um 

sanitário para aquelas crianças que já não usavam mais fralda. Havia também um 

solário para dar banho de sol e realizar atividades externas com elas. Tinha uma 

janelinha na sala que dava para o lactário, local onde são feitas as refeições dos 

bebês, e, através dela, as lactaristas passam os alimentos para serem oferecido as 

crianças. 

Na sala, também tinham tatames, nos quais as crianças realizam as refeições 

para não sujar o restante da sala e não dar baratas e outros insetos. As refeições 

funcionavam da seguinte forma: as crianças ficavam sentadas no tatame, nós 

professoras trazíamos os alimentos até elas e os oferecia. Cada professora chegava 

a oferecer as refeições para cinco crianças ou mais ao mesmo tempo, pois, como 

eram bebês, não faziam sozinhos. Os bebês não conseguiam saborear as refeições 

direito, pois tinham que realizá-las rápido para dar tempo de todos comerem devido 

ao pouco quantitativo de funcionários para cada grupo de crianças. 

O total de refeições oferecidas no turno integral são quatro: desjejum, almoço, 

lanche e janta. Quando os bebês chegam, é oferecido o desjejum, que geralmente é 

uma vitamina com biscoitos. O almoço é oferecido às 10:30 h, depois as crianças 

descansam e, quando acordam, às 13h, é o horário do lanche. Em torno das 15h, é 

oferecida a janta. Os horários de almoço e jantar, como observado, não são 

convencionais, porém isso ocorre para que sejam respeitados o horário de 

alimentação de três em três horas, o horário de funcionamento da creche e a oferta 

das quatro refeições para a criança. Mesmo se ela não aceitar, elas são oferecidas. 

Os bebês são recebidos ainda sonolentos por nós educadores e são recebidos 

com todo carinho da equipe. Algumas crianças chegam chorando por sentirem falta 

dos pais e, devido a uma rotina corrida e com poucos funcionários, às vezes, não 

podíamos dar a devida atenção àquele bebê. Isso era uma das minhas angústias 

como professora, pois sabia que o emocional e afetividade eram o carro-chefe do 

berçário. Mas, como fazer se tínhamos uma rotina a cumprir? 

Durante meu período de atuação profissional, percebi que os pais, quando 

entregam seus filhos nos EDI’s, principalmente do berçário, estão mais preocupados 
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com os cuidados físicos e de higiene dos bebês. Isso talvez ocorra devido ao 

desconhecimento das famílias a respeito dos objetivos das instituições de Educação 

Infantil, o que poderia ser minimizado por iniciativas de aproximação com as famílias 

com a proposta pedagógica. Para além das necessidades físicas, os bebês têm 

sentimentos, vontades e desejos. 

A família fica sabendo das questões relativas aos cuidados físicos através de 

uma agenda, que tem uma planilha marcando informações sobre as refeições, o 

banho, a escovação, a evacuação e outras comunicações entre a escola e o 

responsável. Para controle interno dos professores, temos uma planilha com o nome 

das crianças, as refeições e o banho. Durante a rotina, o banho é dado logo após as 

crianças terem tomado café. Ele é divido por grupos de crianças para cada funcionário, 

para evitar sobrecarregar algum profissional. 

 

6.2 Relações de adultos e bebês: educar e cuidar como ética 

 

O assunto que venho tratar é de grande discussão dentro dos Espaços de 

Desenvolvimento Infantil, pois, diante de uma rotina que é composta por hábitos 

higienistas, como o ato de educar entra nesse cotidiano? 

 Muitos são os debates pela rede, pois, quando estou em um ato de cuidado, 

não educo? Ou, quando estou educando e mediando não estou cuidando? 

 Para melhor responder tais perguntas, meus estudos foram baseados em 

Guimarães (2011), que tem estudos sobre o cuidar e o educar em uma dimensão de 

ética na Educação Infantil. 

 Dentro da legislação da Educação Infantil, educar e cuidar são ações 

indissociáveis e uma complementa a outra em seus significados. Busquei suas 

definições nas Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Infantil para melhor 

compreensão: 

 
Contemplar o cuidado na esfera da instituição da educação infantil 
significa compreendê-lo como parte integrante da educação [...] 
A base do cuidado humano é compreender como ajudar o outro a se 
desenvolver como ser humano. Cuidar significa valorizar e ajudar a 
desenvolver capacidades. O cuidado é um ato em relação ao outro e 
a si próprio que possui uma dimensão expressiva e implica em 
procedimentos específicos (BRASIL, 1998, p.24). 
 

 E sobre o educar: 
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Nas últimas décadas, os debates em nível nacional e internacional 
apontam para a necessidade de que as instituições de educação 
infantil incorporem de maneira integrada as funções de educar e 
cuidar, não mais diferenciando nem hierarquizando os profissionais e 
instituições que atuam com as crianças pequenas e/ou aqueles que 
trabalham com as maiores (BRASIL, 1998, p.23). 
 

 Percebam que, nas descrições acima, as duas definições se complementam, 

porém, na realidade que eu atuava, nas práticas cotidianas, as ações aconteciam de 

diversas formas e de modo segmentado. No EDI, o entendimento do ato de educar é 

considerado como transmitir conhecimentos e como ensinar uma criança sobre o 

mundo. Cuidar é considerado como atender as necessidades corporais e higienistas 

das crianças, como o sono, tomar banho, escovar os dentes, alimentação, além de 

“tomar conta” para que nenhuma delas se machuque ou com intenção disciplinadora. 

 Em vários momentos da minha realidade, percebi que a minha postura como 

professora e a postura das agentes em relação à rotina eram realizadas de forma 

concentrada apenas em nossos pensamentos. A preocupação em manter uma rotina 

mecanizada e cumprir os horários fazia com que as crianças ficassem escondidas de 

nossos olhares por vezes. Com isso, perdíamos a alteridade da criança e suas 

possibilidades de alterarem a rotina para construção de uma nova, buscando 

significados e proporcionando a exploração sensorial, gestual e afetiva delas e do 

mundo em si. Guimarães (2011) também diz que nós adultos também perdemos de 

vista a nossa reflexão constante, modos como fazer e o sentido de ter um novo olhar 

para aprender com as crianças. 

 Durante o desenvolvimento do projeto, foi necessário entender e criar a 

conscientização do grupo docente o qual trabalhava que, a partir do momento que 

estou oportunizando a criança a mostrar as suas possibilidades e a sua participação 

em um ambiente que proporcione a sua exploração e criação de significados para sua 

aprendizagem e desenvolvimento de seus sentidos, estou cuidando dela, porém com 

uma forma ética e responsável. Em sua pesquisa, Guimarães (2011) redimensiona a 

perspectiva do cuidado, fazendo-se entender em um modo mais amplo com uma 

postura ética, não só como ação dos adultos sobre as crianças, mas como a 

divulgação de uma cultura de si, atenção ao outro e como prática de liberdade. 

 No caminho dos bebês conquistarem sua participação e autonomia, foi 

necessário incrementar projetos pedagógicos e ambientes que fizessem deles sujeitos 

de direito. Guimarães (2011) afirma que os bebês não são só objetos de ação do 
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outro, mas sujeitos de ações. Ainda traz, em sua pesquisa, a discussão de Kuhlmann 

(1999) com a pergunta: “O que é ser educacional?”, questionamento que fiz a mim 

algumas vezes no decorrer do projeto e que consegui respostas nas leituras. Ser 

educacional não se resume somente ao desenvolvimento das aprendizagens, mas 

sim a discriminação das especificidades da Educação Infantil. 

 Os desafios no trabalho foram perceber onde colocar uma atenção direta e 

construir um ambiente em que os bebês pudessem se sentir acolhidos mesmo que 

não tivesse com eles o tempo todo. Mesmo diante das dificuldades pela grande 

quantidade de crianças e poucos funcionários para dar a devida atenção, à medida 

que dávamos esse espaço para as crianças desenvolverem sua autonomia e para que 

pudessem participar das rotinas conscientizadas do que estava acontecendo, 

facilitava o nosso trabalho. Os bebês tinham uma confiança de se locomover pelo 

espaço e se relacionar com outro que, mesmo diante de conflitos, só o fato de escutar 

a nossa voz já estabelecia de volta o equilíbrio, pois criaram um sentimento de 

confiança com nós educadores. O fato de não estarem sendo vigiadas e sendo 

disciplinadas pelas nossas ações não condizia que estavam sendo abandonadas, mas 

tinham um espaço para que pudessem desenvolver as suas capacidades e conhecer 

a si e o outro. Para Guimarães (2011), essa prática de cuidado é um dos desafios 

como compreensão, pois, para autora, há alguns momentos na atmosfera das 

instituições de Educação Infantil que permitem ao bebê se sentir observado e acolhido 

mesmo que um adulto não esteja se relacionando diretamente a ele. 

 O relacionamento entre nós educadores e as crianças foi se entrelaçando, 

ganhamos confiança uns nos outros e o entendimento que, para educar e cuidar, não 

precisávamos ficar controlando as ações das crianças, e elas não necessitavam das 

nossas aprovações para executar suas ações. 

 Essa nova compreensão do cuidado como ato ético e educativo também 

causou estranhamento em todo corpo docente, pois é histórico das instituições de 

Educação Infantil no Brasil a ligação do ato de cuidar com intervenção higienista e 

sanitarista, contribuindo para um trabalho com pouca qualidade relacional com a 

criança. Em seus textos, Guimarães (2011) traz as afirmações de Kramer (2003) 

justificando tal situação. O cuidado com dimensões assistencialistas ocorre, porque a 

carga horária integral das crianças favorecia tais situações práticas como banho, sono 

e alimentação. 
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 A experiência de uma nova perspectiva do cuidar e educar no EDI implicou em 

uma reflexão na relação da instituição com as famílias, pois os personagens que 

compunham as duas realidades são figuras de referência dos bebês. Foi necessário 

também fazer um trabalho de conscientização dos pais sobre o cuidado com os bebês, 

pois era importante que eles dessem continuidade ao trabalho da escola, ampliando 

as formas de participação das famílias no desenvolvimento de seus filhos. Em seus 

estudos, Guimarães (2011) traz o seguinte pensamento de Bove (2002): 

 
[…] a inserção de bebês na creche esteve por muito tempo centrada 
na ideia da separação (da mãe em relação ao bebê), quase como algo 
negativo, e sugere a ênfase na construção de novos relacionamentos 
e ampliação de laços, suscitada pela participação dos bebês e suas 
famílias na creche. Isso implica um trabalho de escuta e abertura dos 
profissionais em relação às famílias (e às crianças e vive-versa, na 
perspectiva de tornarem-se parceiros, e não antagonistas (BOVE apud 
GUIMARÃES, 2011, p.149). 

 

 Foi um trabalho difícil, pois as famílias muitas vezes não compreendiam a 

função educativa do EDI, principalmente, nas turmas de berçário. Esse incentivo para 

que as famílias, em alguns momentos, permanecessem no cotidiano da turma foi uma 

forma dos bebês terem confiança e se sentirem seguros, pois era o primeiro momento 

deles longe do ambiente familiar. Essa prática também trazia segurança por parte das 

crianças, pois não se sentiam “abandonadas” na ausência da família. Nos momentos 

que eram oportunizados a família, era uma forma de nós educadores observarmos a 

relação dos bebês com seus familiares e entender alguns de seus comportamentos e 

atitudes. 

 No desenvolvimento do projeto, o cuidado acabou tendo uma visão menor 

quando tinha um sentido assistencialista e higienista. À medida que essa prática ficou 

menor, abriu-se espaço para novas possibilidades, novas formas de conviver, 

aprender e experimentar novas formas de educar e cuidar. 

Ainda não tinha noção da importância de ter um comportamento que trouxesse 

a estabilidade dos bebês para que pudessem se sentir seguros e motivados para 

explorar os espaços e suas possibilidades. As crianças, quando iam realizar qualquer 

atividade ou ação, olhavam para mim, esperando o sinal da minha aprovação. Sobre 

esse comportamento Fochi (2015) cita, em seus estudos, o pensamento de Tardos 

(2008) em relação às atividades livres das crianças, pois, se elas as fazem 
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dependentes das ações dos adultos, sem que possam iniciar algo por conta própria, 

cria-se uma “dependência artificial”. 

Na minha realidade de atuação, era difícil encontrar práticas com as crianças 

que respeitassem sua participação e autonomia. Era normal, no ambiente que 

estávamos, reprimir as crianças por suas atitudes até por querer ter “domínio” de 

turma. Essa questão do “domínio” de turma é uma postura profissional comumente 

cobrada por diretoras e coordenadores como forma de avaliar a conduta do professor. 

 Com a mudança de postura e das práticas, já não cabia mais a permanência 

em sala de aula durante o período de nove horas. Os bebês necessitavam de maior 

espaço e adequação da rotina que pudessem lhes permitir uma aprendizagem sobre 

a sua autonomia. Esse conjunto é a união de ações para que os bebês pudessem 

conquistar a sua participação autônoma e foi importante para guiar-me nas minhas 

práticas como professora. 

Refletir sobre o cotidiano das crianças, como um ambiente de descoberta delas, 

fez-se necessário. Considerar que os bebês, que passam boa parte do seu dia em um 

EDI, são seres humanos aprendendo sobre o mundo e sobre si foi pensar nas 

condições criadas para eles e permitir que atuem garantindo seu crescimento pleno. 

Para elaboração de um projeto que tivesse a participação deles e criasse 

significado, busquei a minha fundamentação teórica em Barbosa e Horn (2008). As 

duas pesquisaram sobre a realização de projetos nas creches e, principalmente, nas 

turmas dos berçários. 

 Nas turmas de berçário, parece impossível trabalhar com projetos devido à 

visão, como foi relatado, assistencialista, higienista e que, consequentemente, não se 

preocupa com a aprendizagem. Porém, é nessa idade que as crianças, segundo 

Barbosa e Horn (2008), dominam seus instintos e reflexos, que possibilitam as 

primeiras adaptações e que se prolongam para descoberta do ambiente e atividades 

simbólicas. 

 A minha realidade profissional era diferente das descritas acima, pois não havia 

um trabalho didaticamente organizado, porque achava-se que os bebês não tinham 

condições de estabelecer significados para aprendizagem. No início, foi difícil procurar 

alguma estratégia de trabalho com os bebês, pois não falavam, e eu não sabia como 

perceber seus interesses. 

 Como educadora, diante de leituras e estudos, tive que partir do princípio que, 

como professora de bebês, tinha que considerar a sua fala e locomoção como seus 
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grandes desafios e conquistas, além de criar consciência que uma das minhas tarefas 

era proporcionar ambientes interno e externo organizados. 

 Por isso, preocupei-me em possibilitar aos bebês um ambiente em que eles 

construíssem vínculos afetivos e pudessem se sentir seguros. Ficava atenta as suas 

evoluções para modificar os espaços e proporcionar novos desafios à medida que 

evoluíam as suas potencialidades. 

 

6.3 Percorrendo novos rumos: da teoria a novas práticas com os bebês 

 

 Entre leituras, estudos e observações no Centro de Referência de Educação 

Infantil Realengo (CREIR), sobre o que é garantir o direito da criança a sua 

participação e proporcionar movimentos livres para que ela possa descobrir a si, o 

outro e mundo, houve uma inquietação dentro de mim em relação as minhas práticas 

com os bebês. Foi necessário um olhar mais atento às necessidades e desejos, digo 

também um olhar sensível, para construir com eles um ambiente, rotina e 

planejamento que tivessem a participação efetiva deles. Também tive que oportunizar 

a escuta deles, pois não fazia isso, já que eram bebês. Entretanto, como isso poderia 

ocorrer se eram tão novos e não sabiam falar? 

 Em relação a isso, Guimarães (2012) traz uma perspectiva sobre o educar que 

é escutar o outro-criança, mobilizando ampliações de suas possibilidades de 

exploração do mundo. A escuta que a autora traz é a que é feita pela experiência de 

Reggio Emilia, “escuta como metáfora”. Trata-se de uma escuta com diversos 

sentidos como olhar, o sentir e o ouvir a criança. Essa prática pedagógica foi muito 

utilizada por mim na turma do berçário, pois foi preciso o contato direto para que eu 

pudesse entender os bebês, e foi necessário largar práticas antigas para que pudesse 

deixar as crianças se apropriarem do espaço. 

 Não foi fácil mudar práticas já instituídas por trabalhos fragmentados e 

segmentados baseados em datas comemorativas ou planejamentos redigidos pela 

Secretaria de Educação que rege o município, controlando os movimentos das 

crianças e com rotinas engessadas pela direção. Ainda tinha o fato da equipe 

pedagógica não estar aberta a mudanças e oferecer críticas ao trabalho que estava 

sendo realizado. 
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 Mas, nada disso estremeceu a minha vontade de mudar junto com as crianças 

uma realidade que não nos pertencia, pois éramos protagonistas do processo e os 

bebês apropriadores do espaço. 

 No início, foi difícil, tive alguns erros, mas aprendi com os bebês e pude fazer 

o que eu acreditei ser o melhor para eles. Ver o desenvolvimento deles fez com que 

eu me sentisse importante no processo de aprendizagem como mediadora e 

instigadora da curiosidade deles. Corsino (2012) retrata meus pensamentos no 

seguinte trecho: 

Os espaços disponíveis para as atividades precisam, sobretudo, ser 
compreendidos como espaços sociais onde o educador tem um papel 
decisivo, não só na organização e na disposição dos recursos, mas 
também na sua postura, na forma de interagir com as crianças, de 
favorecer e mediar as relações, de ouvi-las e de instigá-las na busca 
de conhecimentos. São os educadores que dão o tom ao trabalho, que 
reforçam ou não a capacidade crítica e a curiosidade das crianças, 
que as aproximam dos objetos e das situações, que acreditam ou não 
nas suas possibilidades, que buscam entender suas produções, que 
dão espaço a sua fala, a expressão, a autonomia e autoria (CORSINO, 
2012, p.8). 
 

 Para iniciar o projeto, necessitava de dar um ponta pé inicial, que seria a roda 

de conversa, pois essa prática da pedagogia da escuta2 não era comum de ser 

realizada por mim devido ao fato de dar mais importância às ações de higiene. À 

medida que as crianças iam se acostumando a serem escutadas e compreendidas, o 

desenvolvimento do projeto foi facilitado. 

 Ao falar de ação autônoma também utilizarei alguns termos que envolvem o 

assunto, como motricidade livre, atividade livre, descobertas e ação da própria 

criança. 

 Foi acreditando nas possibilidades dos bebês que pude desenvolver a escrita 

desse projeto, passando por três etapas, pois as mudanças das práticas foram 

acontecendo aos poucos e também conforme as oportunidades foram aparecendo. O 

primeiro momento foi a construção de um espaço autônomo com a participação das 

crianças, o segundo foi a apropriação dos espaços no EDI e o último a realização do 

projeto de acordo com o interesse dos bebês. Na escrita no projeto, embora esteja 

focada na autonomia dos bebês, também descreverei outros aspectos que 

                                                           
2 Aqui se refere especialmente à ideia dos educadores da cidade de Reggio Emilia da “escuta 

como metáfora”. Trata-se da escuta com os diversos sentindos: olhar, o sentir, ouvir a criança. 



56 

 
 

convergiam com o entendimento do assunto, visto que os aspectos abordados estão 

sempre dentro do assunto maior. 

 

6.4 Refletindo sobre tempos e espaços com a intervenção das crianças 

 

 Na construção da rotina com as crianças, foi necessário criar essa noção 

temporal com eles, durante as rodas de conversas e todo cotidiano, pois a prática 

antiga ignorava a participação delas. Na criação da noção temporal, 

problematizávamos com as crianças sobre a organização temporal a partir de 

atividades que fazíamos durante o nosso dia a dia. 

 Com as discussões de tempo, os espaços foram também ganhando seus 

acabamentos, pois as crianças criaram o sentimento de pertencimento e construíram 

o ambiente delas. A organização da sala passou a ter materiais à disposição e que 

pudessem desenvolver a criatividade deles. O espaço não tinha cantos fixos pré-

determinados por mim, mas determinados pelos bebês de acordo com suas ações, 

imaginações e brincadeiras. Os bebês tinham um relacionamento melhor uns com os 

outros, pois não tinha intervenção minha e, além disso, o espaço e os materiais os 

instigavam. Esses movimentos livres faziam eles se encontrarem e formarem grupos 

ou duplas. Eles trocavam olhares, sentidos e objetos. O espaço para brincar também 

favorecia os encontros e as trocas de experiências. 

 Os brinquedos e os materiais que ficavam à disposição das crianças foram uma 

conquista, pois era de costume as crianças terem o momento de brincar e utilizar os 

materiais pedagógicos. Diante das buscas teóricas, foi necessário rever essa prática 

com os bebês, pois eram os materiais disponíveis para eles que iam convidá-los à 

ação e à imaginação, possibilitando-lhes a criação de sua própria cena, e eu, como 

educadora, tinha apenas o papel de sustentar e ampliar. Guimarães (2012) descreve: 

 
Os espaços e os objetos que constituem instigam pelo que convidam. 
Às vezes convidam ao deslocamento, às vezes a observação […] 
Cabe ao educador atentar para o encontro das crianças com os 
objetos e os espaços, compreendendo e mapeando as possibilidades 
que daí surgem (GUIMARÃES, 2012, p.98). 
 

 Diante desse pertencimento do espaço e suas diversas possibilidades, era 

comum ver as crianças ressignificarem objetos e lugares, brincarem de esconder com 

os colchonetes que dormiam e tornarem os lençóis fantasias e os berços cabaninhas. 
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 Essas mudanças que ocorriam com as crianças e espaços foram baseadas nos 

estudos das experiências de Reggio Emilia descritas por Guimarães (2012) em seus 

textos, pois as escolas da cidade trabalham com três ideias sobre os espaços: o 

espaço apoiando os relacionamentos, o espaço como convite à ação, à imaginação e 

à narratividade e a flexibilidade do espaço. 

 A sala de aula já não cabia mais os bebês, pois ficava pequena para a 

descoberta, participação e autonomia deles. Eles tinham a necessidade de exteriorizar 

isso, pois os bebês viviam somente no “mundinho” deles e não conheciam o resto da 

estrutura do EDI. Horn (2004) descreve: “[…] a idéia de que o espaço escolar não se 

restringe às paredes da sala de aula. Os espaços externos são considerados 

prolongamento dos espaços internos, sendo utilizados por meio de uma perspectiva 

pedagógica” (HORN, 2004, p.36). 

No entanto, toda estrutura do EDI como rotina e adequação dos espaços 

externos foi necessária para receber o berçário. A equipe não estava preparada para 

essa mudança, assim como os diretores, colegas de trabalho de outras turmas e os 

funcionários que faziam manutenção do EDI e a preparação dos alimentos. Barbosa 

(2006) relata: 

 
Na prática educativa de creches e pré-escolas, está sempre presente 
uma rotina de trabalho, que pode ter autorias diversas: em alguns 
casos, são normas ditadas pelo próprio sistema de ensino; outras 
vezes pelos técnicos ou burocratas dessas repartições; outras ainda 
por diretores, supervisores ou professores e demais profissionais na 
instituição […] (BARBOSA, 2006, p.35). 
 

 Por final, trago que as experiências com tempos e espaços foram necessárias 

para o desenvolvimento da participação das crianças e na busca da sua autonomia. 

A experimentação nesse quesito foi importante, pois, através dela, os bebês se 

constituem como sujeitos sociais e como eles se relacionavam com os demais. 

 

6.4.1 Construindo um ambiente autônomo e com participação: Miguel quer realizar 

ações cotidianas sozinho. 

 

 Acompanhar uma turma de berçário com um projeto de autonomia, sem ter um 

ambiente que propicie os movimentos livres, atividades autônomas e materiais não 

estruturados, trouxe muitas questões para reflexão sobre o trabalho que estava 

realizando, sobretudo uma pauta de observação das crianças e a construção de seus 
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saberes que estava esquecida diante da importância de questões não relevantes para 

elas. Ao mesmo tempo, começamos do ponto de partida sobre a imprevisibilidade que 

o espaço ocupa, pois não sabia que sentido as crianças poderiam dar diante de uma 

mudança no seu ambiente com as outras crianças. Eu tinha a teoria, diante do período 

de vivência com os bebês, feita por Fochi (2015) em seu trabalho, que todas as 

crianças nascem predispostas a experimentar emoções e prontas para aprender. 

 Eu também estava disposta a experimentar com eles essas novas experiências 

que proporcionariam para nós momentos que deixariam marcas na nossa vida. Fochi 

(2015) diz que o papel do adulto é fundamental, pois a criança precisa do afeto, da 

segurança e, especialmente, de alguém que crie condições adequadas para que ela 

possa se desenvolver. Entretanto, a criança também precisa de tempo para realizar 

as suas conquistas, aprender e descobrir sobre o mundo, mas com um nível de 

intervenção adequado. 

 Com as observações da turma, percebi que os bebês tinham vontade de 

realizar ações que estavam no nosso cotidiano, como pegar suas roupas na mochila, 

tomar banho sozinho, escovar os dentes, pegar nos materiais pedagógicos, mas tinha 

algo que os estava impedindo de realizar. O ambiente não estava preparado para eles 

e também, devido às práticas, não dava oportunidade para que eles pudessem fazer 

movimentos livres. 

 Em um dia, na sala de aula, estávamos arrumando as crianças como era normal 

na nossa rotina, pedi para uma das agentes trazer para mim uma mochila de um dos 

bebês para que eu pudesse arrumá-lo, porém Miguel, de 16 meses, adiantou-se e 

pegou a bolsa do colega. Fiquei surpresa, pois não tinha foto do colega e ninguém o 

informou, porém ele era muito observador e esperto. A sua alegria em trazer a mochila 

para mim durou segundos, pois uma das agentes tomou a mochila dele e me entregou. 

Neste instante, vi uma tristeza em seus olhos e uma ação de reprovação ao ato da 

agente, pois ele queria ajudar. Em vez de pegar a mochila, a sua ação poderia ter sido 

um reforço positivo e uma forma de incentivo para que outras crianças pudessem 

também ajudar na identificação das mochilas de seus colegas. Isso demonstra que, 

no espaço escolar, está naturalizado o controle as ações do outro como uma forma 

de hierarquia não oportunizando ações espontâneas. 

 Com essa situação, pude refletir sobre o quanto as nossas práticas podem 

interferir na autoestima da criança. Em nenhum momento, tive dúvidas de que Miguel 
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tinha a capacidade de desenvolver aquela ação e que poderia ser uma experiência 

potente em sua vida. Fochi, em seus estudos, descreve: 

 
(…) em geral, ao observarmos os bebês atuando sobre algo, 
geralmente não nos damos conta ou não faz parte dos repertórios de 
observação olhar para as posturas e posições adotadas por eles, não 
vinculando que a escolha de determinada posição possa ter algum 
sentindo em sua descoberta e na conquista da ação autônoma 
(FOCHI, 2015, p.115). 
 

 Acredito nas ideias do autor, pois ampliam o olhar para a criança e suas 

atividades. Além disso, indica um aspecto importante sobre nós adultos com as 

crianças, pois a forma como nós permitimos a elas que atuem no espaço e materiais 

implica no desenvolvimento da sua ação autônoma e na construção de suas 

competências. 

 Não só Miguel como outras crianças tinham também a vontade de realizar as 

refeições sozinhos, porém não deixávamos, pois tínhamos uma “rotina” a cumprir e 

as crianças podiam sujar a sala e a roupa. Também queriam tirar a roupa para o 

banho, como também tínhamos pressa, não deixávamos e nem se pedia permissão 

para tocar no corpo de uma criança. Fochi (2015), em seus textos, cita a pediatra 

húngara Emmi Pikler sobre a relação dos adultos com as crianças e o cuidado: 

 
[…] a um bebê ou uma criança pequena se havia de examinar ou 
aplicar mesmo tratamento mais desagradável, sem fazê-la chorar e 
tocando-a com gestos delicados, com compaixão, considerado que, 
nas mãos, se tinha uma criança com vida, sensível e receptiva 
(PIKLER apud FOCHI, 2015, p.51). 
 

 Para iniciar um trabalho de construção do espaço de acordo com os interesses 

das crianças, tinha que partir do princípio de respeitar os bebês em primeiro lugar, 

saber ter um olhar sensível e depois começar a escutar as crianças, mas com uma 

escuta diferente como foi citado. 

 

6.4.1.1 Praticando a escuta 

 

 Iniciei com as crianças uma prática com roda de conversa, pois é direito da 

criança ter acesso a linguagem verbal, já que, antes de entrar na escola, a criança já 

aprende a se comunicar. Em seus textos, Alessi (2014) cita essa apropriação 

linguística da criança, para que a criança participe dos processos de comunicação, 

pois ela é um sujeito em construção que, antes de entrar nas instituições infantis, já 
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interagia com sua família, seu grupo de amigos e até mesmo com os meios de 

comunicação de massa, como rádio e televisão. 

 No que se refere ao trabalho com linguagem, o Referencial Curricular Nacional 

para Educação Infantil (RCNEI) cita sobre sua importância na Educação Infantil: 

 
a linguagem oral possibilita comunicar ideias, pensamentos e 
intenções de diversas naturezas, influenciar o outro e estabelecer 
relações interpessoais. Seu aprendizado acontece dentro de um 
contexto. As palavras só tem sentido em enunciados e textos que 
significam e são significados por situações. A linguagem não é apenas 
vocabulário, lista de palavras ou sentenças. É por meio do diálogo que 
a comunicação acontece (BRASIL, 1998b, p.120-121). 
 

 Os diálogos construídos pelas crianças revelam diversas formas que elas têm 

de ver o mundo, as suas percepções dos acontecimentos, das pessoas e dos objetos 

que estão a sua volta. Eles revelam as suas singularidades, os significados que dão 

ao mundo, os hábitos familiares e mostram seu próprio jeito de sentir e ver o mundo. 

 A roda de conversa foi um ótimo ponto de partida para poder escutar mais as 

crianças e saber seus interesses, dialogar mais com elas e também uma forma de 

auxílio para o desenvolvimento da linguagem verbal dos bebês. Alessi (2014) cita que 

uma das formas de ampliar o universo discursivo da criança é propiciar que conversem 

bastante em situações organizadas, como as rodas de conversa. O RCNEI traz essas 

descrições no seguinte trecho: 

 
[…] a roda de conversa é o momento privilegiado de diálogo e 
intercâmbio de ideias. Por meio desse exercício cotidiano as crianças 
podem ampliar suas capacidades comunicativas, como a fluência para 
falar, perguntar, expor suas ideias, dúvidas e descobertas, ampliar 
vocabulário e aprender a valorizar o grupo como instância de troca e 
aprendizagem (BRASIL, 1998b, p.138). 
 

 As rodas de conversa aconteciam não de forma obrigatória. Eu sentava no meio 

da sala e os bebês vinham ao meu encontro, já que eram muito curiosos e queriam 

saber o que estava acontecendo em sala, o que facilitava a atividade. Algumas 

crianças não conseguiam ficar por muito tempo e também tinham pouca concentração 

devido a faixa etária, o que é normal. 
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Foto 2: Crianças na roda de conversa. 

 

 Fonte: O autor, 2016. 

 

    Com o tempo, eles foram se acostumando e muitos não queriam sair da roda 

sem contar as novidades, já que a sua linguagem foi se desenvolvendo. Em alguns 

momentos do dia, as próprias crianças se reuniam em rodas para poderem dialogar. 

 Muitas decisões e esclarecimentos foram feitos nas rodas de conversa, e essa 

foi uma forma de praticar a escuta na turma do berçário. As crianças perceberam que 

poderiam ser ouvidas e poderiam expressar seus desejos e opiniões. Em seus textos, 

Alessi (2014) cita trechos de Freire (2002) que diz respeito às contribuições das rodas 

de conversa, justificando que essa prática reflete, na verdade, um posicionamento que 

se funda na dialogicidade: 

 
A roda de conversa é apresentada como um espaço de partilha e 
confronto de ideias, onde a liberdade da fala e da expressão 
proporcionam ao grupo como um todo, e cada indivíduo em particular, 
o crescimento na “na compreensão dos seus próprios conflitos” 
(FREIRE apud ALESSI, 2014, p.51). 
 

 Embora esse não seja o foco do trabalho, para alcançarmos o nosso objetivo 

da participação e autonomia dos bebês, foi necessário aprender a escutá-los e dar 

oportunidade para eles expressarem suas percepções. As crianças mudaram muito 

com as rodas de conversas, pois começaram a dialogar mais devido à ampliação da 

capacidade comunicativa. Não utilizavam o meio físico (pirraças, bater, morder) como 
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forma de resolução de seus conflitos em sala tanto com os colegas como com os 

adultos. 

 Os bebês conquistaram um espaço democrático, sensível, aberto, permeável 

às trocas e às singularidades. Dessa forma, eles possibilitaram formas não 

engessadas de seus papéis na convivência coletiva e ampliação para novas 

aprendizagens de si, do mundo e do outro. 

 

6.4.1.2 Espaço autônomo e participativo. 

 

 Diante das observações das ações dos bebês e do acontecimento com Miguel, 

percebi que eles tinham um grande interesse em manusear as suas mochilas, porém, 

diante de tanto disciplinamento, faltou a sensibilidade para perceber o que eles 

desejavam. Em seus textos, Horn (2004) fala sobre o professor e suas sensibilidades: 

 
O olhar de um educador atento é sensível a todos os elementos que 
estão postos em uma sala de aula. O modo como organizamos 
materiais e móveis, e a forma como crianças e adultos ocupam esse 
espaço e como interagem com ele são reveladores de uma concepção 
pedagógica (HORN, 2004, p. 15). 
 

 Nas minhas reflexões, tive a ideia de colocar a foto de cada um deles, onde 

ficam as mochilas, para que pudesse facilitar o manuseio delas por eles. Depois que 

coloquei as fotos deles para identificar as mochilas, sentei com eles em rodinha e 

expliquei o que tinha feito. Fomos em grupo onde ficam as mochilas para que eles 

pudessem ver, e eles começaram a identificar a si e aos outros. Fiquei perplexa, pois, 

mesmo tão pequenos, já sabiam quem eram seus colegas de turma. Literalmente, foi 

estranhar o que eu achava ser familiar. 

 Durante a nossa rotina de banho e troca de fraldas, quando solicitávamos as 

mochilas, as crianças já pegavam as suas. Algumas crianças não conseguiam 

identificar as mochilas, porém os colegas que já sabiam ajudavam elas a encontrar. 

Miguel, como era o mais velho da turma, conhecia todos e foi um grande auxiliar para 

as crianças menores. 

 Outro fato que achei interessante nesse momento foi que não adivinhávamos 

mais as necessidades das crianças, como trocar as roupas sujas e as fraldas quando 

já estavam cheias. Eles mesmos pegavam suas mochilas quando sentiam a 
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necessidade de algo. Isso facilitou o nosso dia a dia, pois, com a autonomia das 

crianças, conseguíamos observar outros aspectos importantes. 

 Essas observações que reparei trouxeram aos meus pensamentos a relação 

das crianças com os espaços, pois é necessário que elas os experimentem e interajam 

com ele para que possam desenvolver suas competências e habilidades. Horn (2004) 

fala sobre essa relação da criança e do espaço no seu desenvolvimento: 

 
Portanto, não basta a criança estar em um espaço organizado de 
modo a desafiar as competências; é preciso que ela interaja com esse 
espaço para vivê-lo intencionalmente. Isso quer dizer que essas 
vivências, na realidade, estruturam-se em uma rede de relações e 
expressam-se em papéis que as crianças desempenham em um 
contexto no qual, móveis, os materiais, os rituais de rotina, a 
professora e a vida das crianças fora da escola interferem nessas 
vivências (HORN, 2004, p. 15). 
 

Vê-los tendo essa “intimidade” com a rotina sem as ações mecanizadas me fez 

perceber o quanto as ações dos adultos causam interferência no comportamento das 

crianças e o quanto é importante para elas o sentimento de poder se movimentar e 

expressar seus desejos sem o controle deles. 

 O fato de ter o Miguel na nossa turma também incentivou as crianças a 

buscarem essa autonomia com as mochilas, pois ele estimulava as outras crianças 

diante de suas ações. Refleti o quanto as relações interpessoais auxiliam no 

desenvolvimento delas, pois relaciona a importância da afetividade, da linguagem e 

da cognição nas práticas sociais. Nada melhor que o próprio amigo para incentivar a 

autonomia deles em sala. 

 Com o tempo, tornou-se rotina as crianças já levarem suas mochilas para o 

banheiro, já tirarem suas roupas e as guardarem depois sem a necessidade da nossa 

ajuda, porém tudo tinha o nosso supervisionamento. A prática do banho era feita se 

as crianças demonstrassem o desejo. Foi difícil entender que as crianças têm que 

perceber que precisam do banho quando se sentirem sujas, pois dar banho sem elas 

compreenderem o porquê de fato não faria a criança entender o objetivo dele e sua 

finalidade pedagógica não seria alcançada. 

 A verdadeira autonomia acontece quando fazemos a criança entender o porquê 

das práticas cotidianas e assim realizá-las quando sentirem necessidade. A 

construção de um espaço autônomo com o berçário não foi limitada somente por 

estrutura ou materiais, mas também na relação deles emocional, afetiva e cognitiva. 
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 Horn (2014) descreve sobre o espaço como algo que não é dado, mas sim 

construído. A autora ainda diz que o espaço é uma construção social que tem estreita 

relação com as atividades desempenhadas pelas pessoas que compõe as 

instituições. 

 Outro momento que os bebês tiveram como experiência foi o almoço. Todos os 

dias, o almoço era oferecido para os bebês em um tatame que se encontrava na sala 

de aula. Eles ficavam sentados no tatame, e nós educadores que oferecíamos as 

refeições com certa pressa, pois tínhamos uma rotina a cumprir. Porém, desta 

maneira, as crianças não conseguiam degustar a comida tranquilamente e sequer ver 

o que estavam comendo, pois misturávamos os elementos que compunham o prato 

para facilitar o oferecimento. 

 Alguns bebês, quando olhavam o que estava sendo oferecido, não queriam 

comer, já que, esteticamente, não era agradável aos olhos deles. Quando estávamos 

oferecendo a refeição para uma criança e a outra já estava comendo por conta própria, 

ela era recriminada, pois tinha que esperar mesmo sentindo fome. Essa foi uma 

questão de se colocar no lugar do outro, pois eu não queria estar em nenhuma dessas 

situações acima. 

 Tive a ideia de colocar algumas mesas na sala que ficavam em outra ao lado e 

não eram utilizadas. As mesas só eram postas na sala quando as crianças iam 

almoçar, pois nas salas do berçário não há mobiliário para que as mesmas possam 

se mover livremente. 

 No dia que eu ia colocar as mesas na sala, fizemos uma roda de conversa para 

explicar como funcionaria o almoço naquele dia e nos outros também. Comecei 

colocando as mesas na sala e as crianças começaram a ajudar também. Cada um já 

foi sentando em seu lugar e eles estavam superanimados. Os primeiros dias foram 

difíceis, pois os bebês não tinham o hábito de comer sozinhos, mas, com o tempo, 

foram se habituando e entendo que não podiam jogar comida no chão. 

 Foi fácil? Não, foi difícil devido à quantidade de crianças na sala versus a 

quantidade de professores para auxiliar, porém ver a felicidade deles em alcançar seu 

objetivo é extremamente satisfatório. 

 Além disso, começamos a adequar a escovação, pois tinham que entender 

também o motivo dessa atividade. Fiz com as escovas de dentes a mesma estratégia 

das mochilas, pois o que era um “sacrifício” para ser fazer passou a se tornar uma 
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prática prazerosa para as crianças, visto que, no momento que estavam escovando 

os dentes, brincavam em frente ao espelho. 

 Para concluir essa etapa, finalizo com uma citação de Horn (2004), já que foi 

uma das norteadoras teóricas dessa etapa, deixando também o registro que, diante 

dessa “liberdade”, os bebês criaram uma intimidade com o espaço. Além disso, 

conquistaram a sua participação e autonomia, pois viram que eles são escutados, 

atendidos e, principalmente, cuidados eticamente respeitando o direito deles de se 

apropriarem de algo que foi desenvolvido para eles: “[…] concluímos que o espaço é 

algo socialmente construído, refletindo normas sociais e representações culturais que 

o tornam neutro e, como consequência, retrata hábitos e rituais que contam 

experiências vividas” (HORN, 2004, p.37).  

 

Foto 3: Criança pegando sua escova 

 

Fonte: O autor, 2016. 
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Foto 4: Criança almoçando 

 

Fonte: O autor, 2016. 

 

 

Foto 5: Crianças na roda de conversa 

 

 

Fonte: O autor, 2016. 
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6.4.2 Apropriação dos espaços pelos bebês: conquistando o EDI com exploração e 

curiosidades. 

 

 Quando penso em espaços, lembro-me da minha infância, a importância da 

brincadeira no quintal da minha casa e o quanto eu explorava e imaginava. Aprendia 

mais do que nas horas em sala de aula com “folhinhas” de cobrir pontinhos. 

 Um dia, olhando para os bebês, percebi-os muito agitados, mais precisamente 

irritados. Pareciam que o espaço estava apertado para eles e necessitavam de mais 

espaço para poderem extravasar suas emoções, seus movimentos e imaginação. 

 Com o tempo, os bebês foram adquirindo sua autonomia, e o espaço que era 

designado para eles começou a ficar pequeno para suas necessidades. As crianças 

tinham a vontade de sair da sala e explorar outros ambientes diferentes dos que 

estavam habituados. 

 As turmas de berçário não estavam acostumadas a vivenciar outros ambientes, 

pois tínhamos medo que eles pudessem cair e se machucar ou porque eram muito 

pequenos para ter convívio com crianças maiores. Com os estudos e reflexões, 

percebi que se fazia necessário que os bebês saíssem de sala para adquirir outras 

competências e poder desenvolver seus movimentos livres, curiosidades e ter 

autonomia no espaço, pois, quando abríamos a porta da sala, não sabiam nem por 

onde andar. 

 As rotinas mecanizadas, a proteção excessiva com as crianças e a falta de 

reflexão sobre as práticas impediam-me de ter um olhar sobre os bebês, suas 

alteridades e as possibilidades de alterar a rotina para que eles pudessem construir 

novos sentidos e para colocar em exploração o seu sensorial, gestual e afetividade. 

 Entender que os espaços além da sala de aula eram nossos aliados e não 

instrumentos para causar insegurança, medo e privação foi difícil. Foi necessário 

haver um trabalho conosco, adultos, e com as crianças, pois não foi somente abrir a 

porta e falar para eles: “saiam, corram e sejam felizes”, mas sim um estudo de como 

fazer esses espaços se tornarem momentos de exploração, investigação e 

transformação. Além de entender que para os bebês seria um momento para adquirir 

equilíbrio, autonomia e sensibilidade, tínhamos, como adultos, que entender que não 

podíamos interferir tanto, mesmo com nossos medos e proteção excessiva, pois, 

mesmo com boas intenções, poderíamos prejudicá-los. Fochi (2015) relata sobre a 

presença do adulto, com o papel de criar um ambiente seguro e favorável, para “dar” 
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a presença dele à criança e não como modificador e controlador, pois esse papel já 

foi banido. 

 Os bebês se restringiam somente a sala de aula e, quando estava sol, eles iam 

ao solário3 para brincar ou fazer alguma atividade. As agentes de educação ficavam 

cercando os bebês para que não se machucassem, não os deixando realizar 

movimentos livres, estreitar seus relacionamentos e desenvolver suas habilidades. 

 Em um dia de chuva, as crianças estavam muito agitadas, jogavam brinquedos 

para alto, batiam em seus amigos, e eu tinha que interferir quase todos os momentos. 

Sentei no centro da sala e as crianças vieram ao meu encontro. Expliquei que iríamos 

brincar no corredor, pois estava chovendo, abrindo a porta do solário para que eles 

pudessem ver. Eles perguntaram se podiam levar os brinquedos, e eu respondi que 

sim, mas que tínhamos que ter cuidado, pois as outras turmas estavam em sala e eles 

poderiam interferir nas atividades deles. 

 Quando disse que poderiam interferir nas atividades das outras turmas, disse 

para melhor elucidar o que poderia acontecer se eles ficassem jogando brinquedos e 

gritando, já que muitos profissionais da unidade achavam um “absurdo” dar autonomia 

para as turmas de berçário, porque eles eram bebês e não podiam ficar se expondo. 

As brincadeiras em outros espaços do EDI não eram muito comuns na rotina, pois as 

crianças utilizavam somente o parquinho e não exploravam as possibilidades dos 

outros espaços. 

 Barbosa (2006) afirma que o espaço educa porque promove o desenvolvimento 

de habilidades e sensações com base em sua riqueza e diversidade. É por meio do 

material que a criança experimenta o calor, o frio, a luz, a cor, o som e, em alguma 

medida, a segurança. Na educação de crianças pequenas, é fundamental estruturar 

o espaço para viver as experiências físicas, sensoriais e relacionais que acontecem. 

 Abrimos a porta da sala, e os bebês saíram. Alguns levaram seus brinquedos, 

outros já foram com o cesto de brinquedos. Ficaram encantados com a possibilidade 

de brincar em um espaço que antes só passavam com seus pais na hora que 

chegavam e saíam. O primeiro dia dessa experiência foi difícil, pois as crianças 

queriam descer a rampa (a nossa sala fica no segundo andar da instituição) e batiam 

                                                           
3 Espaço externo designado para as turmas do berçário que ficam acopladas as salas de aula 

específicas para esse segmento. 



69 

 
 

nas portas, mas tudo foi questão de adaptação e costume, porque, com o tempo, 

brincavam no corredor sem a necessidade de nenhuma interferência. 

 Outro espaço raro ou nunca visitado pelas crianças do berçário era o parquinho 

e o pátio externo onde tinha a hortinha e o chuveirão. Em análise, se as crianças 

ficaram bem brincando no corredor, por que não experimentar outros espaços, outros 

desafios e outras experiências? 

 O que facilitou esse desafio de tirar os bebês de sala foi o fato das agentes de 

Educação Infantil passarem a entender o objetivo de novas práticas com eles. Todas 

as propostas que eram feitas tinham uma grande aceitação da equipe e por parte da 

direção, pois elas percebiam uma diferença no comportamento das crianças e como 

a rotina se tornou mais leve e fácil quando as crianças já tinham uma certa mobilidade 

com o espaço. 

 No primeiro dia que descemos para brincar no parquinho, as crianças saíram 

correndo pela rampa, e as agentes queriam fazer o “trenzinho” para melhor organizar 

a turma. Quando começaram a fazer o “trenzinho”, falei para não fazerem isso, pois 

estávamos controlando as crianças e seus movimentos, e elas não tinham equilíbrio 

e nem coordenação para andar, colocar a mão no ombro do colega e ainda andar em 

linha reta. Era necessário que conversássemos da próxima vez com elas para que 

não corressem e andassem devagar, ou seja, criar uma conscientização. 

 Foi um trabalho de formiguinha, pois, cada vez que descíamos e íamos brincar, 

conversávamos com elas e, assim, as crianças começaram a brincar no parquinho e 

com outras crianças de outras turmas também. O que pensávamos ser um desastre 

foi uma superação incrível para realidade que elas viviam. Houve o estreitamento de 

relacionamento das crianças do berçário com as outras turmas, e elas aprenderam a 

conviver com as crianças maiores e suas diferenças. 

 Esse momento me remeteu as experienciais de Reggio Emilia no sentido do 

espaço relacional. Em seus textos, Guimarães (2012) retrata bem essa experiência, 

explicando que o espaço não é só acolhedor no sentindo de ser só aconchegante e 

gostoso (o que não deixa de ser fundamental), mas também sustenta os planos das 

crianças e as interações que elas desenvolvem. 

 Na minha unidade e realidade, os projetos são moldados pela direção, e 

algumas propostas de atividades vêm da Secretaria Municipal de Educação. Por 

exemplo, veio da SME uma proposta de atividade sobre o meio ambiente enquanto 
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estávamos desenvolvendo outro projeto de interesse da turma, e eu com meu projeto 

de pesquisa. 

 Por várias vezes questionei essa proposta da SME, pois baseava-se em datas 

pré-definidas e não proporcionava a autonomia pedagógica para nós, professores, e 

nem para as crianças demonstrarem seu interesse em algum tema. Indaguei várias 

vezes a direção sobre essa situação contraditória do que diz os documentos e cursos 

da SME. 

 Percebi que não adiantava reclamar, tinha que buscar alguma estratégia 

pedagógica para poder executar a “tarefa” e, ao mesmo tempo, não ir na contramão 

dos objetivos do projeto com os bebês. 

 Refletindo sobre os espaços que as crianças já tinham ido, percebi que não 

tínhamos ido ao pátio externo e, como o projeto era sobre o meio ambiente, não seria 

lógico falar sobre esse tema em sala de aula sem vivenciar uma experiência externa. 

Conversei com as crianças em rodinha sobre o que aconteceria no dia e se era do 

desejo delas frequentarem um lugar diferente. Entramos em um acordo e fomos para 

o pátio externo. 

 Chegando ao pátio externo, as crianças foram diretamente para a hortinha, pois 

tinha terra e eles não tinham ainda o contato com esse material. Quanto ao 

planejamento, descemos com o objetivo de vivenciar experiências com os espaços 

que fundamentassem as próximas atividades. Queríamos ver algo que interessasse a 

eles no pátio externo para desenvolver algo com as crianças, e foi isso o que 

aconteceu. Elas acharam um formigueiro que foi a atração da manhã. 

 Foto 6: Crianças acharam o formigueiro 

 

Fonte: O autor, 2016. 
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Foto 7 e 8: Crianças observando as formigas 

 

Fonte: O autor, 2016. 

 

 Ficaram encantadas com as formigas levando as folhas para o formigueiro. 

Como são pequenos, não conseguem só olhar e necessitam do tato. Sendo assim, foi 

necessário explicar que algumas formigas mordem e que podem “machucá-las”. A 

expressão de espanto com misto de curiosidade foi a melhor reação. Então, diante do 

interesse deles, resolvi trazer a história da “Formiga e a cigarra” e fotos de formigas, 

além de investigar junto com eles sobre elas e levantar o que eles perceberam com a 

situação. 

 Passamos dias descendo para descobrir mais sobre a natureza e as formigas 

e, a cada dia, eles descobriam algo sobre esses insetos. Foi uma experiência 

fantástica para eles, pois, todos os dias que chegavam a escola, perguntavam se iam 

ver as “tomigas”. 

 Em uma de nossas descidas, eles solicitaram que plantássemos comidas para 

as formigas não ficarem com fome no inverno. E foi assim que fizemos: levamos 

sementes, pazinhas e água e plantamos uma manhã inteira com eles. O espaço foi 

sendo umas das nossas principais ferramentas de trabalho e um aliado para o 

desenvolvimento da autonomia deles. 

 Quando íamos ao pátio externo, passávamos pelo refeitório, e os bebês 

ficavam curiosos, pois queriam saber o que tinha naquele local. Batiam à porta quando 

estava fechada e entravam quando as outras turmas estavam no local. Nesse 

momento, percebi que era possível eles também participarem daquele ambiente, já 

que estavam acostumados com o espaço. 

 Reuni a minha equipe e perguntei o que achavam da ideia, pois as crianças 

necessitavam daquele espaço também, já que muitas delas já não tinham mais um 
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ano (no decorrer do ano, tinham crianças que já tinham completado dois) e as mesas 

utilizadas na sala já estavam pequenas para elas. A equipe aceitou no primeiro 

momento, pois perceberam que seria importante para as crianças a realização das 

refeições em outro ambiente sem ser a sala de aula. 

 Para começar, tínhamos que ter a autorização da direção, pois isso modificaria 

também a rotina das outras turmas. De início, a direção não aceitou, pois achou que 

a turma desceria toda, e no quadro de horários não caberia o berçário. Tive que 

articular uma estratégia para que eles pudessem utilizar o refeitório sem intervir nas 

outras turmas. 

 Entrei em acordo com a direção que os bebês desceriam conforme a 

quantidade de cadeiras que sobrassem das outras turmas. A direção aceitou a 

estratégia, e as crianças começaram a realizar as refeições com as outras também. 

Existiram muitas críticas em relação a minha prática com os bebês, pois as outras 

professoras acharam que estava atrapalhando o andamento das outras turmas, o que 

não era verdade, já que as crianças maiores tinham uma interação com os bebês e 

os bebês ficavam bem na presença dos maiores. 

 Os bebês já estavam habituados ao espaço e às outras crianças. Passavam 

pelo corredor já chamando pelo nome dos amigos das outras turmas, o que me 

alegrava. Conheciam os funcionários e, quando necessitavam de algo, também já os 

chamavam pelo nome. 

 O que estava acontecendo era o que realmente tinha traçado como objetivo 

para o produto final, e, nas minhas leituras sobre Reggio Emilia, as crianças 

transformaram o espaço em lugar, pois o espaço foi projetado, e o lugar deles foi 

construído nas relações. 
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Foto 9 e 10: Crianças experimentando o pátio externo 

 

 

Fonte: O autor, 2016. 

 

Foto 11: Crianças plantando com a professora. 

 

Fonte: O autor, 2016. 
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Foto 12: Crianças pintando no solário 

 

Fonte: O autor, 2016 

 

6.5. Elaboração de projetos com bebês: exercício da participação e autonomia 

 

Muito aqui foi dito sobre práticas, espaços, ambientes e rotinas que 

oportunizassem a participação e autonomia dos bebês, porém não seria justo falar 

sobre o assunto e não proporcionar a participação deles nas elaborações de projetos.  

Um dos projetos dessa turma teve uma duração de dois meses e meio, pois 

começou por um interesse das crianças em um livro, que ficava à disposição delas no 

decorrer das rodas de conversa, que com o tempo começaram a acontecer depois do 

desenvolvimento da fala dos bebês. Eu fui fomentando com vídeos, fotos e materiais 

para que o projeto pudesse decorrer. 

 Os bebês ficavam encantados com cada etapa do projeto, pois viam seus 

interesses nas propostas, e essa foi a primeira atividade com a participação deles. A 

autoestima deles estava elevada, pois tinham a autonomia para manusear materiais 

e desenvolver atividades em espaços antes vividos por práticas controladoras e 

disciplinadoras. 

 Para terminar o assunto, trago uma reflexão que Barbosa e Horn (2008) trazem 

em seus estudos das experiências de Reggio Emilia descritas por Malaguzzi: toda 

criança em seu íntimo é um artista e nós educadores temos que oferecer as 

possibilidades, materiais e muitas linguagens, pois possuir essas significa 

possibilidades para que ela possa se exprimir. 
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 Foi prazeroso para as crianças e para mim, pois vê-las felizes e satisfeitas me 

induzia a buscar cada vez mais conhecimento para que elas pudessem desenvolver 

as potencialidades. Diante das experiências que os bebês viviam na construção do 

projeto, percebi que era impossível dissociar o aprender do viver, e as vidas dos bebês 

eram transformadas por suas convivências e aprendizagens do mundo, do outro e de 

si. 

 

6.5.1 Projetos no berçário: da percepção a ação 

 

 Diante das observações realizadas no Centro de Referência de Educação 

Infantil, tive uma noção de como desenvolver projetos de acordo com o interesse das 

crianças, porém queria algo novo para realizar com os bebês. A pedagogia de projetos 

tem por finalidade isto, desenvolver algo que ainda não foi feito, algo que possa 

transformar uma realidade, na qual todos se envolvem e aprendem. Corsino (2012) 

elucida isso no seguinte trecho: 

 
Podemos definir projeto com a antecipação de algo desejável que 
ainda não foi realizado. Uma ideia para ser transformada em ato. No 
trabalho com projetos, as pessoas mobilizam-se e envolvem-se para 
descobrir algo novo, procurando respostas a questões ou problemas 
e necessidades reais (CORSINO, 2012, p.101). 
 

 Porém, tinha algo que me deixava aflita. Como poderia começar um projeto 

com as crianças do berçário sendo que eles não falam? Como descobrir algo do 

interesse deles, já que, para o desenvolvimento de projetos na Educação Infantil, é 

necessário vincular o aprendizado escolar aos interesses e preocupações das 

crianças? 

 Para iniciar o projeto de acordo com interesse deles, foi necessário voltar às 

teorias de estudo e buscar baseamento na Pedagogia da Escuta, feita nas 

experiências de Reggio Emilia. A escuta no sentindo não só de ouvir, mas de 

perceber, nas diversas manifestações das crianças, os seus interesses. 

 Os bebês já tinham essa autonomia no espaço, nas suas ações e na 

participação da construção de um ambiente favorável a eles. Sendo assim, nada mais 

justo, eles também fazerem parte do planejamento de algo que os interessasse. 

Barbosa e Horn (2008) descrevem sobre o que a pedagogia de projetos oferece para 

as crianças, um papel de protagonistas de suas aprendizagens que vai além da sala 



76 

 
 

de aula e dos conteúdos, processos de pesquisas, organização e expressão dos 

conhecimentos. 

 Comecei a observar e me atentar às manifestações deles para que pudesse 

observar algo que fosse do interesse deles. Barbosa e Horn (2008) descrevem, em 

seu livro sobre projetos, que, para os bebês, os temas derivam basicamente da 

observação sistemática da leitura que a educadora realiza do grupo e de cada criança. 

Dessa maneira, ela deve prestar muita atenção e decifrar o significado de cada 

manifestação delas. 

 Sempre deixei livros de literatura infantil ao alcance dos bebês para que 

pudessem manuseá-los, mas tinha um livro que eles estavam sempre brincando e 

sentavam em rodinha para contar do seu modo a história. Sobre os materiais em sala 

de aula auxiliarem como início de um projeto, Barbosa e Horn (2008) afirmam: “Um 

projeto pode iniciar durante as atividades de exploração dos materiais da sala. O 

educador observa, anotam dados relevantes – data, período inicial de observação, 

pode preparar um projeto” (BARBOSA; HORN, 2008, p.78). 

 Sentei com eles um dia e vi o título do livro “Pretinho, meu boneco favorito”. As 

crianças pediram para que eu contasse a história para eles e assim foi feito. Sentei 

em roda no centro da sala de aula e comecei. Como era novembro, muitas crianças 

já tinham desenvolvido bem a fala, e isso facilitou o desenvolvimento do projeto. 

Perguntei se queriam fazer algo sobre o livro: essa é uma importante etapa do projeto, 

pois segundo Corsino (2012), uma vez eleito o tema do projeto cabe levantar as 

questões para mobilizar o grupo. Vale ressaltar que, para essa faixa etária, o que vale 

é a procura do olhar, tocar, sorrir e ser correspondido, ou seja, o afeto e o emocional. 

Barbosa e Horn (2008) relatam isso no seguinte trecho: 

 
Nessa faixa etária, é fundamental considerar que as coisas 
importantes da vida a serem descobertas e conhecidas são a procura 
do olhar, o ser correspondido, o sorrir, a conversa (seja ela qualquer 
tio de relação vocal), o tocar (contato motor), o contato físico, a 
retenção de um objeto (dar, oferecer), o imitar, o esconder, os jogos 
de linguagem […] (BARBOSA; HORN, 2008, p. 78). 
 

No momento de conversa, iniciou-se o seguinte diálogo com eles: 

Eu: - Crianças, o que tem nessa história que vocês gostam? 

Aluno 1: - Carol, tem boneco e brinquedos. 

Aluno 2: - Tem lápis de desenhar. 
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Depois, perguntei o que eles queriam fazer a respeito do livro, e alguns 

responderam, mas outros dispersaram por terem pouco tempo médio de 

concentração. 

Eu: - Vocês gostaram do boneco e dos brinquedos, né? 

Alunos: - Sim, Carol! 

Aluno 1: - Eu quero fazer o boneco pretinho, Carol. 

Aluno 2: - Eu também quero!! 

Para Barbosa e Horn (2008), esse é o momento em que os esquemas das 

ações produzidos coletivamente são base para o planejamento e para a distribuição 

de tempo. Além disso, pode ser feito o levantamento de materiais e recursos a serem 

utilizados junto com as crianças e ser feito um quadro de responsabilidades do que 

cada um trará ou fará. 

Em um caderno, anotei o que eles queriam fazer a respeito do livro. As crianças 

ficaram animadas, pois queriam fazer o boneco pretinho. Fiz um levantamento de 

materiais que seriam necessários. Conversei com as crianças mais uma vez e relatei 

que cada um traria algo para confeccionar o nosso boneco, e que eu escreveria na 

agenda deles, para que pudessem lembrar aos seus pais. 

Os bebês, quando desenvolveram a fala, ajudavam os seus pais a lembrarem 

de trazer itens para o EDI quando era solicitado. A participação da família foi 

importante, porque uma parte do projeto é também o envolvimento familiar nas 

atividades. Barbosa e Horn (2008) afirmam que pensar em uma escola é pensar em 

uma comunidade educativa que envolve a família na participação dos projetos 

ampliando as fronteiras sociais. 

As famílias foram nossas aliadas, pois, através delas, as crianças poderiam 

ampliar seus conhecimentos além das fronteiras escolares e saberiam o que ocorria 

dentro do EDI. Barbosa e Horn (2008) afirmam: 

 
A participação dos pais torna-se uma parceria valiosa em todos os 
sentidos. Para que eles possam acompanhar os trabalhos escolares, 
é importante que a escola os mantenha informados sobre os projetos 
que estão sendo realizados pelas crianças e os temas estudados para 
que possam participar na seleção e no envio de materiais, na 
proposição de experiências, na partilha dos saberes (BARBOSA; 
HORN, 2008, p.90). 
 

 O modo como eu e a equipe nos relacionávamos com as crianças, dando a 

abertura para sua participação, fazia com que as famílias deixassem de ver o EDI 
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como um “depósito” de crianças e olhassem como um local de aprendizagens e 

desenvolvimento das potencialidades delas. Barbosa e Horn (2008) afirma: “Os modos 

como a escola e a professora olham, escutam, relacionam-se com as crianças 

produzem nos pais e mães outros modos de olhar, sentir, conversar e dialogar. E isso 

é educação social” (BARBOSA; HORN, 2008, p.90). 

 As crianças estavam superanimadas para fazer o boneco. Todos os dias, elas 

perguntavam quando iniciaria, e eu sempre explicava que tínhamos que esperar todo 

material chegar para que pudéssemos confeccionar o boneco. Notava que eles tinham 

incorporado o projeto, pois o interesse deles era grande. Isso acontecia, visto que 

havia algo significativo para eles na atividade. 

 Essa observação me remete aos pensamentos de Barbosa e Horn (2008) sobre 

os projetos e seus resultados diante do envolvimento das crianças e do grupo em si, 

pois cria, no coletivo, uma história de vida coletiva compartilhada. Os projetos 

estimulam a aprendizagem, o diálogo, o debate, a aprender a argumentar, a ouvir os 

outros, a respeitar as diferentes opiniões, a cooperação e a democracia. 

 Consegui reunir todos os materiais e, junto com os bebês, verificamos se 

estava tudo certo para a confecção do boneco. Enfim, o grande dia que eles 

esperavam chegou. Fizemos o reconto da história para que pudéssemos lembrar, fiz 

perguntas sobre a história para observar o poder de argumentação deles e 

começamos a fazer o boneco depois. Eles amassaram revistas e jornais para colocar 

na meia e, assim, formar o boneco pretinho. Conforme montavam o boneco, eu 

perguntava o que estava faltando para completá-lo, e eles iam me respondendo e 

completando com que estava faltando do jeito deles. O boneco ficou pronto e eles 

começaram a brincar, porém algumas crianças ficaram com medo devido ao boneco 

não ter ficado com uma aparência amigável, mas com o jeito deles, tudo feito por eles. 

Com o tempo, acostumaram-se e o boneco pretinho virou a mascote da turma. 

 Todos os dias, as crianças queriam brincar com o boneco. Percebendo o tipo 

de cabelo e a diferença da cor do boneco para elas, indagavam sobre essas questões, 

e nós conversávamos sobre, olhando no espelho para ver o que tínhamos em comum. 

As meninas costumavam fingir passar batom e colocar fantasias. 

 Cada vez que a história era recontada, pediam para o boneco pretinho 

participar da roda. Em uns desses recontos, os bebês pediram para desenhar, pois, 

em um momento do livro, o boneco desenha e fala sobre as cores. As atividades iam 

surgindo a cada contação da história. 
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 Como queriam pintar com lápis de cor igual ao boneco, um dia, na roda, 

perguntei se eles queriam realizar a atividade fora da sala, mais precisamente no 

solário. Já que eles demonstraram interesse, fomos como combinado. 

 Coloquei a disposição das crianças lápis e folhas, e colocamos a música 

“Aquarela” do Toquinho ao fundo. Passamos uma manhã falando sobre as cores e os 

desenhos que eles fizeram, cantamos a música e expomos nossos desenhos para 

que a turma e a equipe pudessem admirar. 

 Todo material que estava sendo produzido seria exposto no evento que teria 

no final do mês, “Escola Aberta”, no qual os pais viriam para apreciar os trabalhos das 

crianças. No caso da minha turma, seria o projeto do livro. Achava importante que os 

pais vissem o que estava sendo desenvolvido com as crianças, e dessa maneira, eles 

poderiam descobrir como andava o processo cognitivo de seu filho. 

 Para Barbosa e Horn (2008), o registro para os pais do que foi realizado em 

sala de aula possibilita que eles possam descobrir as aprendizagens do seu filho, 

vendo-o atuar em outro tipo de espaço social e valoriza a participação no trabalho 

escolar. As autoras acreditam que o trabalho pedagógico através de projetos é 

adequado para a realidade do mundo, das crianças e da escola. 

 Fizemos também um boneco com silhueta para colocar fora da sala de aula 

para enfeitar nossa sala no dia do evento. A partir dessa atividade, solicitavam que eu 

fizesse a silhueta de todos para amostrar aos seus responsáveis, assim foi feito e 

depois cada um enfeitou-se do jeito queria. Tinha criança que queria rasgar o papel, 

mas não conseguia. Sendo assim, um dos bebês começou a ensinar a sua coleguinha 

que tinha dificuldade em executar tal função, o que é normal para sua faixa, pois estão 

amadurecendo a coordenação motora fina. 

 O material que foi produzido pelas crianças foi organizado e exposto em sala 

de aula no dia do evento. Elas me ajudaram a organizar a sala do jeito delas, e fiz isso 

para que eles percebessem a importância do seu trabalho. Quando os responsáveis 

entraram em sala, as crianças corriam para mostrar seus trabalhos e contar o que 

fizeram para eles. 

 Os pais ficaram espantados com o desenvolvimento dos bebês e suas 

narrativas sobre as suas atividades. Combinei com as crianças que iríamos recontar 

a história para que seus pais pudessem entender o projeto. Eles contaram do jeito 

deles e o seu modo de entender a história. Foi um momento inesquecível, pois pude 

perceber que eles criam significados com o projeto, tiveram uma experiência de 
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aprendizagem e alargaram seu conhecimento enriquecendo sua vida por meio da vida 

coletiva. 

 

Foto 13: Crianças na rodinha conversando sobre o livro. 

 

Fonte: O autor, 2016. 

 

Foto 14: Relembrando a história com as crianças 

 

Fonte: O autor, 2016. 
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Foto 15: Confecção do boneco. 

 

Fonte: O autor, 2016. 

 

Foto 16: Crianças brincando com o boneco. 

 

Fonte: O autor, 2016. 
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Foto 17: Crianças tirando foto com o boneco 

 

Fonte: O autor, 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



83 

 
 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Quando terminei todo o projeto com a turma e encerramos o ano, revi as fotos 

e vídeos, comparei com o presente e lembrei como foi prazeroso todo o processo de 

mudança das práticas com os bebês e como eles se desenvolveram diante das 

aprendizagens, minhas e deles. Com as mudanças das práticas e do modo de ver os 

bebês como sujeitos ativos de suas aprendizagens, fomos achar significados para 

infância. Digo que “fomos”, no plural, porque eu sozinha não teria essa visão para 

mudar. As crianças me mudaram, porque me permiti olhá-las com um olhar sensível, 

e elas mudaram, pois estavam “gritando” por um espaço que pudesse ter significados 

para elas, participação e autonomia. 

 O objetivo principal desse produto final foi investigar práticas que pudessem 

proporcionar a participação e autonomia dos bebês nos Espaços de Desenvolvimento 

Infantil, o que eles poderiam fazer, qual a sua potência nas transformações dos 

ambientes e nas relações nas quais estão imersos. Nesse contexto, fiz meu produto 

final apoiada nos autores que desenvolvessem conceitos sobre autonomia, 

participação, cuidado como ética, liberdade e relações, porém conceitos construídos 

diante de práticas vividas com crianças. 

 O produto final problematizou as formas de práticas tradicionais e ainda 

presentes nas turmas de berçário, que considera o bebê como uma figura frágil, 

carente, dependente e que necessita que um adulto realize as atividades para ele, 

pois não possui tal capacidade. A fotografia foi a maior aliada para o desenvolvimento 

do trabalho, pois deu maior visibilidade para o que os bebês podiam realizar, 

demonstrando seus meios de interação que ficam escondidos diante de uma rotina 

mecanizada. 

 Concluí, diante do caminho que foi trilhado com o trabalho nas turmas de 

berçário, três aspectos que se interligam para alcançar a participação e autonomia 

dos bebês na Educação Infantil que são: o sentido de cuidar na sua visão ética e não 

assistencialista, as potencialidades dos bebês e o valor das relações entre crianças e 

entre adultos e crianças. 

 Com estudos, leituras e observações é claro notar que a visão assistencialista, 

sanitarista e maternal é predominante no que diz respeito aos cuidados com bebês 

nos Espaços de Desenvolvimento Infantil. As preocupações com as etapas 

posteriores, ou seja, a escolarização, também são marcantes nas práticas. 
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 Porém, para haver mudança nas práticas e permitir as crianças o direito de 

terem autonomia no espaço e nas suas ações, foi necessária uma mudança de 

comportamento por minha parte e da equipe. O projeto que foi desenvolvido não foi 

somente com os bebês, mas também um trabalho de conscientização com toda 

equipe berçarista. Para oportunizar as experiências aos bebês, fez-se necessário uma 

mudança em nossos pensamentos em relação a eles. 

 Os primeiros pensamentos a serem modificados estavam relacionados ao fato 

do cuidar, abandonando a sua visão sanitarista e assistencialista, dando lugar ao 

cuidar como ética, tendo sua função pedagógica, pois, quando estamos cumprindo a 

rotina, mas dando significado ao que está sendo executado com as crianças, deve ser 

considerado como cuidado. Respeitar o corpo de uma criança, pedindo permissão 

para ser tocado é cuidado. Para essa dimensão do cuidado, recorri a Guimarães 

(2011) que, em sua pesquisa, descreve sobre requalificação do cuidado como face 

importante da relação dos adultos e crianças nas instituições de Educação Infantil. 

 Percebeu-se que, diante dessa mudança do nosso comportamento com as 

crianças, elas ficaram mais espontâneas, “donas” de suas ações, demonstrando mais 

seus interesses e necessidades. Quando abandonado o comportamento controlador, 

elas moviam-se pelo espaço, o que dava a sensação de pertencimento a elas. 

 Observei que, sem a nossa intervenção, as crianças aprendiam por si próprias, 

ou seja, as ações, quando iniciadas por meio de seus interesses, implicavam a 

conjugação de vários fatores para que pudessem alcançar seus objetivos. Porém, um 

deles era o que me chamava atenção: a intenção. 

 Dessa forma, foi necessário adotar um comportamento docente diferente do 

que já tinha sido feito em outrora, que é o interesse de observar os processos de 

exploração dos bebês a partir deles mesmos, criando, para isso, um ambiente 

organizado, estruturando tudo que é necessário para o desenvolvimento da 

autonomia, estimulando a participação deles e a exploração. 

 Em vez de organizar atividades para os bebês executarem, realizamos 

planejamento de elementos que favorecessem a participação e autonomia deles 

como: materiais, espaços, tempo, organização de grupo e o tipo de intervenção que 

poderíamos fazer sem alterar a intencionalidades deles em suas ações. 

 Diante das transformações nas práticas e no modo de olhar os bebês, 

percebemos mudanças em suas atitudes, comportamentos e relações com nós 

profissionais. Quando permitimos as possibilidades dos espaços às crianças, elas 
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circulavam pelo ambiente escolar sem necessidade de serem vigiadas e controladas, 

pois sabiam lidar com a liberdade. Elas já não saiam correndo da sala de aula quando 

a porta abria, pois sabiam que a rotina seria organizada e, se fosse solicitada a saída 

do local, ela seria atendida. Elas tinham a sensação de pertencimento do espaço, pois 

elas também participaram da organização dele para que pudesse suprir as suas 

necessidades e tivesse significado para elas. 

 O choro que era constante na hora da entrada, pois estavam cansadas de 

serem mantidas por horas em sala, deu lugar ao sorriso e a alegria de estar em um 

lugar onde são escutadas, percebidas e respeitadas. A rotina, que era algo 

desgastante para nós e para crianças, tornou-se algo prazeroso quando a autonomia 

foi instaurada em nossa turma. Não precisávamos controlá-las durante a rotina, pois 

já tinham consciência das suas necessidades e já sabiam expressá-las. O que foi dito 

como autonomia aqui não era o ato de “saber-fazer” algo como alívio para um 

cotidiano cansativo, mas a liberdade de fazer algo, movimentos para experimentar e 

exercitar movimentos livres para descobertas. A autonomia está ligada a isto, ao 

desenvolvimento infantil e seu conjunto. 

 As descobertas que faziam de seu corpo e ações que podiam fazer 

surpreendiam não só eles, mas também nós profissionais, que achávamos conhecer 

as crianças. Foi estranhar o que achávamos ser familiar. 

 O trabalho propôs relativizar as vias de disciplina, uma automatização para 

acessar as vias do sentir, olhar, pensar dentro de si e valorizar as práticas dos bebês 

na descoberta de si, do outro e do mundo. O olhar diferente para essa criança com 

maior sensibilidade foi um canal intenso para sustentar as relações. 

 Assim, esse produto final é resultado de um processo partilhado na 

reconstrução de experiência com as crianças, no qual, diante das descobertas delas 

e modificações de comportamentos, os horizontes foram se abrindo para novas 

atribuições de significados e reflexão sobre as práticas, escola e bebês. 

 Os elementos desse produto final revelam ações que os bebês são capazes de 

fazer mesmo muito pequenos. Ações que, muitas das vezes, faziam parte do cotidiano 

dos bebês, porém não eram pauta de interesse de nós adultos. 

 Com isso, desejo ter contribuído para a construção de novas práticas com os 

bebês, sobretudo, que esteja constituído uma nova imagem deles na reflexão 

daqueles que puderam tornar possível o significado a isso: Daniela Guimarães, 

Patrícia Corsino, Maria Carmen Silveira Barbosa, Maria da Graça Souza Horn e Paulo 
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Fochi. Esses autores, nas suas diferentes perspectivas, junto aos seus interlocutores, 

auxiliaram na difícil tarefa de fazer uma pedagogia na qual a criança possa atuar para 

conhecer e não conhecer para atuar em um contexto da vida coletiva. 

 Por fim, anima-me e, portanto, dá-me vida, pensar que, mesmo diante das 

barreiras e dificuldades existentes, consegui deixar uma nova visão de trabalho com 

bebês, quebrando paradigmas e desfazendo a lenda que berçário é somente cuidado 

na visão assistencialista e sanitarista, não que isso seja algo negativo, porém novos 

horizontes foram vistos. No final do trabalho, ver as crianças desenvolvidas, 

participativas e autônomas foi perceber que todo esforço e cansaço valeu a pena. 

Descobrir novas formas de práticas e estudos por eles e para eles tornou-se meu 

lema. Desejo que algumas dessas ideias desenvolvidas nesse produto final possam 

ser aprofundadas em meus próximos estudos no curso da vida. 
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